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نباید کاری کنیم که تحریم شویم
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در موضوع دور 
زدن تحریم ها ما پرونده های بس��یاری با اعداد نجومی کالنی داریم معتقد است که 
می توانیم دو کار بکنیم: یا باید خود را برای تحریم آماده کنیم و برای شرایط تحریم 
برنامه ریزی داش��ته باشیم و یا اینکه کاری کنیم تحریم نشویم که این به نظر من، 

نکته مهمی است. مثال در موضوع لوایح اخیر که در مجلس مطرح شد، ما می توانستیم 
آن ها را به یک فرصت خوب برای خروج از تحریم تبدیل کنیم.  تابناک

 جناب نماینده محترم یادتان می آید که برجام را نوش��تید که تحریم ها برداش��ته 
شود؟! رهبری هم که فرمودند هدف برجام رفع کامل تحریم ها بود، آیا این هدف محقق 
شد؟! پس چرا توپ را در زمین خودمان انداخته و می گویید ما باید کاری کنیم که تحریم 
نش��ویم مثال به کنوانسیون فالن رای بدهیم؟! واقعا نمی بینید ما کاری هم نکنیم تحریم 

می شویم یا خودتان را به ندیدن می زنید؟!

وتوش بدون ر
چرا اشتباه اصالح می شود؟!
عل��ی الریجانی رئیس مجلس می گوید: موضوع ای��ن قوانین چهارگانه اف.ای.
تی.اف از سال ۸۶ شروع شد. تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در 
شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که اف.ای.

تی.اف توصیه هایی کرده و بهمن ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید 
ش��د. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. اگر واقعا 
خالف استقالل کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟!  اعتماد

 انگار جناب الریجانی تاکنون اشتباه مجلس و پس گرفتن رایش و یا پس گرفتن قوانین 
مصوب شورا و... را ندیده است! کافی است این جناب از قوانین جمعیتی که اصالح شد تا حتی 
قوانینی که در مجلس اخیر که ریاس��تش برعهده ایش��ان است که ظرف چند ماه تصویب و 
سپس دوباره در صحن پس گرفته می شود را ببیند تا بداند جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری 

منفعت است را همه قبول داریم و ایرادی ندارد که اشتباه را اصالح کرد و ادامه نداد.

گفت، نگفت
باید کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کنند

رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت: رونق 
تولید زمانی اتفاق می افتد که مسئوالن، مردم و همه پای کار بیایند، دستگاه های 
دولتی نیز باید کار را به مردم واگذار کنند و کارهای اقتصادی به دست مردم انجام 
گیرد. یک دهه است که مقام معظم رهبری بر استقالل اقتصادی، اقتصاد برون زا و 

نیز اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و امسال را نیز رونق تولید نامگذاری کردند که رونق 
تولید زمانی اتفاق می افتد که مسئوالن، مردم و همه پای کار بیایند. دستگاه های دولتی 

باید کار را به مردم واگذار کنند و کارهای اقتصادی به دست مردم انجام گیرد.
 کاش دقیقا می فرمودید که چطور باید کار به مردم واگذار ش��ود، شما که نماینده اید و 
دس��تی بر آتش تدوین قوانین دارید کاش می گفتید مشکل کجاست که با وجود تاکید رهبر 
معظم انقالب و ابالغ سیاست های اصل 44 هنوز این امر آنچنان که مدنظر بود محقق نشده است، 

امیدواریم که در سال جاری بیشتر شاهد صحبت با راهکار باشیم تا کشف موارد کشف شده.

راهکار

حوادث نتوانست سپاه را منحرف کند
کارنامه ی س��پاه ... یک کارنامه ی درخشان است؛ 
ای��ن کلمه را به عنوان یک کلمه ی متعارف و معمول و 
جاریشونده ی بر زبان در خیلی جاها عرض نمیکنم، واقع 
قضّیه این اس��ت. کارنامه ی سپاه در این مّدت در واقع 
نمایشگر تجربه ی یک ملّت است؛ یعنی اعماق شخصّیت 
و هویّت ملّت ایران را میتوان در این کارنامه مش��اهده 
کرد؛ چون س��پاه با ایم��ان و عقیده وارد میدان ش��د. 
میداِن چه؟ میدان »مجاهدت و مقاومت«. باهوش ترین 
و قویترین فرماندهان نظامی را تربیت کرد؛ این کسانی 
که در س��نین جوانی و کمتر از سی س��ال، طّراحان و 
به تعبیر فرنگیها استراتژیس��ت های برجسته ی میدان 
جنگ در سپاه شدند، هیچ دانشگاه نظامی ندیده بودند؛ 
ای��ن تربیت س��پاه بود، تربیت این فض��ا بود که فضای 
نورانی اس��ت، تربیت این سازمان بناگذاشته شده ی بر 
مبنای ایمان و عقیده بود؛ آن ش��خصّیتهای برجس��ته 
را - ک��ه هرگز ملّت ما و تاریخ ما اس��م آنها را فراموش 
نخواهد کرد - تربیت کرد؛ این هنر س��پاه است. این در 
زمین��ه ی جنگ؛ عالوه ی بر این باتدبیرترین و قویترین 
و بهترین مدیران کشور را هم در زمینه ی غیر نظامی، 
باز میبینیم س��پاه تربیت کرده و تحویل داده؛ صادرات 
انسانِی سپاه به مجموعه ی دستگاه های حاکمّیتی نظام 
جمهوری اسالمی یک فهرس��ت طوالنی و افتخارآمیز 

است؛ کارنامه ی سپاه این است.
یکی از بخش��های مهّم کارنامه ی س��پاه، انقالبی 
زیس��تن و انقالبی ماندن سپاه اس��ت؛ یعنی حوادث، 
جریانات نتوانس��ت این تشکیالت مستحکم و قویبنیه 
را از مسیر اصلی و درست، به بهانه ی اینکه دنیا تغییر 
کرده، زندگی تغییر کرده، منحرف کند؛ بهانه هایی که 
میشنوید و میبینید که می آورند، برای وادادگی بهانه 
می آورند، برای پشیمانی بهانه می آورند؛ بهانه هم این 

است که دنیا تغییر کرده، همه چیز عوض شده.
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مخاطب شمایید

امریکایی ها در کنار داعش
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه به احتم��ال قرار 
گرفت��ن ن��ام س��پاه در فهرس��ت گروه ه��ای 
تروریستی توس��ط آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: 
در ص��ورت ق��رار دادن س��پاه در فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی آمریکا، نظامی��ان این کش��ور را در کنار 

داعش در فهرست سیاه تروریست ها قرار می دهیم.

ایران کشوری مسئول و صلح طلب است
 محمدج��واد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان 
نوش��ت: تذبذب مواض��ع در حد اع��ال! روزی 
ایاالت متحده ادعا می کند که ایران در آستانه فروپاشی 
اس��ت و دیگر روز به ما به عنوان یکی از سه "ابرقدرت" 
که نات��و را تهدید می کند، حمله ور می ش��ود. پمپئو و 
رئیس او متناس��ب با هر مناس��بتی ادعاهای متناقض 
مط��رح می کنند. در مقاب��ل، ایران هم��واره به عنوان 

کشوری مسئول و صلح طلب عمل می کند.

سپاه، عراق را باتالق امپراتوری آمریکا کرد
علی علیزاده تحلیلگر مس��ائل سیاسی نوشت: 
فروردین ۸3 امریکا به سادگی فیلمی هالیوودی 
عراق را اش��غال کرد. آذر 90 اما امریکا با سرافکندگی از 
عراق فرار کرد. شکس��تی با ۶ هزار میلیارد دالر ضرر )۶ 
برابر هزین��ه جنگ ویتنام به ارزش ام��روز(. عراق آغاز 
افول امپراتوری امریکا ش��د. و چه کسی عراق را باتالق 

امپراتوری امریکا کرد؟ سپاه پاسداران.

 روایت ترامپ از میزان تاثیرگذاری
داماد یهودی اش

مهدی محمدی تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی با 
انتشار ویدئویی ازترامپ نوشت:

ترام��پ در این ویدئو با تعاری��ف اغراق آمیز میزان 
تأثیر جرد کوش��نر داماد یهودی اش را بر خود نش��ان 
می دهد. بس��یاری راز گرایش شدید ترامپ به نتانیاهو 
را روابط عمیق کوش��نر ب��ا او و همچنین پول فراوانی 
می دانند که وی از جانب بن س��لمان - دوست دیگرش 
- به خانواده ترامپ وارد کرده. خیلی ها اقداماتی مانند 
خروج از برج��ام، تداوم جنگ یم��ن، حمایت عجیب 
انتخاباتی از نتانیاهو و قطع کمک مالی به پروژه آن روا، 
به رسمیت شناختن جوالن به عنوان بخشی از اسرائیل، 
اعالم قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و معامله قرن را 
اشتباهات هولناک ترامپ در سیاست خارجی می دانند 
اما این ویدئو عالمتی اس��ت از اینکه سیاست خارجی 
در ذهن ترامپ در مقابل تالش برای نباختن انتخابات 
به دموکرات ها و از آن مهم تر، "سیاست خانوادگی" به 
رهبری کوشنر، چندان چیز با اهمیتی نیست. این یک 
اصل مهم اس��ت: مناسبات حقیقی قدرت، همه جا، از 

جمله در واشنگتن بر مناسبات حقوقی می چربد.
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خبرهایی از نشریات امریکایی  ن ا ر ا ســد و انگلیسی می رسد که امریکا پا
قرار اس��ت به زودی سپاه را در لیست تروریست ها 
گذاشته و تحریم کند! این خبر شاید برای بسیاری 
از مردم دنیا که هنوز روح تروریست پرور سردمداران 
امریکایی صهیونیستی را نشناخته اند عجیب باشد 
ام��ا مردم��ی که هن��وز حمل��ه اتمی به دو ش��هر 
هیروشیما و ناکازاکی را در خاطر دارند، مردمی که 
هدف گرفتن هواپیمای مس��افربری توس��ط ارتش 
امری��کا را دیده  اند و ش��نیده اند، آنهایی که بمباران 
مواضع مبازه کنندگان با جنایتکاران داعش را برای 
حمایت از تروریس��ت ها دیده اند و حتی آنهایی که 
حمایت های س��ردمداران امریکایی صهیونیستی از 
صدام، بن الدن و ابوبکرالبغدادی را دیده  اند می دانند 
که اگر در مسیر رسوایی تروریسم دولتی امریکا که 
با هدایت صهیونیس��ت ها و ریال های سعودی فعال 
اس��ت برآیی با هزار انگ حقوق بشری و... در قالبی 
عوام فریب تنبیه می ش��وی! مگر نه اینکه امریکا از 
ائتالفی که هزاران کودک یمنی را ش��هید کرد و به 
سوء تغذیه رساند حمایت می کند خب، معلوم است 
ک��ه با مب��ارزان و رس��واکنندگان جنایتش مبارزه 

می کند و آن را تاب نمی آورد.
واقعیت این اس��ت که سپاه پاس��داران بعد از 
موفقیت هایی ک��ه در کمک مستش��اری به دولت 
عراق و سوریه کس��ب کرد، بعد از رشادت هایی که 
امثال سردار سلیمانی در مبارزه و نابودی با داعش 
از خود نشان دادند، محبوبیت عمیقی بین ملت های 
محور مقاومت کس��ب ک��رده و با کمک هایی که به 
هنگام حوادث طبیعی به مردم زلزله زده کرمانشاه و 

سیل زده اقصی نقاط کشور داشت در داخل هم بیش 
از پیش به محبوبیت رس��یده و باید با محبوبیتش 
از س��وی آنهایی که این محبوبی��ت را مانعی برای 
سلطه گری وحشیانه خود در دنیا می دیدند مبارزه 

می شد، برای همین سناریوهایی طراحی شد.
یادمان نمی رود بذر نقاق افکنی بین مردم برای 
ایجاد اختالف و انشقاق بین نیروهای سپاه و ارتش از 
سوی چه کانال ها و سایت هایی ابتدا مطرح می شد و 
گاها از زبان بسیاری از افراد که ناخواسته اسیر بازی 
دشمنان شدند مطرح می شد اما این سناریو با توجه 
به هوشیاری مردم و البته خنگی مهره های دشمن به 
شکست مبدل شد و وقتی نشد که مردم را به سمت 
نفرت از نیروهای خدوم بکش��انند و سناریوی آنتها 
شکس��ت خورد به روندی دیگر روی آوردند، ش��اید 
یکی از دالیل شکست این سناریو هم پیاده سازی آن 
در عراق و تالش برای اختالف بین ارتش و نیروهای 

مقاومت مردمی بود که آن هم راه به جایی نبرد.
س��ناریوی بعدی امریکا ب��رای مهار محبوبیت و 
روحیه مبارزه با ظالمی که در سپاه بوجود داشت انجام 
ترورهای کور بود که توسط گروه های تروریستی که 
توسط خط ترور امریکا تغذیه می شوند صورت گرفت، 
از به رگبار بستن رژه نیروهای مسلح و مردم در اهواز تا 
انفجار انتحاری اتوبوس سربازان در خاش و... تا روحیه 
مبارزاتی نیروهای مسلح تضعیف و دست از کمک به 
مردم مظلوم بردارد، اما این رویه نیز راه به جایی نبرد 
و این س��ناریو هم با روحیه مقاومت نیروهای مسلح 
به شکست محکوم شد تا راهی برای امریکا در علنی 
کردن مبارزه با مبارزه کنندگان با تروریست باقی نماند. 

و حاال بعد از مخالفت علنی به کمک به سیل زدگان 
جمهوری اسالمی و مسدودسازی حساب هالل احمر 
امری��کا علن��ا با آنهایی ک��ه برای نج��ات مردم صف 
کش��یدند و محبوبیت نصیبشان شد مبارزه می کند. 
ش��اید اولین اقدام با توجه ب��ه خصمی که امریکا در 
مجاهدت نیروهای س��پاه در مبارزه با تروریست های 
داعش و جیش الظلم، جندالش��یطان، پژاک، کوموله 
و... برداش��ته بود باعث ش��ود که این گروه را پیش از 

بقیه تحریم   کند.

 احتمال اقدام خصمانه جدید آمریکا
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وال استریت ژورنال و رویترز به طور جداگانه 
در تحلیل  های��ی از مقام��ات امریکا گزارش داد که 
احتماال واش��نگتن روز دوش��نبه، اق��دام خصمانه 
جدیدی علیه س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
انجام می ده��د. مقامات آمریکای��ی می گویند که 
دول��ت ایاالت متحده به ریاس��ت »دونالد ترامپ« 
در حال آماده ش��دن ب��رای وارد کردن نام س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی ایران در لیست موسوم 

به »گروه های تروریستی خارجی« است.
نشریه »وال اس��تریت ژورنال« بامداد شنبه به 
نقل از مقامات آمریکای��ی گزارش داد که احتماال 
واشنگتن در روز دوش��نبه، سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی ایران را یک گروه تروریستی اعالم کند.

بر اس��اس این گزارش، این اولین بار است که کاخ 
سفید، یک ارگان رس��می وابسته به حکومت یک 

کشور خارجی را تروریستی اعالم می کند.

این نشریه با بیان اینکه در بین مقامات ارشد 
دول��ت آمریکا برای اعالم این تصمیم، اختالف نظر 
و دو دستگی وجود دارد، می نویسد: »جان بولتون، 
مش��اور امنیت ملی و مایک پامپئ��و، وزیر خارجه 
)آمری��کا( از حامیان جدی این اقدام هس��تند. اما 
مقامات وزارت دفاع ش��امل ژنرال جوزف دانفورد، 
رئی��س س��تاد مش��ترک نیروهای مس��لح نگران 
هس��تند که این گام منجر به عکس العمل ش��دید 
علیه نیروه��ای آمریکایی در منطقه ش��ود، بدون 

آنکه آسیب مورد نظر به اقتصاد ایران وارد شود.
مقامات س��ازمان مرکزی اطالعات )س��یا( نیز 
مالحظاتی درباره عواقب این تصمیم بیان کرده اند... 
همچنین فرمانده��ی مرکزی آمریکا، که مس��ئول 
نظارت بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، قصد 
دارد طی روزهای آتی هشدار منطقه ای صادر کند«.

البته س��خنگوهای ژنرال دانفورد و رئیس سیا 
و همچنین مقامات دفتر ایران در س��ازمان ملل از 
پاسخگویی به س��واالت وال استریت ژورنال امتناع 
ورزیدند. »جیس��ون بالزاکیس« مدیر سابق دفتر 
مالی ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا هشدار 
داده ک��ه این اقدام می توان��د عواقب وخیمی برای 

واشنگتن داشته باشد.
مقام��ات آمریکای��ی که خواس��تند نامش��ان 
فاش نش��ود به این نش��ریه گفتند: »ترامپ موضع 
تن��دی علیه ای��ران گرفت��ه و به نظر قوی��ا حامی 
)تروریستی اعالم ش��دن سپاه( است... اما با توجه 
به پیچیدگی های قانونی متعدد، از ش��امگاه جمعه 
نگرانی ها در دولت )آمریکا( درباره چگونگی اجرای 

این سیاست افزایش یافته است«.
وال استریت ژورنال درباره عواقب این تصمیم 
می نویس��د: »با این اعالم، ش��رکت ها و اشخاص از 
ارائه هرگونه حمایت مادی یا منابع، مانند خدمات 
مال��ی، تجهی��زات آموزش��ی، مش��اوره حرفه ای، 
تس��لیحات یا حمل ونقل، به ش��رکت ها یا مقامات 
سپاه منع می ش��وند. مقامات س��پاه و کسانی که 
با آنه��ا تعامل می کنند تحت قان��ون مجازات های 

کیف��ری ی��ا مدنی ش��امل پیگ��رد قضای��ی قرار 
می گیرند... ای��ن کار همچنین مانع ورود یا اقامت 
نماین��دگان خارجی س��پاه یا ش��رکت های تحت 

کنترل آن به ایاالت متحده می شود«.
مخالفان در دولت آمریکا می گویند که این اقدام 
ن��ه تنها تاثیر چندانی در تضعیف ایران و بخش های 
مهم اقتصاد آن نخواهد داش��ت بلکه برای دشمنان 
واشنگتن الگویی می شود تا چنین برچسب هایی را به 

عناصر مختلف نیروهای مسلح ایاالت متحده بزنند.
این در حالی اس��ت که »برای��ان هوک« رئیس 
گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا شامگاه 
سه شنبه طی نشست خبری در وزارت خارجه آمریکا، 
با مته��م کردن ایران به تالش ب��رای »تحت کنترل 
درآوردن عراق«، مدعی شده بود: »امروز می توانم اعالم 
کنم که براساس گزارش های از طبقه بندی خارج شده 
ارتش ایاالت متحده، ایران در مرگ دس��ت کم ۶0۸ 

نظامی آمریکایی مسئول است.«
اما امریکا قبل از هر اقدامی باید بداند که پیش 
از این نیز س��ردار محمدعلی جعف��ری فرمانده کل 
سپاه پاس��داران به آمریکا نس��بت به »تروریستی« 
خوان��دن این ارگان هش��دار داده بود. وی گفته بود 
تهران در صورت اضافه ش��دن نام سپاه پاسداران به 
فهرس��ت گروه های »تروریس��تی« از سوی آمریکا، 
ارتش ایاالت متحده را »همس��نگ داعش« در نظر 
خواهد گرفت. او در آن زمان همچنین هشدار داده 
بود که در صورت اجرای قانون کاتسا در آمریکا »این 
کشور باید پایگاه های منطقه ای خود تا شعاع دو هزار 

کیلومتری برد موشک های ایران را منتقل کند.«
درس��ت اس��ت که آمریکا تاکنون بسیاری از 
اعضا و زیرمجموعه های س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی ایران را تحریم ک��رده اما کلیت این نهاد 
تاکنون در فهرس��ت س��ازمان های »تروریس��تی« 
آمریکا قرار نداش��ته است و با این اقدام ایران برای 
اقدام متقابل آزادی عملی بیشتر دارد هر چند که 
باید دی��د نهادهای به اصطالح حقوق بش��ری در 

این باره چه خواهند کرد.

امریکا بعد از سد امدادرسانی  به سیل زدگان، امدادرسان ها را مجازات می  کند؟!

سپاه در آستانه تحریم
مبارزه با داعش و کمک به مردم دالیل تحریم شدن!


