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یکم( پیروزی شللکوهمند انقاب اسللامی در 
ایران و استقرار نظام سیاسی مبتنی بر نظریه والیت 
فقیه - که برای اولین بار بعد از چهارده قرن از ظهور 
اسام - با مشللارکت و رای مستقیم مردم، آن هم 
بدون کسب اجازه از کدخدای دهکده جهانی، جرم 
کمی نبود که استکبار بخواهد آن را نادیده انگاشته و 
کاری به کار مردم ایران نداشته باشد. به ویژه آن که 
انقاب، طومار رژیم دو هزار پانصد ساله شاهنشاهی 
ایللران را در هم پیچیده و با سللرنگونی پهلوی دوم 
- ژاندارم منطقلله - منافع امریکا را در خاورمیانه و 
اقصللی نقاط جهان به خطر انداخت. دولت امریکا با 
دسللت دادن ژاندارم و حافظ منافع خود، دست به 
انتقللام از ملتی گرفت که جرمی جز اسللام خواهی 
و حاکمیت بر سرنوشت خود )مردم ساالری دینی( 
مطالبه نداشته است. لذا دولتمردان امریکایی )چه 
دموکرات و چه جمهوری خواه( در طول چهل سال 
بللرای از نابودی یا انحراف انقاب از مسللیر اصلی و 
تغییر در اهداف و آرمان های آن از هیچ کوششللی 
فروگللذار نبوده اند. برگزاری جشللن های چهلمین 
سللالگرد پیروزی انقاب اسللامی، خط بطانی بر 
تاش هللای مذبوحانه دولت امریللکا و دیگر اذناب 
خارجی و عوامل داخلللی آنها در طول چهاردهه از 

عمر با برکت انقاب اسامی ایران است.
دوم( چهل سالگی انقاب اسامی فرصت مغتنمی 
اسللت تا نخبگان فکری و اجرائی صاحب نظر جامعه 
از گروه ها و جناح های مختلف و سلیقه های متفاوت 
که دل در گرو اسام و انقاب و کشور دارند با نگاهی 
عالمانه و کارشناسانه، راه طی شده جمهوری اسامی 
ایللران را در عرصه های مختلف سیاسللی، اقتصادی، 
اجتماعللی و فرهنگی، آسیب شناسللی کنند. امروزه 
دشمنان انقاب اسامی ناجوانمردانه کارآمدی نظام 
اسامی را نشللانه رفته اند و اگر خدای ناخواسته در 
ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسامی ایران موفقیتی 
کسب نمایند. یقینا دیگر نیازی به ادامه تحریم های 
غیر قانونی اقتصادی و ارزی و یا لشگرکشی مستقیم 
و یا راه انداختن جنگ نیابتی نخواهند داشت. چرا که 
نگرانی استکبار در نظام سازی مبتنی بر نظریه والیت 
فقیه و مردم سللاالری دینی است. وگرنه وجود نظام 
سیاسی ولو با پسوند اسامی که ضرری برای آنها در 
غارت ثروت کشورهای توسعه نیافته نداشته باشد، نه 
تنها اشکالی نخواهد داشت بلکه مورد حمایت نیز قرار 
خواهد گرفت نمونه بارز آن دولت عربستان سعودی 
است که در نگاه "ترامپ" گاوی شیرده تلقی می شود. 
حال نظامی که نتواند عدالت را در جامعه پیاده کرده 
و ارزش های اسامی جایگزین فرهنگ طاغوتی کرده، 
ُدنیا و آخرت ملتی را آباد نماید، بود و نبودش یکسان 

خواهد بود. 
سللوم( گرچه مطابق اصل ششللم میثاق ملی 
)قانون اساسللی( در جمهوری اسللامی ایران امور 
کشللور باید به اتللکای آرای عمومی اداره شللود و 
رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شللورای اسامی، 
نماینللدگان مجلللس خبللرگان رهبللری، اعضای 
شللوراهای اسللامی شللهر و روستا، توسللط مردم 
مسللتقما از طریق انتخابات بر گزیده شوند. اما نبود 
و یا عدم شللکل گیری تشللکیات های مردم نهاد با 
کارویژه ها و کارکردهای حزبی باعث شللده اسللت 
تا دسللتگاه های حاکمیتی احساس تکلیف کرده و 
بمنظور رقابتی کردن فضللای انتخاباتی و باالبردن 
میزان مشارکت وارد عرصه سیاست شده و جایگزین 
احزاب سیاسی شوند. الجرم در هر دوره از برگزاری 
انتخابات. به جللای رقابت بین جناح های مطرح در 
سپهر سیاست بخشللی از حاکمیت برنده و بخشی 
دیگر بازنده شللده اند. این در حالی است که بیش از 
250 تشللکل سیاسی و حزبی از کمیسیون ماده ده 
احزاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند. که بیشتر آنها 
صرفا در حد ثبت در سامانه وزارت کشور باقی مانده 
و به احزاب موسللمی مشهور شده اند. در کشورهای 
پیشرفته معموالن یکی از احزاب سیاسی به تنهایی 
و یللا ائتاف بللا یک و یا حداکثللر دو حزب دیگر با 
قبول مسللئولیت مدنی خود کشور را اداره می کنند 
و پاسخگوی هواداران و آحاد مردم هستند. در ایران 
همه احزاب تحت عنوان خانه احزاب در سه عنوان 
کلی اصولگرایان، اصاح طلبان و مسللتقل ها توسط 

معاونت سیاسی وزارت کشور ساماندهی شده اند. 
چهارم( مطالعه انتخابات های برگزار شللده در 
کشور- بویژه انتخابات ریاسست جمهوری - نشان 
می دهللد کلله هیچ یک از تشللکل های ثبت شللده 
در سللامانه کمیسللیون ماده 10 احللزاب به لحاظ 
سللاختاری و از نظللر عملکللردی قادر بلله هدایت 
توده هللای مردمللی و ایفللای نقش رکللن چهارم 
دموکراسی را نداشللته اند. اما برگزاری انتخابت به 
روش اکثریتی - از بین سه روش اکثریتی، تناسبی 
و مختلط، روش اکثریتی در قانون انتخابات لحاظ 
شده اسللت. - باعث دوقطبی شدن جامعه در ایام 
برگزاری انتخابات می شللود. جای تاسف آنجاست 
که این قطب بندی های جناحللی در جامعه خارج 
از اراده احزاب سیاسللی و غیرقابل کنترل از طرف 

نهادهای حاکمیتی صورت می گیرد. 
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پروژه ای برای نادیده گرفتن دستاوردها؛

شکست انقالب برای گسست انقالبیون
پیوند مردم و مسئوالن مانعی برای تعبیر خواب دشمنان انقالب

کانال مالی ویژه اروپا تاثیری در تصمیم مجمع درخصوص پالرمو ندارد
عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آغاز اجللرای کانال مالی ویژه اروپا 
تاثیری در تصمیم گیری مجمع درخصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو نخواهد داشت، گفت: 
اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود 

البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.
سردار احمد وحیدی درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لوایح اف.ای.تی.اف 
با اشللاره به ابهامات زیاد این کنوانسللیون و تبعات الحاق ایران به آن، اظهار داشللت: این 
کنوانسللیون باید مورد بررسللی بیشتری قرار گیرد. وی در پاسللخ به سوالی پیرامون تاثیر 
تصویب و اجرای این لوایح در برنامه دفاعی و نظامی کشللور، تصریح کرد: این کنوانسیون 
بیش از اینکه برای موضوع دفاعی خطر داشللته باشللد، اقتصاد کشللور را تهدید می کند و 
چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم ها دنبال می کند که باید 

به این مسئله دقت زیادی شود.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه اف.ای.تی.اف نظامی برای کسب اطاع 
و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است، خاطرنشان کرد: این نظام از سوی کشورهای 
بزرگ اعمال می شود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی 
است. مفاد لحاظ شده در این لوایح به گونه ای است که بیش از اینکه مسائل فنی در آن 

مطرح باشد مسائل سیاسی و دشمنی ها مورد نظر قرار گرفته شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای 
پرخطر برای سرمایه گذاری از سوی اف.ای.تی.اف، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرایطی 
است که بسیاری از بازیگران بین المللی از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان هم به لحاظ 
پولشویی دارای مشکاتی هستند و هم رسما حامی تروریسم جهانی هستند. به طور مثال 
رژیم صهیونیستی که خود بزرگترین حامی تروریسم دولتی به حساب می آید یکی از اعضای 
این کارگروه است و رژیم سعودی که در روز روشن دست به ترور وحشیانه در کنسولگری 

خود در ترکیه می زند امروز یکی از اعضای ناظر این کارگروه به حساب می آید.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدام روز گذشته اروپا در 
اعام آغاز اجرای کانال مالی ویژه و تاثیر آن بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درخصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو، با بیان اینکه این اقدام تاثیری در تصمیم گیری 
مجمع درخصوص پالرمو نخواهد داشت، گفت: اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی 
از تعهللدات اروپللا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد 

حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.  فارس

دشمن با تهاجم فرهنگی و هنری به مقابله با انقالب اسالمی آمده است
نماینده ولی فقیه در سللپاه پاسداران گفت: دشللمن با تهاجم فرهنگی و هنری به 

مقابله با انقاب اسامی آمده است.
حجت االسللام عبداهلل حاجی صادقی در اختتامیه جشللنواره فرهنگ و هنر سللپاه 
پاسللداران انقاب اسللامی در تبریز با بیان اینکه برگزارکنندگان این جشنواره ها سعی 
کنند جشنواره ها بوی انقاب دهد، افزود: باید این جشنواره ها رنگ اسام داشته باشد.

وی سپس گفت: ما کسانی نیستیم که با لغزش فکری و عملی مقابل جبهه انقاب قرار 
بگیریم. با تمام قدرت مقابل تهاجم فرهنگی با قدرت ایستاده ایم و نمی گذاریم دشمن به جایی 
برسد، پیام ما به مردم نیز این است که دشمن نمرده و باید مقابل آن تحرک داشت و امسال 

خواهیم دید که 22 بهمن هنرمندانه  تر و رنگ استکبارستیزی بیشتری خواهد داشت.
حاجی صادقی با اشللاره به اینکه دشللمن با ابزار فرهنگ و هنر به مقابله با انقاب 
آمده و نیروهای انقابی نیز باید با اسللتفاده از ابزار فرهنگی مانند شللعر، فیلم، سرود، 
فضای مجازی به دفاع از اسام بپردازند، گفت: هرچه که در این کنگره بوده برای عزت 
و شرف هنِر این کشور است اما چه کنیم که در مقابل این هنرمندان مومن از افتتاحیه 
فجللر بگوییم، جشللنواره ای که برای چهلمین سللالگرد انقاب بود اما در این مراسللم 

سخنان وقیحانه توسط کارگردانان و تجلیل شوندگان زده شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه برخی ها در کشور به دنبال تحریف 
اسام هستند، افزود: اسام بی خطر و به عبارتی اسام آمریکایی را در جامعه تبلیغ می کنند 

که باید با تمام قدرت مقابل ترویج این تفکر انحرافی و غلط عده ای غربگرا ایستاد.
وی با اشللاره به اینکه جبهه استکبار تنها راهی که برای نابودی انقاب دنبال می کند 
اسللتحاله انقاب از طریق نفوذ هنری است، ادامه داد: دشللمنان و کسانی که وعده دادند 
انقاب نخواهد توانست چهل سالگی خود را جشن بگیرد شاهد باشند که انقاب اسامی نه 

تنها چهل سالگی خود را جشن می گیرد بلکه تنومندتر شده و شاهد ذلت دشمنان است.
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش قیمت بنزین در سال آینده 
منتفی است

7

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

مردم مستحق تورم و گرانی 
فعلی نیستند

3

 دنیاطلبی بر برخی از مسئوالن تسلط یافته است
آیت اهلل جنتی:

صفحه 5

 سیاست روز ادعای متولیان
برای بهبود معیشت مردم را بررسی می کند؛

وارونگی تالش ها
 بررسی روند کنونی اقتصاد کشور

 بیش از آنکه از تالش متولیان خبر دهد
 از تالش مردم برای خم نشدن کمرشان

در زیر بار گرانی ها حکایت دارد

صفحه 7

تقالی اتحادیه اروپا برای تشدید بحران در ونزوئال

 دست مشترک اروپا 
و آمریکا بار دیگر رو شد

گ�روه فرادی�د  اروپا در حالللی ادعای  ویژه اسللتقال از آمریکا را مطرح و سعی دارد تا گ�زارش 
راه خللود را از رفتارهای ضد بشللری آمریکا جدا نشللان دهد که 
موضع گیری این کشللورها در قبال ونزوئا واهی بودن این ادعا را 
آشکار سللاخته و نشللان می دهد که اروپا در باب مسائل جهانی 
همان مسیر واشنگتن را می رود و صرفا بر سر منافع اقتصادی با 

آن اختاف نظر و رقابت دارد. 
اروپللا در حالللی ادعای جدایللی از آمریکا سللر می دهد که 
تحوالت ونزوئا بار دیگر واهی بودن این ادعا را آشللکار سللاخت 
چنکانکه اروپا نیز مانند آمریکا بر تحریم و اعمال فشار بر ونزوئا 

برای سرنگونی نظام مادورو تاکید کرد. 

 تامین غذا و دارو
ماحصل 9ماه خلف وعده اروپا 

در اجرای سازوکار مالی!


