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درمکتب امام

این بدبخت های خلیج ...
این ابــر قدرت ها می خواهند به همه جا مســلط بشــوند. و این 
بدبخت های خلیج هم ]...[ گرفتار این وسوسه شده اند. خیال می کنند 
که اگر در دامن آمریکا بروند خالص می شوند. این  اشتباه است. آمریکا 
می خواهد همه چیز شما را از بین ببرد و مسلط بر همه حیثیت ملت 

شما بشود، با همین بازیها. توجه به عواقب امر خودتان بکنید!
 صحیفه امام؛ ج20؛ ص272 - جماران؛ 8 خرداد 1366 

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

جدیدترین تحریف گروهک نهضت  آزادی؛
امام مخالف تسخیر النه جاسوسی بود!

سرویس سیاسی-
عضو گروهک منحله نهضت آزادی در گفت و گویی با یک نشریه دانشجویی که روزنامه شرق آن را 
بازنشر کرده است ضمن انتقاد از تسخیر النه جاسوسی اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در این 

زمینه را مخالف با نظر امام خمینی )ره( خواند!
محمد توســلی گفت: بر اساس خاطرات زنده یاد دکتر یزدی، آیت اهلل خمینی، آقای دکتر یزدی را 
احضار می کنند و همان دستوری را به ایشان می دهند که در ٢٤ بهمن، ظاهرا چریک های فدایی خلق 

سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند؛ »که بروید و آنها را بیرون بریزید«.
فارغ از اظهارات بعدی توسلی که به تحلیل رویداد 13 آبان و تسخیر النه جاسوسی پرداخته و اکثر 
نکات مندرج در آن تکراری و پیش از این از ســوی ضد انقالب بارها تکرار شــده است بایستی به این 
نکته تاکید کرد که اگر خاطرات ابراهیم یزدی دبیرکل سابق گروهک نهضت آزادی که اخیرا فوت کرد 
نیز همانند همانی باشد که توسلی گفته است بایستی این خاطرات را به عنوان طنز نوشته تلقی کرد.

ساعت 15 و ٤0 دقیقه روز 1٤ آبان ماه 1358، حجت االسالم حاج سید احمد خمینی، فرزند امام 
خمینی)ره( به دعوت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام وارد محوطه النه جاسوسی می شود تا از ماهیت 
دانشــجویان و کســانی که اقدام به تسخیر کرده اند مطلع شده و به امام گزارش دهد،  حاج سیداحمد 
خمینی در یک کنفرانس مطبوعاتی در النه جاسوسی ضمن حمایت از اقدام دانشجویان می گوید: تمام 
مردم ایران از این عمل پشتیبانی می کنند. به نظر من اقدام دانشجویان، اشغال سفارت امریکا محسوب 

نمی شود بلکه جوانان دلیر ما النه جاسوسی را تصرف کرده اند تا اشغال گران را بیرون رانند.
امام خمینی )ره( نیز یک روز پس از تسخیر النه جاسوسی در دیدار با کارکنان بیمه مرکزی ایران 
تاکید کردند: » باز ریشه هاي فاسد به فعالیت افتاده بودند که ما هم دخالتي بکنیم و جوانها را بگوییم 
که شما بیرون بیایید از آنجایي که رفتند... جوانهاي ما باید با تمام توجه و با قدرت این توطئه ها را از 

بین ببرند.« ) رک صحیفه امام، جلد 10، صفحه ٤89(
این بیانات امام خمینی )ره( به صراحت جوابگوی جعل تاریخی عضو گروهک منحله نهضت آزادی 
است که گفته است امام به ابراهیم یزدی گفته بود که جوانان انقالبی را از درون سفارت بیرون بریزند، 
امام درخواســت کنندگان این تقاضا را ریشه های فاسد خوانده و در یکی از سخنرانی های دیگر خود از 

تسخیر النه جاسوسی به نام انقالبی بزرگ تر از انقالب اول یاد می کنند.
چشم هم چشمی؛ دلیل تسخیر سفارت آمریکا!

روزنامه اعتماد در مصاحبه ای با فردی که او را مورخ و ســندپژوه خوانده اســت مدعی شد تسخیر 
سفارت آمریکا یکی از دالیل اصلی آغاز جنگ تحمیلی بوده است!

این فرد در گفت و گو با روزنامه اعتماد تسخیر النه جاسوسی را به چشم  هم چشمی گروه ها و احزاب 
سیاسی تقلیل می دهد و می گوید »اکثر قریب به اتفاق دانشجویاني که به سفارت آمریکا حمله کردند ... 
در واقع مي خواستند به گروه هاي چپ، مجاهدین خلق و گروه هاي سکوالر ضد آمریکایي نشان بدهند 
که اگر شما در شعارها و اعتراضات خودتان به آمریکا حمله مي کنید، ما هم سفارت آمریکا را مي گیریم 

و از شما در موضوع مبارزه با امپریالیسم جدي تر و کوشاتر هستیم.«
وی حتی نپذیرفتن ســفیر معرفی شــده آمریکا به ایران در ابتدای پیروزی انقالب را نیز به چشم 
هم چشمی دولت موقت با افراد و گروه های ضد آمریکایی تقلیل داده و گفته است »علت اصلي رد کردن 
سفیر جدید امریکا در تهران از سوي دولت ایران در واقع این نبود که دولت مهندس بازرگان و وزارت 
خارجه به طور جدي این فرد را مي شناختند و مي خواستند به آمریکا و روابط ایران و آمریکا ضربه بزنند. 
علت اصلي حضور در مسابقه آمریکایي ستیز و جو ضدامپریالیسم اول انقالب بود که ... بگویند که ما نیز 

به اندازه شما با آمریکا در ستیز هستیم و فکر نکنید که ما طرفدار آمریکا هستیم.«!
این فرد از سوی دیگر در حالی تسخیر النه جاسوسی را مقدمه آغاز جنگ می خواند و می گوید »به 
نظر من حادثه گروگانگیري یکي از مقدمات بدیهي و اصلي حمله عراق به ایران شــد.« که مســتندات 
موجود نشان می دهد صدام از مدت ها پیش و حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی مقدمات یک حمله 
به ایران را چیده بود، صدام در دیدار با فرح پهلوی در آبان 1357 گفته بود مردم را در خیابان ها سرکوب 
کنید تا نیازی به کشته شدن هزاران عراقی و ایرانی در سال های بعد نباشد! همچنین خاطرات مسئولین 
وقت عراقی نشان می دهد که صدام پیش از تسخیر النه جاسوسی از مناسب بودن موقعیت برای حمله 

به ایران و رسیدن به اهداف تاریخی سخن گفته بود.
عصر قراردادهای پشت پرده!

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:»تجربه تلخ حسن روحانی در چهارسال گذشته که نشأت گرفته 
از رفتارهای بی محابای برخی به اصطالح دلواپســان در قبال مســائل کالن نظام از جمله برجام بود، 
روحانی را به سیاست اقدام در پس پرده و انتشار نتیجه نهایی به صورت علنی واداشت... مانع تراشی ها 
بر ســر برجام روحانی را مجبور کرده تا تمام اقدامات کوچک و برزگ خودش را به پشــت پرده منتقل 

کند. جایی که نه بتوان بر آن نظارت کرد و نه بتوان به آن دلگرم شد.«
از سوی دیگر در حالی که آفتاب یزد از اقدامات محرمانه و پشت پرده دولت روحانی حمایت کرده 
است اعتماد در یادداشتی خواستار شفافیت در نهادهای دیگر می شود و می نویسد: »مساله شفافیت در 
فعالیت سازمان هاي عمومي یک اصل است. در این بین شهرداري که بخش عمده اي از منابع مالي خود 
را از طریق مردم تامین مي کند، باید شفافیت بیشتري داشته باشد. در قانون شهرداري ها هم تصویب شده 
است که شهرداري هر ٦ ماه یک بار عملکرد و درآمد و هزینه خود را جهت اطالع عموم مردم منتشر کند.« 
در ادامه این نوشــتار آمده اســت : »در دوره فعلي هم که یکي از شــعارهاي اعضاي شوراي شهر، 
شهرداري شیشه اي است... انتظار مي رود که جزییات قراردادها و توافقات و هر موضوعي که به مردم و 

شوراي شهر مربوط است، در اختیار آنها قرار گیرد.«
در این رابطه بایستی متذکر شد اگر مدعیان اصالحات تا این اندازه نگران شفافیت قراردادها هستند 
چرا در مورد قراردادهایی که توسط دولتمردان مورد حمایت آنها منعقد شده این انتقاد را طرح نکردند؟ 
تقریبا تمامی قراردادهای مهم در دولت یازدهم محرمانه بود و جزئیات آن اعالم نشده است.  قراردادهایی 
که تنها یکی از آنها از نظر ارزش مالی می تواند با قراردادهای داخلی دیگر نهادها نظیر شهرداری برابری کند. 
ادعای روزنامه آفتاب یزد درباره ضرورت اقدامات پشت پرده دولت، افکار عمومی را به یاد مجموعه 
اقدامات دولت یازدهم تحت عنوان »محرمانه ها« می اندازد. دولت یازدهم به دولت محرمانه ها مشهور 
بود و از ســال 139٢ تاکنون بســیاری از اطالعات در موضوعاتی چون مذاکرات هسته ای، قراردادهای 

نفتی، میزان حقوق مدیران و اوضاع اقتصادی کشور برای مردم محرمانه بوده است.
دولت ابزار کافی برای پاسخ به تمامی مطالبات را ندارد!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»عدم تحقق برخی از انتظارات مردم از سوی دولت می تواند منجر به 
ناامیدی جامعه شود. اما تقریبا همه دولت ها در گذشته موفق به تحقق تمامی مطالبات ناشی از وعده های 
انتخاباتی و آرمان های انقالبی نشدند. زیرا دولت ها اساسا ابزار کافی برای پاسخ به تمامی مطالبات ندارند.«
آرمان افزوده است: »اما جهت گیری دولت صحیح است. به هر رو سرعت دولت برای پاسخ به مطالبات 
مردم کم است، اما برای اینکه در یک جاده سنگالخی، باتالق و تاریک به سالمت به مقصد برسیم باید 
با احتیاط برانیم، در غیر این صورت به مقصد نخواهیم رسید، بنابراین دولت ناگزیر به احتیاط است«.
گفتنی اســت ادعاهایی نظیر »اختیارات محدود دولت«! و »جاده سنگالخی، باتالق و تاریک«! و...
تنها و تنها بهانه ای برای شــانه خالی کردن از اجرای وعده ها و ترفندی برای سرپوش گذاشتن بر سوء 
مدیریت ها و ناکارآمدی های دولت است.نگاهی به نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد مردم علیرغم 
رای دادن به روحانی، همچنان مطالبه اصلی شان حل مشکالت اقتصادی است و از این منظر به رئیس 
جمهور و دولت قبلی وی نمره قبولی نمی دهند. حال باید پرسید آیا دولت دوازدهم برای حل مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مردم، می خواهد همان راه پیشین را طی کند؟
سخن گفتن از عدالت اجتماعی سوسیالیستی است!

روزنامه زنجیره ای شرق در گزارشی به تغییر جهت چپ های خط امامی دهه شصت از تسخیر النه 
جاسوسی تا پشیمانی از انقالبی بودن و تالش آنها برای رابطه با آمریکا پرداخت.

در بخشــی از این گزارش آمده اســت : دانشجویانی که ســفارت آمریکا را تسخیر کردند و در اول 
انقالب به »چپ خط امامي« مشهور شده بودند، یکی، دو دهه بعد »چرخش« کردند و به جای مبارزه با 
امپریالیسم، دم از رابطه با جهان زدند. حتی یکی از دانشجویان محوری در ماجرای تسخیر، در روزهای 

»دوم خردادی« کار خود را اشتباه خواند.
شــرق در ادامه این گزارش اظهارات محمدرضا تاجیک فعال سیاسی اصالح طلب را در این زمینه 
پوشــش داد. تاجیک در این گفت و گو اظهار داشــت : چِپ آن زمان، گرایش ضدآمریکایی و ضدغرب 
داشت؛ نوعی گرایش به والیت مطلقه فقیه، نوعی برابری اقتصادی و از بین بردن فاصله طبقات اقتصادی 
و ملی کردن صنایع و اراضی. همه اینها به شکلی چِپ اصولگرای ما را شکل می دادند که در زمینه های 

متفاوت به اعتقاد من، ریشه در تفکرات سوسیالیستی داشت. 
تاجیــک در ادامه جریان به اصطالح چپ را یک گفتمــان واحد نمی داند و می گوید : اگر از دولت 
میرحسین به عنوان چپ سنتی و اصولگرا نام می بریم، به مجمع روحانیون مبارز که جناح چپ روحانیت 
هســتند نیز چپ می گوییم؛ اما آیا گفتمان این دو چپ یکی بود یا جایی زاویه داشتند؟ طبیعتا جایی 
زاویه داشتند. تا می رسد به چپ مدرن که این چپ مدرن خیلی از دقایق گفتمانی چپ سنت گرا و چپ 
اصولگرا را به حاشیه می برد و حذف می کند و نگاه دموکراتیکی اتخاذ می کند و توزیع قدرت دولتی را 

در دستور کار خودش قرار می دهد و حتی در عرصه اقتصادی به نوعی خصوصی سازی روی می آورد. 
درباره با اظهارات تاجیک و گزارش شرق گفتنی های فراوانی است که به اختصار به آن ها می پردازیم، 
نخســت آن که این جریان طیف گوناگونی از گوگوش تا سروش را در بر می گیرد، اگر روزگاری گفتن 
این جمله طنز مانند هزینه داشت و برخی آن را توهین و هتاکی می دیدند فتنه 88 و اقدامات بعدی 
جریان اصالحات این را نشــان داد ، در این فتنه جریان رنگارنگ مدعی اصالحات با افکار متفاوت ولی 
زیر یک پرچم برای براندازی جمهوری اسالمی جمع شدند و بی شک جریان هزار رنگ نمی تواند یک 
جامعه واحد را مدیریت و راهبری کند. دوم آن که اتهام سوسیالیســتی بودن تفکرات عدالت محور و 
معتقد به والیت فقیه که این روزها از سوی امثال تاجیک مطرح می شود پیش از انقالب از سوی پهلوی 
مطرح شد، شاه مبارزین را مارکسیست های اسالمی می دانست و می خواند و با این اتهام مضحک برای 

سرکوبی انقالبی ها بهانه تراشی می کرد. 
و نکته پایانی آن که انقالب در نزدیک به چهار دهه گذشته ریزش ها و رویش های فراوانی داشته 
است، دهها برابر آنان که خود را به زور از قطار انقالب پیاده کردند همانند شهید حججی ها که پس از 
انقالب و حتی دهه هفتاد و بعد از آن به دنیا آمده اند به این قطار سوار شده و در صف پاسداران انقالب 

قرار گرفته اند.

سرویس سیاسی-
سعد حریری در حالی که در خارج از 
لبنان بود از طریق شبکه العربیه استعفای 
خود را اعالم کرد، این شبکه سعودی پس 
از آن سناریوی توطئه سازی علیه حریری 
را پیش گرفت که این موضوع توســط 
دستگاه های امنیتی لبنان تکذیب شد.

روز شــنبه در خبــری ناگهانی »ســعد 
حریری« نخســت وزیر لبنان از ســمت خود 
استعفا کرد. این استعفا در شرایطی اعالم شد 
که در نوع خود کم نظیر بود، چرا که حریری 
در خارج از کشــور خویش و در حالی که در 
ریاض به سر می برد از طریق شبکه سعودی 
»العربیه« متنی را قرائت و ضمن آن استعفای 
خویــش را اعالم کرد کــه تعجب همگان را 

برانگیخت. 
او متنی را قرائت کرد که سراســر هجمه 
علیه ایران بود. متنی که به عقیده کارشناسان 
توســط آل ســعود برای وی نوشته شده بود. 
اگرچه پیش از این نیز سعد حریری نشان داده 
بود که به شدت تحت تاثیر دربار سعودی است 
اما در فقره اخیــر و رفت و آمدهای روزهای 
قبل از اســتعفا، حریری ثابت کرد که از این 
هم فراتر رفته و به مزدور بی اراده آل ســعود 

بدل شده است.
توطئه سازی؛

 سناریوی شبکه سعودی
حریری در سخنانی که از تلویزیون العربیه 
عربســتان پخش می شد برای آنکه توجیهی 
برای کار خارج از عرف خویش بتراشد گفت: 
»فضای کنونی حاکــم بر لبنان مانند فضای 
قبل از ترور پدرم اســت. احساس می کنم که 

توطئه ای برای قتل من در جریان است.«
در جهــت تکمیل این ســناریو شــبکه 
»العربیــه« به نقل از منابعــی ادعا کرد ترور 
»سعد الحریری« نخست وزیر مستعفی لبنان 
در بیروت، در چند روز گذشــته خنثی شده 
است. این شــبکه افزود زمانی که هواپیمای 
الحریری قصد حرکت داشته برج های مراقبت 

از کار افتاده است.
اما شبکه  OTV لبنان به نقل از دستگاه 
امنیتی این کشور اعالم کرد که تمامی ادعاها 
مبنی بر طراحی ترور »سعد الحریری« تکذیب 

می شود.

همچنین روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحارونوت« در گزارشی درباره استعفای سعد 
حریری از نخست وزیری لبنان نوشت: »اینکه 
الحریــری، عربســتان را برای اعــالم بیانیه 
استعفایش انتخاب کرده ناگهانی نیست زیرا 
سعودی ها خود حامی اش هستند؛ صحبت های 
الحریری درباره اینکه دســت های پشت پرده 

قصد ترور او را دارند، بهانه ای بیش نیست.«
این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت: 
»بهترین متن سخنرانی هایی که در اسرائیل 
علیه حزب اهلل و ایران نوشته شده، مانند متن 
اســتعفای ضدایرانی و ضد حزب اللهی سعد 

الحریری نبود.«
در ادامه این گزارش آمده است: »سعودی ها 
در حال هموار کردن مسیر برای تشدید مقابله 
با ایران هســتند و برآوردها در بیروت حاکی 
از آن است که  حزب اهلل برای دریافت ضربه ، 
به حالت آماده باش درآمده است. این خانواده 
پادشــاهی عربســتان بود که الحریری را از 
قصرهای باشکوه در پاریس بیرون کشید و او 
را به سمت رقابت برای منصب نخست وزیری 

لبنان هل داد.«
قمار سعودی-آمریکایی

»عبدالبــاری عطوان« ســردبیر روزنامه 
الکترونیکــی »رأی الیوم« در یادداشــتی بر 

اســتعفای ســعد الحریری از نخست وزیری 
لبنان نوشت: »به نظر نمی رسد استعفای وی 
به این خاطر صورت گرفته باشد که جانش در 
خطر است زیر او به شکلی طبیعی در بیروت 
رفت و آمد می کرد؛ عالوه اینکه طرف احتمالی 
که ممکن بــود این اقدام را انجام دهد یعنی 
حــزب اهلل؛ از او حفاظت می کرد و با توافق با 

حزب اهلل به نخست وزیری لبنان رسید.«
آن چنان که فارس گزارش داده، در ادامه 
این یادداشت آمده است: »استعفای الحریری 
در چارچوب نقشــه سعودی-آمریکایی برای 
هدف قرار دادن حزب اهلل، بازوی نظامی قوی 
ایران صورت می گیرد حزب اللهی که تهدیدی 
اساسی برای اسرائیل است و به دلیل حمایت 
نامحدود رسانه ای و سیاسی از انصاراهلل یمن 
خطری بزرگ برای عربســتان و ثبات آن به 
شــمار می رود، انصاراللهی که به عربســتان 
خسارت های بسیاری در مرزهای جنوبی اش 
وارد کرد و با موشــک های بالستیکش، عمق 

این کشور را تهدید می کند.«
عطوان افزود: »اطالعات در دست ما نشان 
می دهد که عربســتان بــا هماهنگی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال تشکیل 
ائتالفی عربی مانند ائتالف تشکیل شده علیه 
یمن است؛ ائتالفی که قرار است نوک پیکان 

حمله احتمالی علیه حزب اهلل باشــد و بعید 
نیست اسرائیل ستون فقرات این ائتالف باشد؛ 
خبرهای رسیده از لندن حاکی از آن است که 
در عربستان با اردن تماس گرفته و این کشور 
را برای پیوستن به ائتالف مذکور دعوت کرده 
است اما این اخبار هنوز تاییده نشده است.«

البته عطوان ضمن اشــاره به دست باالی 
محــور مقاومت و حزب اهلل لبنان تاکید کرده 
اســت: »عربســتان و متحدانش ضعیف تر از 
آن هســتند که حزب اهلل را شکســت دهند، 
حزب اللهی که تجربه ها و تجهیزات نظامی در 
اختیار دارد که فقط ٤ کشور در منطقه آن را 
دارند: مصر، امارات، سوریه و عربستان... این 
قماری سعودی-عربستانی است که عواقب آن 
نامشخص است ، ورود اسرائیل به این میدان 

هزینه زیادی برایش خواهد داشت.«
فتنه آل سعود

شیخ »نبیل قاووق« عضو شورای مرکزی 
حزب اهلل نسبت به استعفای حریری واکنش 
نشان داد. وی اعالم کرد که دولت عربستان به 
دنبال غرق کردن لبنان در فتنه و آشوب است.

وی تصریح کرد: »عربســتان می خواهد 
نقش و جایگاه مقاومت لبنان را تغییر دهد تا 
این کشور به بخشی از محور سعودی تبدیل 

شود که با اهداف اسرائیل همسو باشد.«
همچنین منابــع لبنانی به پایگاه خبری 
النشره گفتند که »میشل عون« رئیس جمهور 
لبنان، تا پیش از بازگشــت سعد الحریری به 
لبنان و مشخص شدن وضعیت وی استعفای 

او را امضاء نخواهد کرد.
این منابع افزودند: »سؤاالتی وجود دارد که 
پاسخ به آنها روند تعامل سیاسی درخصوص 
تشکیل دولت جدید و یا عدم تشکیل دولت 
را مشــخص می کند. مخصوصا اینکه پیش از 
فراخوان ســعدالحریری به عربستان، »اشرف 
ریفی« وزیر سابق لبنان به ریاض رفته بود و 
احتمال دارد مأموریت او با این هدف بوده باشد 
که قدرت را در دستان هم پیمانان عربستان 

در لبنان نگه دارد.«
منابــع آگاه گفتنــد، عبداللطیف دریان، 
مفتی لبنان با کاردار ســفارت عربســتان در 
لبنان دیدار کرد تا از درســت بودن اظهاراتی 
مبنی بر بازداشت حریری یا حبس خانگی او 

اطالع کسب کند.

قمار سعودی- آمریکایی با مهره حریری
برای هدف قراردادن حزب اهلل

عضو کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاســبات مجلس از بررسی موضوع 
حذف دالر از مبادالت تجاری کشــور 
از  بعد  این کمیسیون  اولین جلسه  در 
تعطیلی یک هفته ای مجلس خبر داد.

نبــی هزارجریبی نماینده گــرگان در 
گفت و گو با فارس اظهار داشت : موضوع حذف 
دالر از مبادالت تجاری کشور در اولین جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
بعد از تعطیلی یــک هفته ای مجلس مورد 
بررســی قرار می گیرد تا راهکارهای اجرایی 

آن فراهم شود.
وی افزود: در خالل بررسی این موضوع از 
رئیس سازمان بودجه و معاونین این سازمان 
برای بررسی هر چه بهتر مسئله برای حضور 
در کمیســیون دعوت به عمل خواهد آمد و 
بررسی های الزم در این زمینه انجام خواهد 

شد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه و 
محاســبات مجلــس اظهار داشــت: وقتی 

بیشترین مبادالت ما با شرق آسیا و به ویژه 
کشوری مثل چین است، مناسب است تا ما 

ارز جایگزین برای دالر داشته باشیم.
هزارجریبی خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه رئیس جمهور آ مریکا امروز شمشیر را 
بر علیه ما از رو بســته اســت، ما نیز باید با 
قدرت از خودمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم 

توطئه های آمریکا به ثمر بنشیند.
هزارجریبی در پایان گفت: یکی از نتایج 
برجام بــرای ما این بود که در این راســتا 
تالش کنیم تا دالر را از مبادالت تجاری مان 

حذف کنیم.
حذف دالر از معامالت بین المللی 

یعنی مرگ اقتصاد آمریکا
حجــت اهلل عبدالملکــی عضــو هیئت 
علمی دانشــگاه امام صادق )ع( و کارشناس 
مســائل اقتصادی نیز با اشاره به تاکید رهبر 
معظم انقالب بر »حــذف دالر از معامالت 
بین المللــی«، گفت: مهم تریــن اقدامی که 
دولت باید در این خصوص انجام دهد پیگیری  

پیمان های دوجانبه پولی است. 
وی ادامــه داد : ما به جز شــرایطی که 
بخواهیم از خود آمریکا کاالیی را خریداری 
کنیم هیچ نیازی بــه دالر آمریکا نداریم و 
کشورها در تعامالتی که با هم دارند می توانند 
توافــق کنند تا بــا واحد پولی خودشــان 

مبادالتشان را انجام دهند.
وی ادامــه داد: اکنون متاســفانه دالر 
به عنوان واســطه معامالت بین کشورهای 
مختلف جا افتاده و مدیران و فعاالن اقتصادی 
کشورها با رواج دادن دالر خودشان را اسیر 
این پول بدون پشتوانه و کم ارزش کرده اند 
در صورتی که کارشناسان اقتصادی به خوبی 
می داننــد دالر به لحاظ ذاتی بی ارزش ترین 

پول دنیاست.
این اســتاد دانشــگاه گفت: کشورها و 
دولت هــای مختلف می تواننــد از پول های 
خودشان برای معامالت بین المللی استفاده 
کنند، این کاری است که امروزه کشورهایی 
مانند چین و روسیه انجام می دهند و دولت 

ما هم باید به این مسئله ورود کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان 
کرد: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
که حدود دوســال پش رهبر معظم انقالب 
ابالغ کردند مسئله حذف دالر آمده بود که 
متاسفانه دولت خیلی با رخوت با این مسئله 

برخورد کرد و عمال آن را پیگیری نکرد.
این کارشناس مســائل اقتصادی گفت: 
دولت باید در اولین گام با شبکه های تجاری 
اصلی که از ما خرید می کنند و ما هم از آنها 
خرید می کنیم پیمان دوجانبه پولی ببندند.
عبدالملکــی گفت: اگر چنیــن اتفاقی 
گســترش پیدا کند دالر از این سلطه ای که 
دارد خواهــد افتاد و این یعنی مرگ اقتصاد 
آمریکا و به ســلطه آمریکا در اقتصاد پایان 

می دهد.
وی اضافه کــرد: آمریکا همواره در کنار 
مسائلی که پیگیری می کند نگاه ویژه ای به 
بحــث دالر دارد و با حذف دالر از معامالت 

بین المللی اقتصاد آمریکا فلج خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: استعفای سعد حریری از 
نخست وزیری لبنان به سفارش صهیونیست ها و سعودی هاست تا لبنان را به هم 

بریزد.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم 
ختم پدر سردار سلیمانی که در مصالی امام خمینی تهران برگزار شد، با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان اظهار 
داشت: استعفای ایشان وقتی در ریاض انجام می شود معلوم است به سفارش صهیونیست ها 

و سعودی ها چنین کاری را انجام داده است تا لبنان را بهم بریزد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای ترامپ درباره حمله موشکی یمن به 
عربســتان و اینکه ایران را عامل این شلیک ها نامیده گفت: ترامپ سخنان بی حساب، غلط 
و دروغ زیاد گفته اســت و این نیز یکی از آن تهمت ها اســت. وی افزود: اصال امکان انتقال 
موشک به یمن وجود ندارد و این موشک هایی که شلیک می شود متعلق به خود یمن است 

که آنها را بازسازی کرده اند و با افزایش برد آنها در پی انتقام خون شهدای یمن هستند.

سرلشکر جعفری : 

حریری به سفارش صهیونیست ها و سعودی  ها 
استعفا كرد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص حل 
مشکل سپرده گذاران کاسپین گفت: درخصوص این موضوع 
سؤالی از آقای رئیس جمهور شده است و نزدیک به 200تن 
از نماینــدگان آن را امضاء کرده و پیگیر این مســئله هم 
هستند؛ اما هیئت رئیسه مجلس این سؤال را در دستور کار 

قرار نداده است.
محمد علی پورمختار در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو در پاسخ 
به این ســؤال که مشکل کاســپینی ها چه زمانی حل خواهد شد و 
مجلس چه برنامه ای برای حل این موضوع دارد؟ گفت: درخصوص این 
موضوع سؤالی از آقای رئیس جمهور شده است و نزدیک به ٢00تن 
از نمایندگان آن را امضاء کرده و پیگیر این مســئله هم هستند؛ اما 

هیئت رئیسه مجلس این سؤال را در دستور کار قرار نداده است.
وی بیان داشت: نمایندگان مجددا این موضوع را پیگیری کردند 
و همان ٢00 نفر درخواســت سؤال از رئیس جمهور را امضاء کردند 
تا هیئت  رئیســه آن را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم خود آقای 
رئیس جمهور پای کار بیایند و به عنوان مســئول و متولی احساس 
تکلیف بیشتری داشته باشند تا این مشکل و سایر مشکالت حل شود.

نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص مصوبه اخیر شورای 
عالی امنیت ملی علیه تجمعات مالباختگان کاسپین هم گفت: یک 
ســری افراد در این تجمعات نفوذ دارند و نفــوذ کرده اند که اصال 
سپرده گذار نبوده اند و به فکر حل مشکل آنها هم نیستند. این افراد 
به دنبال این هســتند که از این تجمعات اســتفاده ابزاری کنند و 
شعارهای ساختارشکنانه علیه مسئولین و نظام سر دهند و به نوعی 
عقــده دل خود را خالی کنند. ما هم اجازه نخواهیم داد که آنها، از 

این مشکل علیه نظام و کشور استفاده کنند.
پورمختار درخصــوص آخرین وضعیت ســپرده گذاران پدیده 
نیز اظهار داشــت: مجلس به صورت فعاالنه با این موضوع برخورد 
کرده است؛ سؤالی از وزیر کشور به عنوان فردی که از سوی دولت 
تعیین شــده بود داشت و قرار بود که وزیر محترم به مجلس بیایند 
و درخصوص این مسئله پاسخگو باشند. ایشان در صحبت های خود 
عالوه  بر ارائه توضیحاتی، قول هایی نیز برای رفع این مشکل دادند. 
عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: ما توقع 
داریم این مشکل، همانند سایر موارد مشابه تعیین و تکلیف شود و 
مردم از اضطراب خارج شوند. این انتظار وجود دارد که تصمیم گیران 
در این موضوع که مشخضا دولت و قوه قضائیه هستند، سریعا تصمیم 
الزم را اتخــاذ کنند، البته امیدواریم مجلس نیز ورود جدی تری به 

این مسئله داشته باشد.

وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران و وزیر دفاع جمهوری 
ســوریه در گفت وگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی و تحوالت ســوریه، بر همکاری و تالش 

بیشتر برای نابودی تروریست ها تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع امیر ســرتیپ امیر حاتمی در 
این گفت و گو، پیروزی های اخیر میدانی به ویژه آزادسازی شهر دیرالزور 
را به رئیس جمهور سوریه جناب آقای بشار اسد، وزیر دفاع، فرماندهان 
و رزمندگان شجاع و خستگی ناپذیر ارتش و مردم سوریه تبریک گفت 
و اظهار داشــت: 5 سال »مقاومت و ایستادگی« نیروهای مسلح و ملت 
سوریه در برابر گروه های تروریستی ستودنی است و باید در تاریخ دفاِع 

مشروع یک ملت از هویت و کیان خود ثبت شود.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با اظهار امیدواری نسبت به تداوم و 
تکمیل نوار پیروزی های ارتش سوریه برابر تروریست ها و بازگشت کامل 
ثبات و امنیت به ســوریه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران چنانکه 
تاکنون از برادران سوری خود حمایت کرده، مصمم است تا در مراحل 

پس از جنگ نیز در کنار برادران سوری باشد.
وزیر دفاع جمهوری سوریه نیز در این گفت و گوی تلفنی با تقدیر و 
تشکر از حمایت های جمهوری اسالمی ایران در خنثی سازی توطئه ها و 
دشمنی های گروه های تروریستیـ  صهیونیستی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران در این دوران پر تنش همواره در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد 

تا این کشور بتواند از حاکمیت قانونی خود دفاع کند.
سپهبد جاسم الفریج اظهار داشت: هماهنگی های بی نظیر دو کشور 
جمهوری اســالمی ایران و سوریه ضامن صلح، ثبات و امنیت دو کشور 

و منطقه شده است.
وزیر دفاع سوریه همچنین از امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری 

اسالمی ایران برای سفر به سوریه دعوت به عمل آورد.

 مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: افزون بر 8 هزار تن سیب 
صنعتی از باغداران ارومیه ای در راستای حمایت از آنان خریداری 

شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
اســکندر علیزاده دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ارومیه با 
داشتن بیش از ٢٤ هزار و 800 هکتار باغ سیب یکی از قطب های تولید 

این محصول در استان به شمار می رود.
وی اظهار کرد: ســاالنه در فصل پاییز، باغداران شروع به برداشت و 
فروش این محصــول می کنند و با توجه به وجود مقدار 100 هزار تن 
ســیب صنعتی در استان خرید تضمینی ســیب درختی درجه سه به 

صورت نقدی انجام می شود تا از سوءاستفاده دالالن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه مراکز خرید فعالیت خود را از تاریخ 15 شــهریور 
شروع کرده است، گفت: 18 مرکز برای خرید در مناطق مختلف ارومیه 

که دارای باغ های سیب درختی بوده، دایر شده است.
علیزاده اضافه کرد: ارائه معرفی نامه به کشــاورزان از طریق مراکز 
جهاد کشاورزی روستایی صورت می گیرد و مراکز خرید حق خرید سیب 

بدون معرفی نامه و از واسطه را ندارند.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی ٢ هزار و 880 ریال اســت، 
گفت: میزان سیب صنعتی در استان به علت وزش باد در روزهای اخیر 

افزایش یافته است.
آذربایجان غربی دارای 1٢0 هزار هکتار باغ اســت که از این میزان 
٤0 تا 50 هزار هکتار باغ های سیب درختی است؛ این استان در تولید 

سیب درختی کشور دارای رتبه اول است.
برداشــت ســیب درختی تا اواخر آبان ماه در اســتان ادامه دارد و 
همزمان با برداشت سیب درختی خرید سیب صنعتی نیز ادامه می یابد.

با  غیرعامل  پدافند  رئیس  سازمان 
بیان اینکه در آینده نزدیک با ارتش های 
سایبری و جنگ سایبری نظامی مواجه 
خواهیم بود، گفت: بایــد این فضا را 
بشناسیم و زیرساخت های زیادی نیاز 
داریم و نیروهای مسلح باید همیشه در 

لبه تکنولوژی و فناوری باشند.
به گزارش فارس سردار غالمرضا جاللی، 
رئیس  سازمان پدافند غیرعامل صبح دیروز 
در همایــش پدافند غیر عامل گفت: اینکه 
ســهم دفاع غیرعامل و عامل چقدر است 
بستگی به تراز دشمن دارد، لذا اگر تهدیدات 
ما ناهمطراز باشد سهم و نقش پدافند غیر 

عامل بسیار با اهمیت و با ارزش است.
رئیس  ســازمان پدافند غیرعامل مولفه 
تجهیزات را ســالح ها و سامانه های نظامی 
دشــمن عنوان کرد و گفت: ما با تهدیدات 

متغییر روبه رو هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مســلح 
باید توان و تجهیزاتشــان متناسب با توان 
دشمن تغییر کند و با سالح های 50 سال 
پیش نمی توان با دشمن مقابله کرد تصریح 
کرد: با انقالبی از هوشمند سازی زیرساخت ها 
مواجه شده ایم، دنیا فضای فیزیکی جنگ را 
در فضای سایبر ادغام کرده است و ناخواسته 
بخشی از جنگ ما به سمت فضای سایبر به 

عنوان بعد پنجم می رود.

جاللی با بیان اینکه در آینده نزدیک با 
ارتش های سایبری و جنگ سایبری نظامی 
مواجه خواهیم بود گفت: ما باید این فضا را 
بشناسیم و زیرساخت های زیادی نیاز داریم.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل تاکید 
کرد: باید زیرساختهای دفاع و آفند سایبری 
را در ســپاه و ارتش داشته باشیم و ایجاد 
قدرت پاسخگویی سایبری در سیاست های 

نظام هم تصویب شده است.
وی با بیان اینکه نیروهای مســلح باید 
همیشــه در لبه تکنولوژی و فناوری باشند 
اظهار داشــت: آمریکایی ها محیط سایبری 
نظامی خود را از محیط ســایبری عمومی 

کامال جدا کرده اند تا امنیت شان حفظ شود.
جبهه مقاومت در برابر تهدیدات 

ایجاد شده است
سردار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد 
کل نیروهای مسلح نیز در همایش پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه هر اقدام غیر مسلحانه 
که باعث کاهش آسیب پذیری ما در مقابل 
تهاجم دشمن شود پدافند غیر عامل نام دارد 
گفت: طی چهار دهه انقالب، کشور همواره 
مورد تهاجم دشــمن بوده و فکر می کنم از 
نظــر تعداد و  نوع تهدیدات- از ضدانقالب و 
ناامنی های مرزی و جنگ تحمیلی تا فتنه 
88 و تحریم اقتصادی و جنگ فرهنگی- این 

٤ دهه معادل تاریخ کل کشور باشد.
وی ادامه داد: این تهدیدات از یک روند 
ساده و محدود به سمت یک روند پیچیده و 
ترکیبی پیش رفته است و ما تهدیدات را به 
خوبی خنثی کرده ایم و در همین راستا حوزه 
دفاعی را از مرکز به شــهرهای مرزی برای 

تامین امنیت و مقابله با تهدیدات برده ایم.
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان اینکه ابتدا با تهدیدات در داخل مرزها 
و بعد خارج مرزها و امروز در مرزهای اسرائیل 
مقابله می کنیم و جبهــه مقاومت در برابر 
تهدیدات ایجاد شده است اظهار داشت: اگر 
روزی طالبان و گروه های امثال آن تهدیدی 
برای ما بودند همه نابود شــده اند و جبهه 

مقاومت در منطقه شکل گرفته است.
وی ادامه داد: آسیب پذیری های زیادی 
در جنگ نوین داریم و باید در حوزه پدافند 

عامل و غیر عامل اولویت بندی شود.
معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح 
با اظهار تأســف از اینکه در نیروهای مسلح 
بحث پدافند غیرعامــل جدا از ماموریت ها 
شمرده می شود گفت: این موضوع باید جزو 

الینفک موضوعات نظامی باشد.
وی در پایــان تاکید کــرد: باید توجه 
ویژه ای به آموزش پدافند غیرعامل صورت 
گیــرد و رزمایش های آن در طول ســال 

برگزار شود.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
گفت: از شــورای عالــی امنیت ملی 
را  کمیسیون  اولیه  گزارش  خواسته ایم 
درباره پیوستن ایران به FATF مطالعه و 
در مورد آن اظهارنظر کنند تا سریع  تر آن 
را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن 

مجلس قرائت کنیم.
محمدرضا پورابراهیمــی در گفت وگو با 
فارس، درباره آخریــن وضعیت گزارش این 
کمیســیون درباره پیوستن ایران به سازمان 

بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه 
اقدام مالی آن ـ FATF ـ گفت: متن اولیه این 
گزارش مدتی است تدوین شده است و منتظر 
به سرانجام رســیدن بحث های کمیسیون با 

شورای عالی امنیت ملی هستیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای 
اســالمی افــزود: ما از شــورای عالی امنیت 
ملی خواســته ایم گزارش اولیه ما را مطالعه 
کنند و درباره آن اظهارنظر کنند تا ســریع  تر 
 آن را در کمیســیون نهایــی کــرده و در 

صحن مجلس قرائت کنیم.
به گزارش فارس، در »برنامه اقدام« توافق 
شــده میان ایران و FATF جمهوری اسالمی 
ایران متعهد به تغییر قانون »مبارزه با تامین 
مالی تروریسم« مصوب 13 دی 139٤ مجلس 

شورای اسالمی شده است.
بر این اساس جمهوری اسالمی ایران باید 
تا ژانویه ٢018 )دی ماه سال جاری( تبصره ٢ 
ماده 1 قانون »تامین منابع مالی تروریست« 
را حذف کند. این تعهد در حالی صورت گرفته 

که تاکنون طبق قانون مذکور، ایران »ملت ها، 
گروه ها و ســازمان های آزادیبخش که علیه 
اشغال، استعمار و نژادپرستی مبارزه می کنند« 
را تروریست و مجرم نمی دانست، اما با تعهدی 
که دولت یازدهم در »برنامه اقدام« داده است، 
عمال گروه هــای آزادیبخش مانند گروه های 
مقاومت فلسطینی و حزب اهلل لبنان که علیه 
اشغال و استعمار مبارزه می کنند، تروریستی 
شناخته خواهند شد و جمهوری اسالمی ایران 

نمی تواند با آنها همکاری داشته باشد.

سردار جاللی در همایش پدافند غیر عامل:

نیروهای مسلح باید در لبه تکنولوژی و فناوری حركت كنند

بررسی موضوع حذف دالر از مبادالت تجاری در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی:

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی برای نهایی كردن گزارش FATF هستیم

در گفت وگوی تلفنی با همتای سوری 

امیر حاتمی آزادسازی شهر دیرالزور را 
تبریک گفت

خریداری افزون بر 8 هزار تن سیب صنعتی 
در ارومیه

پور مختار:

طرح سؤال از رئیس جمهور به ۲۰۰ امضاء رسیده است 
هیئت رئیسه طرح را در دستور كار قرار نمی دهد


