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مجلسبهوزیرضعیفرأینمیدهد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت معرفی گزینه 
مناس��ب برای تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور تاکید کرد 

که مجلس شورای اسالمی به وزیر ضعیف رای نخواهد داد.
علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: ما منتظر هستیم که آقای روحانی یک فرد 

قوی را برای تصدی به مجلس ش��ورای اس��المی پیشنهاد دهد چراکه مجلس در 
سال چهارم فعالیت خود به وزیر ضعیف رأی نخواهد داد. وی افزود: وزیر پیشنهادی 

باید کس��ی باش��د که وجاهتی بین معلمان و جامعه آموزش و پرورش داش��ته باشد و با 
مش��کالت آموزش و پرورش از مطالبات فرهنگیان گرفته تا مس��ائل مربوط به حقوق و 

مزایا و موارد مختلف آشنایی داشته باشند و توان پیگیری و حل مسائل را دارا باشد.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان متقاضی معرفی فردی با قابلیت ها و رزومه قابل دفاع و 

همچنین سابقه مدیریت و وجاهت مناسب برای حل مسائل این وزارتخانه هستند.

در حاشیه
تهدیداتدشمنازضعفوناتوانیاست

فرمانده نیروی زمینی ارتش تهدیدات دش��من را نش��ان از ضعف و ناتوانی آنها 
دانست و گفت: امروز دشمن در حال عقب نشینی از تمام مواضعی است که داشت.
امیر کیومرث حیدری اظهار داشت: اعتقاد من این است که تهدیدات دشمن 
از ضعف و ناتوانی او است و اال اگر کسی قادر به انجام کاری باشد، تهدید نمی کند.

وی یادآور ش��د: دش��من زمانی آمد از یک قدمی مرزهای ما در کشورهای عراق و 
افغانس��تان استقرار پیدا کرد. همان دشمنی که قادر بود در عراق و افغانستان استقرار 

پیدا کند قادر بود به ما نیز حمله کند اما زمانی که قابلیت های ما، توانمندی های ما، حاضر 
به جنگی ما و از همه مهم تر همت بلند و الهی رهبر ما او را دید عقب نشینی کرد.

امیر حیدری خاطرنشان کرد: امروز دشمن در حال عقب نشینی از تمام مواضعی است 
که داشته و دلیل آن نیز این است که ما به درجه ای از بازدارندگی رسیده ایم که می توانیم 

دشمن و حرکات دشمن را در نطفه خفه کنیم و در این زمینه هم رجزخوانی می کنیم.

ارتش اسالم
مسئوالنالزاماتشرایطمقاومتیکشوررارعایتکنند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه عملکرد درست مسئوالن 
یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت روحیه مقاومت مردم است، گفت: هرچه مشارکت 
مردم در مقاومت در برابر دشمن بیشتر شود و مردم شرایط و سبک زندگی خود را با 

شرایط مقاومتی کشور تنظیم کنند، هزینه مقاومت هم کاهش می یابد.
حمیدرض��ا ترقی اظهار ک��رد: امید به آینده و پیروزی، ایم��ان به راه و هدف، 

آمادگی برای فداکاری و ایثار در راه هدف، انگیزه دینی و اعتقادی و احساس عدم سوء 
استفاده مالی از شرایط اقتصادی کشور می تواند روحیه مقاومت جامعه را تقویت کند.

وی افزود: عملکرد درست مسئوالن یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد و تقویت روحیه مقاومت 
مردم است. عملکرد مسئوالن باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند تالش خالصانه ای 
برای حل مشکالت کشور وجود دارد و مسئوالن الزامات شرایط مقاومتی که کاهش هزینه و 

صرفه جویی و تغییر سبک زندگی از اشرافی به زندگی معمولی است را رعایت می کنند.

احزاب

دعوایبنیادیآمریکاباجمهوریاسالمی
مس��ئله ی آمریکا یک مسئله ی جّدی است. آمریکا 
با ما دشمن است؛ این دشمنی هم با شخص این حقیر 
یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه ی نظام 
اسالمی است که امروز ملّت ایران، این نظام را پذیرفته 
و در راه او دارد حرکت میکند؛ این دشمنی یک چنین 
دشمنی ای اس��ت. مخصوص این ش��خص هم نیست؛ 
دولت آمریکا و نظام آمریکایی، از آغاز پیدایش جمهوری 
اس��المی با او دش��من بود و بد بود و در صدد براندازی 
بود. حّتی دولت قب��ل -دولت اوباما- که هم در نامه به 
بنده، هم در اظهارات میگفتند که ما در صدد براندازی 
نیس��تیم، دروغ میگفتن��د؛ آنها هم در ص��دد براندازی 
بودند؛ براندازی نظام جمهوری اسالمی؛ مسئله ی برجام 
و این حرفها بهانه اس��ت. ببینید، آن وقتی که مسئله ی 
هس��ته ای و تحریمها شروع ش��ده بود، بودند کسانی از 
معاریف این کش��ور و مسئوالن س��طح باال که به بنده 
مراجعه میکردند و میگفتند »ش��ما چه اصراری دارید 
که روی این مسئله ی هسته ای می ایستید؟ چه اصراری 
دارید؟ خب آمریکایی ها بهانه گیری میکنند، بدجنسی 
میکنند، خباثت میکنند؛ بگذارید کنار، خودمان را راحت 
کنیم«؛ این را به من میگفتند. البّته این حرف غلط بود 
چون مس��ئله ی هسته ای، نیاز کش��ور است؛ این را من 
بارها گفته ام؛ ما تا چند سال دیگر احتیاج داریم بیست 
هزار مگاوات برق هسته ای داشته باشیم؛ این محاسبه ی 
مسئوالن ذی ربِط کشور است؛ نیاز به این داریم؛ خب از 
کجا ]بیاوریم[؟ ...مسئله ی انرژی هسته ای را ما در برجام 
به ش��کلی که مخالفین ما میخواستند، زیر بار رفتیم و 
قبول کردیم اّما دشمنی ها تمام نشد؛ مسئله ی حضور ما 
در مناطق خاورمیانه را مطرح میکنند، مسئله ی موشک 
را مطرح میکنند. ش��ما اگر فردا اعالم کنید که ما دیگر 
موش��ک درست نمیکنیم یا بیش��تر از فالن مقدار بُرد، 
موشک تولید نمیکنیم، این قضّیه ]هم[ تمام خواهد شد 
اّما یک قضّیه ی دیگر درس��ت خواهد شد، یک موضوع 
دیگ��ر را مطرح میکنند. دعوا، دعوای بنیادی اس��ت؛ با 

نظام جمهوری اسالمی مخالفند.

بیانات در دانشگاه فرهنگیان
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مخاطب شمایید

حلمشکلصنایعدستیبهدستنخبگان
وزیر نیرو: چینی ها یک وعده می خورند ما زیاد 

می خوریم.
ننجون: خب قول بدهید چیزهای اضافه نخورید 

تا تعادل برقرار شود.
برادر بطحایی: اس�تعفای من به خاطر درگیری 

با نوبخت نبود.
ننجون: در عوض این استعفا به خاطر درگیری با 

هر "بختی" که بود به نفع مردم بدبخت تمام شد.
جرای�د: نام خیابان اس�تاد نجات اله�ی به گذر 

صنایع دستی تغییر پیدا می کند.
ننجون: خدا را ش��کر مشکل صنایع دستی هم با 

تدابیر اصولی نخبگان!!! حل شد و رفت پی کارش!
س�خنگوی دول�ت: اخب�ار منتش�ره مبن�ی بر 

استعفای وزرای علوم و صنعت را تکذیب می کنم.
ننجون: پس وزیر عل��وم خداحافظ! وزیر صنعت 

به سالمت!
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت: هرگونه ارجاع 
بیمار به خارج از بیمارستان، در کلیه بیمارستان ها، اعم 
از دولت�ی و غیردولتی، طبق بس�ته های ابالغی طرح 
تحول نظام سالمت، ممنوع بوده و مغایر با مصوبات و 

ابالغیه های وزارت بهداشت است.
ننج�ون: خداوکیلی این دیگ��ر تک مضراب زدن 
دارد؟ خودت��ان بخوانید نمی خندید آقایان؟ برای مرغ 

پرکنده بخوانید قاه قاه نمی خندد؟ 
برانکو - سرمربی پرس�پولیس -: به مسئوالن 
این باشگاه باشگاه مهلت می دهم تا ده روز دیگر با 
من تسویه حس�اب کنند وگرنه قرارداد سال آینده 

خود را فسخ خواهم کرد.
ننجون: تو هم دندان های ما را شمردی پرفسورجان 

وگرنه نانت اینجا و آبت اینجا! کجا روی بهتر از اینجا؟
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن: 

از خانه های خالی مالیات می گیریم.
ننجون: لطفا در همین راستا از آنهایی که خانه هایشان 
خالی نیس��ت و یک طوطی دارند که قلیان می کشد هم 

مالیات بگیرید.
برادر کرباس�چی: خود آق�ای نجفی هم نگفتند 
ک�ه قطع�ا ارتب�اط داش�ته اند، گفتند م�ن احتمال 
می دهم با کس�انی در ارتباط بوده ان�د آن را دادگاه 
باید مش�خص کند و اظهارنظرهایی هم که می شود 
بیشتر گمانه زنی سیاسی است و کسی در این زمینه 

اطالع دقیقی ندارد.
ننجون: خداوکیلی خودت فهمیدی چی گفتی؟ 
خب المصب ها جوری حرف بزنید که خودتان بفهمید 
و م��ا هم بفهمیم تا تک مضراب بزنیم. این چه وضعش 

است آقای شهردار اسبق؟!

ننجون

DVR

HD

–

ادامه از صفحه اول
 اما واقعیت این اس��ت که در اصول سیاس��ت 
خارجی جمهوری اسالمی اینطور تعریف شده که 
با هر کش��وری که به ملت و انقالب مردمی احترام 
بگ��ذارد احترام گذاش��ته و با او ارتب��اط را متقابال 
توس��عه دهد، اما اس��ناد و م��دارک تاریخی گواه 
این مطلب اس��ت که دولت ای��االت متحده از آغاز 
مناس��بات سیاس��ی خود با ایران مداخله در امور 
داخلی ما را سرخط تمام اقدامات خود قرار داده و 
دش��منی خود را با ملت و دولت جمهوری اسالمی 
تمام کرده اس��ت ت��ا جایی که جایی ب��رای دفاع 
از رفتاره��ای امریکا در قبال مل��ت ایران و دولت 
انقالبی نمی توان پیدا کرد. اما مهم اس��ت که برای 
ادعاهای مطرحه اس��نادی هم ارائه دهیم. اسنادی 
که ش��اید می تواند50 س��اله اخیر را در برگیرد و 

دشمنی با ملت ایران را به وضوح نمایان کند.

دشمنیقبلازانقالب
مل��ت ایران یادش��ان نمی رود ک��ه امریکا پایه 
اصلی دیکتاتوری و س��رکوب را در کشور بنا نهاد، 
کودت��ای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با توطئه انگلیس��ی 
آمریکایی در اردیبهش��ت ماه ۱۳۳0 )مه ۱۹5۱ م( 
شکل گرفت و منجر به ساقط شدن دولت مصدق و 
مصادره شدن نهضت »ملی کردن صنعت نفت « شد 
در اذهان باقی مانده است. بنابر اعتراف آمریکایی ها 
و اسناد منتش��ر شده سازمان سیا و وزارت خارجه 
کاخ س��فید در س��ال ۱۳۷۹ شمس��ی نمایندگان 
دس��تگاه امنیتی انگلیس، موضوع براندازی دولت 
مص��دق و جایگزین ک��ردن یک حکوم��ت کامال 
وابس��ته را به نمایندگان سیا پیشنهاد کردند که با 
پاسخ مثبت آن ها مواجه و در نهایت عملیاتی شد. 
اما دشمنی امریکا زمانی در حق ملت ایران در این 
بزنگاه تاریخی ثابت می شود که به خاطر آوریم پس 
از کودتای ۲۸ مرداد اقدامات مداخله جویانه آمریکا 
در ایران وارد مرحله جدیدی ش��د و آمریکایی ها با 
بازگرداندن شاه پس از کودتا با تمام توان، از پهلوی 

حمایت کردند. 
ام��ا به ج��ز ای��ن م��وارد تحقیر مل��ت ایران 
توس��ط امریکایی ه��ا زمانی تکمیل ش��د که قانون 
کاپیتوالس��یون رابه شاه در س��ال ۱۳۴۳ تحمیل 
کردند، بی ش��ک این اق��دام از اقدامات تحقیرآمیز 
دولت ایاالت متحده امریکا علیه ملت ایران بود که 
به موجب آن، دس��تگاه قضایی ایران حق نداش��ت 
هیچ ی��ک از مستش��اران، نظامی��ان، کارمن��دان و 
کارکنان امریکایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

تحمی��ل رابطه با اس��رائیل در حالی که ملت 
کامال مخالف ارتباط با این جنایتکار بودند نیز نوع 
دیگ��ری از تحقیر ملت و نادیده گرفتن خواس��ت 

مردم را ایجاد کرده بود.

آمریکامانعیبرسرراهانقالب
با اوج گیری انقالب اس��المی ایران به رهبری 
ام��ام خمینی )ره( در حالی که ملت ایران یکپارچه 
و یکصدا نابودی ش��اه را فریاد می کرد، کاخ سفید 
تالش زیادی کرد به هر شکل ممکن، رژیم شاه را 

پابرجا نگه دارد. از برپایی س��اواک و خط دادن به 
شاه تا کشتار مردم انقالبی.

از این رو کارتر رئیس وقت آمریکا، یک س��ال 
قبل از پیروزی انقالب اس��المی )دی ماه ۱۳5۶( با 
نادیده گرفتن واقعیت های جامعه ایرانی، در جریان 
یک سفر به ایران، این کشور را »جزیره ثبات « در 
یکی از آش��وبزده ترین نقاط جه��ان توصیف کرد 
و عالقه خود را نس��بت  به رژیم دیکتاتوری ش��اه 
اب��راز کرد. با اوج گیری نهض��ت مردمی ایران علیه 
رژیم پهلوی، در جریان واقعه ۱۷ ش��هریور ۱۳5۷ 
ک��ه جمعیت کثیری از تظاهرکنندگان به دس��ت 
مزدوران ش��اه به شهادت رس��یدند، دولت آمریکا 
نه تنها س��کوت پیش��ه کرد، بلکه کارتر یک شب 
پس از ای��ن فاجعه خونین، طی تم��اس تلفنی با 
ش��اه، در حالی که از عواقب رفتار خش��ونت بارش 
در ای��ن روز و اوج گیری مخالفت ها بش��دت نگران 
و مضطرب ب��ود، حمایت کامل خود را از حکومت 

وی اعالم کرد.

برمالشدنجاسوسیازانقالبیون
بع��د از انقالب رابط��ه ایران و امریکا توس��ط 
ایرانی ها خراب نش��ده بود و ما با این کشور مانند 
باقی کشورها رفتار می کردیم هر چند که آنها شاه 
را حمایت کرده و علنا به دیکتاتوری که ثروت های 
ملی را از کش��ور بیرون برده ب��ود پناه داده بودند. 
اما ماجرای افش��ای جاسوس��ی امریکایی ها برای 
دیکتاتوری خلع ش��ده و شاه باعث شد تا اسنادی 
از خیانت و دش��منی امریکا علیه ملت و انقالبیون 
با فتح النه جاسوسی به دست آید. این اسناد ثابت 
می کند پیش از اینکه انقالبیون با امریکا دش��منی 
کنند، این سردمداران نظام سرمایه داری بودند که 
با ملت ایران و انقالب ش��ان دش��من بودند و نقشه 

تخیرب و نابودی می کشیدند.

حملهنظامیبهایران
ام��ا حمله نظام��ی آمریکا به طب��س با هدف 
آزادس��ازی گروگان های النه جاسوس��ی در پنچم 
اردیبهش��ت 5۹ پس از ماجرای تس��خیر سفارت 
آمریکا در تهران توس��ط دانشجویان شکل گرفت، 
که با ناکامی این عملی��ات حیثیت جهانی آمریکا 
به ش��دت خدش��ه دار و ابهت این ابرقدرت در هم 
شکست، این هم س��ند دیگری بر دشمنی امریکا 
است چراکه امریکا خاک کشور را نقض و در صدد 

کشتن انقالبیون برآمد.

کودتاینقاب
از جمله اقدامات براندازانه کاخ س��فید پس از 
شکست حمله نظامی به طبس، طرح ریزی کودتای 
»نق��اب« در هجدهم تیرماه ۱۳5۹ بود که قبل از 

هر اقدامی با شکس��ت مواجه ش��د. دولت آمریکا 
ب��رای طرح ریزی و اجرای ای��ن کودتا، هزینه  های 
س��نگینی در نظ��ر گرفت��ه بود. حت��ی نقش قتل 
بنیانگذار جمهوری اس��المی را کش��یده بودند که 
خود خیانتی دیگر به ملت را ثابت کرده و دشمنی 

امریکا را آشکارتر می کند.

تحریماقتصادی
اقدامات تحریمی علیه نظام جمهوری اسالمی 
از سال ۱۳5۹ توسط آمریکا کلید خورد و آن ها با 
حصر اقتصادی ایران که تاکنون ادامه داشته است 
همه ساله با جعل قوانین تحریمی بیشتر، مبادرت 

به تضعیف نظام مالی و پولی کشورمان می کنند.
آمریکایی ه��ا تا امروز اموال و دارایی های ایران 
را، مصادره کردند و حس��اب های بانکی ایران را به 
طور کامل مس��دود نمودند. در تداوم این سیاست، 
دولت ایاالت متحده امریکا با هدف به زانو درآوردن 
نظام اس��المی ایران، سیاس��ت »مهار« را در پیش 
گرفت��ه، اما ت��ا این لحظه ب��ا مقاومت م��ردم این 
سیاست راه به جایی نبرده است. ولی این اقدامات 

بر دشمن بودن امریکا با ایران صحه می گذارد.

تحریکصدامبهتجاوزبهایران
مقامات آمریکا پس از شکس��ت  س��نگین در 
کودتای »نوژه «، تحرکات شدیدی را برای ترغیب 
صدام ب��ه جنگ با ایران آغاز کردند. برژینس��کی، 
مش��اور امنیت ملی امریکا، برای آماده سازی عراق 
برای ش��روع جنگ و اطالع رس��انی به این کشور، 
س��فر های محرمان��ه متعددی در اوای��ل دهه ۸0 

میالدی به بغداد کرد.
صدام حس��ین که پس از س��قوط شاه، عالقه 
وافری به ژاندارمی آمریکا در منطقه از خود نشان 
می داد در نهایت در س��ی و یکم ش��هریور ۱۳5۹ 
حمالت وس��یع و گسترده ای را به ایران آغاز نمود 
و با حمایت آمریکا هش��ت  س��ال تمام، جمهوری 
اسالمی را درگیر خطرناکترین و طوالنی ترین نبرد 

پس از جنگ جهانی دوم کرد.

ساقطکردنهواپیمایمسافربری
نظامی��ان آمریکای��ی در حمای��ت از ارت��ش 
بع��ث عراق در ش��رایطی که ایران ب��ه یک برتری 
نظامی نس��بت به عراق دس��ت یافته ب��ود، حتی از 
مداخله مس��تقیم نظامی علیه مردم ایران کوتاهی 
نکردند. حمایت از عراق در جنگ، عالوه بر تجهیز 
تس��لیحاتی، ب��ه حضور نظام��ی در خلیج فارس و 

سپس درگیری نظامی منجر شد.
در تاریخ ۳0 شهریور ۱۳۶۶ هنگامی که مقام 
معظ��م رهبری، به عن��وان رئیس جمهور وقت برای 
ش��رکت در چهل و دومین اجالس مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد عازم نیویورک بود، آمریکایی ها 
برای تحت الش��عاع قرار دادن تالش های سیاس��ی 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین المللی کشتی 
تدارکاتی هش��تصد تنی »ایران اجر« را توسط دو 

فروند بالگرد نظامی، مورد حمله قرار دادند.
دو هفت��ه بعد )۱۶ مهر ۱۳۶۶( نیز بالگرد های 
امریکایی در تهاجمی دیگر، قایق های گشتی سپاه 
پاس��داران را که در آب های خلیج فارس مش��غول 

گشت زنی بودند، مورد حمله قرار دادند.
همچنین تهاجم وحشیانه ناو های آمریکایی به 
ناوچه »سهند« و حمله نظامی امریکا به سکو های 
نفتی ایران از دیگر اقدامات مستقیم نظامی امریکا 

در طول جنگ تحمیلی بود.
یک��ی از اقدامات وحش��یانه آمری��کا در اواخر 
جن��گ تحمیلی، که از عمق خصومت آمریکایی ها 
نس��بت به م��ردم ای��ران حکایت می کن��د، حمله 
ناو وینس��نس ب��ه هواپیمای مس��افربری ایرباس 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ 
)۳ ژوئیه ۱۹۸۸( است. این هواپیما با ۲۹0 مسافر 
غیرنظام��ی از بندرعباس ب��ه مقصد دبی در حالی 
که هنوز س��قف ارتفاع پرواز مورد نظر را به دست 
نی��اورده بود، ناگهان بر ف��راز آب های ایران هدف 
دو فروند موش��ک قرار گرفت و منهدم شد و تمام 

سرنشینان آن به شهادت رسیدند.

حمایتازضدانقالبیها
اما بعد از پایان جنگ و کمتر شدن بی ثباتی ها 
ایاالت متح��ده تالش کرد ت��ا جنبش هایی تحت 
عنوان »جنبش های تجزیه طلبانه « در غرب، جنوب 
و ش��مال کشور س��ازماندهی و علیه نظام تحریک 
کند. به همین دلیل، نظام جمهوری اس��المی در 
بخش هایی از کشور همچون کردستان، خوزستان، 
ترکمن صحرا، آذربایجان، سیستان و بلوچستان تا 
مدت ها با چنین جریان های��ی درگیر بود. ولی در 
نهایت این سیاس��ت آمریکا هم نتیجه ای جز دیگر 

اقدامات خصمانه آن در بر نداشت.
اف��زون بر ای��ن، منافقین نیز از هن��گام ورود 
ب��ه ف��از ش��ورش های مس��لحانه و عملیات ه��ای 
تروریس��تی بس��یار وسیع از س��ال ۱۳۶0 به بعد، 
تحت حمایت خاص دولت آمریکا قرار گرفتند و در 
طول چهار دهه پس از پیروزی انقالب، با تقویت و 
پشتیبانی مادی و معنوی گروه های تروریستی، که 
به ایجاد رعب و وحشت، گسترش دامنه ناامنی در 
کشور و حذف ش��خصیت های برجسته نظام روی 
آورده ان��د، تا جمهوری اس��المی را ب��ا یک بحران 

امنیتی و مدیریتی مواجه سازند.
پس از شکست حمایت هشت ساله  آمریکا از عراق 
و ناکامی در ورود مستقیم در جنگ با ایران، واشنگتن 
به جنگ روانی علیه ایران روی آورد و به فضاس��ازی 
سیاسی و بمباران تبلیغاتی شدید علیه ایران پرداخت.

در طول این س��ال ها بلندگو های خبر پراکنی 
آمریکا همچون صدای آمریکا - بی بی سی فارسی 
با طرح مستمر ادعا هایی بی اساس، همچون »نقض 
حقوق بش��ر« در ایران، »حمایت ایران از تروریسم 
و گروه های تروریس��تی در جهان «، »تالش ایران 

برای دس��تیابی به س��الح های کش��تار جمعی « و 
»اختالل در روند صلح خاورمیانه «، کوش��ید تا هم 
نظام جمهوری اسالمی را از لحاظ سیاسی منزوی 
س��ازد و هم مانع پیشرفت آن در زمینه تکنولوژی 
هسته ای و فناوری های نوین در زمینه های فضایی، 
موشکی و دفاعی ش��ود. علی رغم اینکه همچنان 
چنین رویکردی پش��ت سد نفوذناپذیری ایران جا 
خوش کرده، اما همچنان به اشکال مختلف دنبال 

می شود.

بهوجودآوردنتروریسمالقاعدهوداعش
برایفروپاشیایران

مسلط کردن اس��الم گرایان افراطی القاعده و 
طالبان بر افغانستان در ابتدای هزاره دوم به منظور 
مخ��دوش جلوه دادن چهره اس��الم و گس��ترش 
تروریسم، به زعم بسیاری از تحلیلگران و نخبگان 
سیاس��ی جهان با هدف ناامن کردن مرز های امن 
ایران توسط سرویس های جاسوسی آمریکا و غرب 

صورت گرفت.
با سیاس��ت های دفاع��ی و اش��راف اطالعاتی 
جمهوری اس��المی ایران این پروژه نیز ناکام ماند و 
تنها منجر به ظهور افراطی گری و کشتار هزاران تن 
از مردم بی گناه در منطقه ش��د. اما در عین ناکامی، 
پنتاگون و س��یا از تحوالت داخلی س��وریه و عراق 
از سال ۲0۱۱ بهره جس��ت و برای هر چه ناامن تر 
کردن نقاط پیرامونی ایران با جمع آوری جنگجویان 
و مزدوران کش��ور های عرب��ی - آفریقایی و اروپایی 

اقدام به تاسیس دولت تروریستی داعش کرد.
۱5 گانه ای که به آن اش��اره ش��د تنها بخش 
کوچک��ی از اقدام��ات خصمانه آمری��کا ضد مردم 
ایران بود و امروز سیاس��ت های افسارگسیخته در 
قال��ب جنگ نرم علیه ای��ران گونه دیگری به خود 
گرفته اس��ت. ب��ا این حال ایران با تش��کیل محور 
مقاومت در منطقه و شکس��ت دادن تروریس��ت ها 
در سوریه و عراق، رسما پایان داعش در منطقه را 

اعالم کرد. ولی این پایان کار نبود.
ایاالت متحده که خ��ود را ناکام در طرح های 
براندازان��ه ایران پی��دا می کرد ب��ا روی کار آمدن 
دول��ت افراطی ترام��پ، گوی ایران س��تیزی را از 
دیگر دولت های آمریکا ربود و چند روزی اس��ت با 
هذیان گویی های گاه و بی گاه در »توئیتر« و فضای 
مجازی تالش می کند خود را دوستدار مردم ایران 

جلوه دهد.

نقضبرجاموادعایخیرخواهی
حاال هم با نقض عهدی که مستند به قطعنامه 
سازمان ملل است امریکا شوی جهانی راه انداخته 
و میانج��ی راهی ایران می کن��د تا افکار عمومی را 
تحت تاثیر قرار دهد غافل از اینکه دشمنی امریکا 
با دولت و مردم ایران غیرقابل انکار است. هر چند 
برخ��ی تندورهایی قدیمی که االن کند رو ش��دند 
دوست دارند همیشه پس و پیش ولی فقیه حرکت 
ک��رده و نمی خواهند درک کنند که ملت و انقالب 
دش��من شناس��ان خوبی هستند و دش��منی ها را 

تشخیص می دهند نه اینکه دشمن ساز باشند.

برای آنهایی که نمی دانند چرا باید امریکا را دشمن بنامند؛

دشمنشناسیمنهدشمنتراش


