
وب سحر قدم های »کوپرمن« بر رد پاهای بولتون  غر
به خاطر 

هیچ 

آمریکا باید جنگ طلبان 
و سیاست جنگ طلبی 

را کنار بگذارد

فلسطین بخشی از 
بازار انتخاباتی دشمن 

نمی شود

صفحه 3

گفتگویادداشت

رئیس جمهور:

هشدار گروه های مقاومت به ادعاهای 
ترامپ درباره کرانه باختری 

نگاهی به جریان سازی های 
منفعت طلبانه

صفحه 2

صفحه 6

8Vol.19  No.5117   September 12.2019 صفحه  قيمت: 1500 تومان پنج شنبه 21 شهریور 1398  12 محرم 1441  سال نوزدهم  شماره 5117 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

واعظی:
حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست

2

سرمقاله

 تنها دو نزدیک به دو هفته تا آغاز نشست های سالیانه 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک باقی مانده است در 
حالی که یک کلید واژه در محافل رسانه ای و سیاسی 
آمریکا قابل توجه اس��ت و آن ادعای آمادگی ترامپ 
برای گفت و گو با روحانی رئیس جمهوری اس��امی 
ایران است. در همین چارچوب ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا ش��امگاه دوشنبه  بار دیگر گفت ممکن است 
با حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار کند. 
رئیس جمه��ور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ 
س��فید صحبت می کرد گفت که مش��کلی با چنین 
دیداری ندارد. از س��وی دیگ��ر »مایک پومپئو« وزیر 
خارج��ه آمری��کا روز سه ش��نبه در کنفرانس خبری 
مش��ترک با »اس��یتون منوش��ین« وزیر خزانه داری 
آمریکا گف��ت که »دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور 
آمری��کا می تواند با »حس��ن روحانی« رئیس جمهور 
ایران بدون هیچگونه پیش ش��رطی در س��ازمان ملل 

دیدار کند.
این نوع رفتارها از س��وی س��ران کاخ سفید در حالی 
ص��ورت می گیرد که در فضا س��ازی رس��انه ای قابل 
تاملی، استعفا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 
که بس��یاری نو را تندتری��ن ف��رد در کابینه ترامپ 
می نامند که آشکارا با برندازان نظام اسامی و گروهک 
تروریستی منافقین و صهیونیست ها همکاری دارد، را 
اقدامی در جهت رویکرد مثبت آمریکا به ایران عنوان 
نمایند و با این ادعا نیز خواس��تار تغییر موضع ایران 
و تن دادن تهران به خواسته های آمریکا شده اند. این 
نوع مواضع در حالی مطرح می ش��ود که در نوع رفتار 
عملی آمریکایی ه��ا چند نکته قابل توجه مش��اهده 

می شود. 
نخس��ت آنکه ترامپ بارها و بارها اعام کرده بولتون 
نزدیک ترین نگ��رش را به وی از جمله در قبال ایران 
دارد. در همی��ن ح��ال ترامپ نش��ان داده که هرگز 
پذیرنده نظرات دیگران نبوده و شخصا تصمیم گیری 
می کن��د بنابراین ادعای رفتن بولتون به عنوان تغییر 
نگاه ترامپ نمی تواند درست باشد و این رفتن بیشتر 
قربانی ش��دن بولتون در برابر شکست های داخلی و 
جهانی ترامپ اس��ت و وی تاش دارد با متهم سازی 
بولتون به عامل شکس��ت ها، از مسئولیت رفتارهایش 
ش��انه خالی کرده تا از آن در جهت رقابت انتخاباتی 

بهره گیرد.
نکته دیگ��ر آنکه ادعای دیدار و مذاکره در س��ازمان 
مل��ل در حالی مطرح می ش��ود ک��ه ترامپ همچنان 
نگاه تحقی��ر آمیزی به ایرانیان دارد و س��عی دارد تا 
دیدار و مذاک��ره را زمینه تحقیر ایران قرار دهد. این 
امر زمانی آشکارتر می شود که ترامپ درباره احتمال 
دیدار با روحانی گفته: »مطمئناً، هر چیزی امکان پذیر 
است. آنها دوس��ت دارند بتوانند مشکاتشان را حل 
کنند. ما می توانیم این مش��کات را ظرف ۲۴ ساعت 
حل کنی��م.« در همین حال رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه تعریف و تمجیده��ا از مواضع خودش در قبال 
ایران در یک سخنرانی مدعی شده که » ایران کشوِر 
متفاوتی ش��ده« و تهران خواهان مذاکره با واشنگتن 
درباره یک توافق جدید اس��ت. این نوع مواضع یعنی 
القا شکست ایران در برابر فشار حداکثری و رویکرد از 
روی شکس��ت و ناتوانی که نتیجه آن تحقیر ایران در 

عرصه جهانی است.
حلق��ه تکمیلی سیاس��ت تحقیر را اجرای فش��ارهای 
جدی��د بر ای��ران برای القا اجبار ایران ب��ه تن دادن به 
خواس��ته های آمریکا و قدرت نمایی توان آمریکا برای 
تس��لیم س��ازی دیگران اس��ت. در همی��ن چارچوب 
استیون منوشین وزیر خزانه داری آمریکا در کنفرانس 
خبری مش��ترک با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
تحریم های جدیدی را علیه س��پاه پاسداران، حزب اهلل 
لبن��ان و حماس اعام کرد جال��ب توجه آنکه آمریکا 
همچنین تعدادی از اعض��ای گروه داعش و القاعده را 
نیز در لیست تحریم های خود قرار داد که در اصل القا 
یکس��ان بودن ایران با گروه های تروریستی است. فاز 
دیگر فشار آمریکا را در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
می توان مشاهده کرد آنجا که هیأت نمایندگی آمریکا 
در آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی با صدور بیانیه ای، 
تهران را به پنهانکاری هس��ته ای متهم کرد و با لحنی 
تند از دیدبان هسته ای س��ازمان ملل متحد خواست 
جزئیات بیش��تری در مورد برنامه هسته ای ایران افشا 
کند. این نوع جوس��ازی برای فش��ار بر ایران در حالی 
است که  کورنل فروتا مدیر کل موقت آژانس که اواخر 
هفته پیش به تهران س��فر کرده بود از همکاری ایران 
با آژانس اس��تقبال کرده بود. جالب توجه آنکه آمریکا 
به همراه صهیونیست ها تاش کرده اند تا جوی منفی 
علی��ه ای��ران را تکرار کنند چنانک��ه بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی روز دوشنبه در ادامه 
تاش ه��ای اخیر خود برای اثرگذاری بر روابط ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان با گام های تهران 
برای کاهش تعهد به توافق هس��ته ای، با نمایش چند 
تصویر ماهواره ای و تکرار اتهامات پیشین به ایران، گفت:

بازی جدید ترامپ
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قاسم  غفوری
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تغییر مشاور امنیت ملی آمریکا تغییری در سیاست خارجی ترامپ ایجاد نمی کند
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  سازمان امور مالیاتی همه تاش خود را معطوف 
افزایش درآمدها در این سو می کند تا شاید بشود 
از ای��ن طری��ق مخارج اداره امور کش��ور در بین 
آح��اد جامعه نهادینه گ��ردد و هریک به فراخور 
ح��ال و درآمد خود، س��هم بیت المال و دولت را 
به منظ��ور تأمین هزینه های نگه��داری، جاری و 
خدمات��ی با عنوان مالیات بپردازن��د که البته به 
انحاء دیگر و تح��ت عنوان های متنوع و مختلف 
ازجمل��ه ارزش اف��زوده و ع��وارض و ورودی��ه ها 
و همچنی��ن حقوق عبور و م��رور از بزرگراه ها و 

الی ماشاءاهلل ارقامی دریافت می شوند! 
یکی از خصایص ذاتی مردم ایران س��خاوتمندی 
آن هاس��ت که ع��اوه بر خاصی��ت ژنتیکی اما با 
به��ره وری از خلوص نیت ائمه اطه��ار دراین باره 
توانس��ته اند ای��ن من��ش را در خ��ود جایگزین 
ازاین جه��ت در پرداخ��ت وجوه��ی  نماین��د و 
به منظ��ور تقوی��ت نظ��ام و دولت ب��رای اجرای 
هرچ��ه بهتر وظایف خود خساس��ت نمی ورزند و 
هم��گان آگاه ان��د ایران یکی از مع��دود و یا تنها 
کشور جهان اس��ت که به سنت پسندیده کمک 
ب��ه نیازمندان به واس��طه صندوق های صدقات و 
هزاران انجمن خیریه ثبت ش��ده و نشده موجود 
احترام گذاشته و آن ها را تقویت می نمایند. اما بر 
اساس ضرب المثل معروف که می گوید: »حساب 
حس��اب اس��ت و کاکا برادر« نباید این امتیازات 
معن��وی را به گونه ای دیگر تعبی��ر نمود و بحث 
استراتژیک اقتصاد مقاومتی را زیر سوأل برد و یا 
نادیده گرفت! اصوالً اگر دخل کم باشد باید فتیله 
خرج را پایین کش��ید که حساب ها ترازمند بوده 
و با کرام الکاتبین نباش��د! و همانگونه که ش��اعر 
می فرماید: »چو دخلت نیس��ت خرج آهس��ته تر 

کن« جامه عمل بپوشد. 
اگر دستگاهی وظیفه کس��ب درآمدهای قانونی 
را از جامع��ه دارد و به همین عل��ت می تواند بار 
سنگین آن را از دوش مدیران و مسئوالن بردارد 
دلیل بر آن نمی ش��ود تا خود را تافته جدا بافته 
دانس��ته و دکترین اقتصاد مقاومتی را مش��مول 

خود نداند! 
وزارت نف��ت ب��ر اس��اس قان��ون درصدهایی از 
فروش و درآمد خود را از محل عرضه فس��یلی ها 
و میعان��ات آن ب��ه صندوق ذخی��ره ملی واریز و 
یا در حس��اب های خ��ود برای هزین��ه نگهداری 
می نمایند و مابقی را به خزانه واریز می کنند زیرا 
در مقابل تولید و صادرات و نوس��ازی هزینه های 
باالس��ری فراوانی در جهت ارائه خدمات توسط 
ام��ور زیر بنایی نفت دارند ک��ه البته این امر نیز 
با اماواگرهایی روبروس��ت ول��ی نباید این قانون 
منحص��ر را بهانه ق��رار داد ت��ا ارگان دیگری که 
به م��وازات وزارت نفت عمل می کند و مس��ئول 

وصول مالیات ها از جامعه اس��ت انتظار داش��ته 
باشد تا به نحوی دیگر اداره شود! 

برگزاری س��مینار، نشس��ت، کنگره و سمپوزیم 
های مختلف در کشور ما یک عادت دیرینه است 
که به نوعی اعتیاد تبدیل ش��ده بنابراین ترک آن 
زمان می برد و مش��کل به نظر می رسد اما تعدیل 

و رعایت اجرا قابل توجیه است. 
اگر قرار بر تس��اوی باش��د همه ارگان ها و نهادها 
ازجمل��ه آموزش وپ��رورش، عل��وم، تحقیقات و 
فن��اوری، بهداش��ت و آم��وزش پزش��کی، دفاع، 
جه��اد کش��اورزی، راه و شهرس��ازی، فرهنگ و 
ارش��اد اسامی و دیگر مجموعه های کان کشور 
نیز زیرمجموعه نهاد ریاس��ت جمهوری هستند 
و اس��تحقاق دارند ت��ا برنامه ه��ای اینگونه را در 
محیط ه��ای تاپ هم��راه با اس��تفاده از امکانات 
vip و س��فرهای هوایی برگزار نمایند درحالی که 
س��مبل عمل برای جامعه ای هستند که مشتاق 
اج��رای بی چون وچ��را و هرچ��ه بهت��ر اقتص��اد 
مقاومتی می باش��د و انتظار دارند تا زیرمجموعه 
دولت الگ��وی جامعه بوده و همچون س��ال های 
حصر در کشورهایی چون ژاپن به مصرف »برنج 

و تربچه« قناعت نمایند! 
ای��ن روزها ک��ه با م��اه محرم مصادف اس��ت و 
هم��ه غم های عال��م میهمان قلب های ش��یعیان 
بوده که ایران ام القرای آن اس��ت، شایس��ته به 
نظ��ر نمی رس��د ت��ا گردهمایی تب��ادل تجربه و 
برنامه ری��زی برای مقابله یکپارچه و منس��جم با 
پدیده شوم فرار مالیاتی که یک همایش کشوری 
بوده و اکثریت شرکت کنندگان آن تهران نشین 
بودند در ش��هر اصفهان یعنی پایتخت فرهنگ و 
تمدن اسامی برگزار شود و ده ها نفر از مسئوالن 
که اکثراً از شخصیت های تأثیرگذار دولت و نظام 
هس��تند و این روزها را با چال��ش و دغدغه های 
سیاسی و اقتصادی سپری می کنند با استفاده از 
امکانات متفاوت حمل ونقل ازجمله هوایی به این 
دیار بکش��ند تا گرانترین اقامتگاه کشور که باید 
مورداس��تفاده توریست های خارجی قرارگرفته و 
ارز در آن هزینه شود چارتر و بودجه کانی صرف 
آن گردد! درحالی که هیچ یک از ش��خصیت های 
حاضر در آن توقع چنین پذیرائی تاپی را از محل 
صن��دوق فقیر دولت ندارند که ب��ا اصوالً اقتصاد 
مقاومتی مغایر می باش��د! وزی��ر اقتصاد و دارایی 
که این روزها به خاطر تعلل س��ازمان امور اداری 
کارت زرد از مجلس ش��ورای اس��امی دریافت 
می کند باید در انتظار کارت های دیگری از همین 
قماش باشد که یکی از آن ها پیرامون هزینه های 
تشریفاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مألعام 
اس��ت که البته می توانس��ت اینگونه نباشد زیرا 
ای��ن وزارتخانه که خ��ود آگاه از وضعیت اقتصاد 
پش��ت پرده کشور اس��ت وظیفه دارد تا حداقل 
به زیرمجموعه های خود تفهیم نماید تا به منظور 
عملی شدن کامل اقتصاد مقاومتی یک سوزن به 

خود و یک جوال دوز به دیگران بزنند!

یک سوزن به خود، یک جوال دوز به دیگران!
حسن روانشید

روزنامه نگار پیشکسوت

نماینده کاروان اربعین یمن در کربا گفت: اصل مقاومت مردم یمن از اربعین 
سرچشمه می گیرد و مردم یمن در مبارزه با دشمنان خود احساس می کنند 

در راه خدا و پیامبر و اهل بیت ایشان قدم برمی دارند.
در باره تحوالت یمن، وضعیت مردم این کش��ور و فعالیت یمن در راهپیمایی 
اربعین با س��ید س��لیم المنتصب فعال سیاس��ی اهل یمن و نماینده کاروان 
اربعین یمن در کربا با نام اویس قرنی که در عمود ۹۰۲ مس��تقر هستند به 

گفت و گو پرداختیم.
 ارزیابی شما از دیدار اخیر سخنگوی انصاراهلل با رهبر ایران چیست؟

ماق��ات یکی از ب��زرگان انصاراهلل با رهبر معظم انقاب اس��امی برای مردم 
یم��ن و حکومت یم��ن خیلی ارزش دارد. چون هدف م��ا اتحاد یمن و ایران 
و مبارزه با کش��ورهای غربی و کش��ورهای اس��تکبار غربی مخصوصاً امریکا و 

صهیونیست است.
 چرا دیدار با رهبر ایران برای شما ارزش دارد؟

چ��ون خ��ود رهبر معظم انقاب ب��ه یمنی ها کمک و یاری می رس��اند و ضد 
ظالمان عمل می کند، این برای مردم یمن خیلی ارزش دارد و از رهبر معظم 

انقاب تشکر دارند.
 نگاه مردم یمن نسبت به ایرانی ها چیست؟

م��ردم یمن مردم ایران را دوس��ت دارند چون دیده ان��د چطور مردم ایران به 
مردم یمن کمک می کنند و س��ختی و مش��کات مردم یمن تاثیر زیادی بر 
م��ردم ای��ران دارد و چقدر برای ما دعا می کنند ب��ه همین دلیل مردم یمن، 

ایرانیان را خیلی دوست دارند و از آنها تشکر می کنند.
متاسفانه بیشتر کشورهای عربی ضد یمن شدند چون از عربستان و سیاست 
امریکا و صهیونیس��ت می ترس��ند. به جز مردم و حکوم��ت ایران که به یمن 
کمک می کنند، کشور و حکومت دیگری نیست و به همین دلیل مردم یمن 

از مردم ایران خیلی تشکر دارند.
 به جز مردم ایران کشورهای دیگری هستند که کمک یمن کنند؟

بل��ه، ولی به صورت رس��می فقط ای��ران به مردم یمن کم��ک می کند. رهبر 
معظ��م انقاب، حکومت ای��ران و مردم ایران به م��ردم یمن کمک می کنند. 
برخی کشورهای عربی به صورت غیررسمی است یعنی ایران بیشتر از سوریه 

و عراق به مردم یمن کمک کردند.
واقعاً مردم یمن از لحاظ اقتصادی اوضاع سختی دارند. بیماران زیادی دارند، 
صد هزار نفر از مردم یمن بیمار شدند و بیمارها فوت می کنند و اوضاع خیلی 
س��خت اس��ت ولی اوضاع جبهه های جنگ خیلی خوب است و هر روز پیروز 

می شوند و هر روز عربستان شکست می خورد
 در حال حاضر وضعیت یمن چطور است؟

واقعاً مردم یمن از لحاظ اقتصادی اوضاع سختی دارند. بیماران زیادی دارند، 
صد هزار نفر از مردم یمن بیمار شدند و بیمارها فوت می کنند و اوضاع خیلی 
س��خت اس��ت ولی اوضاع جبهه های جنگ خیلی خوب است و هر روز پیروز 

می شوند و هر روز عربستان شکست می خورد.
 این جنگی که بین عربستان و یمن شکل گرفته به چه دلیلی است؟

عربس��تان می گوید نمی خواهد یمن با ایران متحد باش��د و نمی خواهد یمن 
مقاومت کند و نمی خواهد یمن قوی شود. به همین دلیل آنها به یمن حمله 

کردند. فقط می خواهند یمن و کشور یمن را خراب کنند.
 تجهیزات و س�اح هایی ک�ه در جبهه ها اس�تفاده می کنید از کجا 

می آید؟
ما در تهیه اس��لحه خیلی مش��کلی نداریم چون مردم یمن فرهنگ اس��لحه 
دارن��د یعنی همه قبایل یمن اس��لحه و تفنگ زیاد دارن��د حتی آرپی جی و 

انواع ساح ها را دارند. الحمداهلل مجاهدین زیادی داریم که آموزش دیده اند و 
داخل یمن موشک های بزرگ می سازند و به عربستان می زنند.

 آینده تحوالت یمن را چطور می بینید؟
یمن ان ش��ااهلل پیروز می شود و عربستان حتماً شکست می خورد. آینده خوب 
برای مردم یمن و کش��ور یمن هس��ت و ان شااهلل مس��جد الحرام را از دست 

منافقان وهابی خواهیم گرفت و به دست مسلمانان خواهد افتاد.
 چقدر احتمال این وجود دارد که یمن به دو بخش جنوبی و ش�مالی 

تجزیه شود؟
احتمال دارد ولی ان ش��ااهلل نمی شود چون نامه ها از عربستان به ما دادند که 
گفتن��د در این جنگ آتش ب��س اعام می کنیم فقط رهب��ر انقاب یمن در 
جن��وب یمن دخالتی نکند ولی رهبر ما فرمود که اصًا وطن فروش نیس��تیم 
و جنوب و ش��مال یمن برای ما یکس��ان است و حتی یک متر از جنوب یمن 

را هم نمی فروشیم.
 یعنی عربستان خواسته جنگ را متوقف کند در صورتی که بر جنوب 

یمن تسلطی نداشته باشید ولی رهبر یمن قبول نکرده است؟
بله و فرمود که به زور شما)عربستان( را از یمن خارج خواهیم کرد.

 نحوه حضور ش�ما در راهپیمایی اربعین به چه صورت است؟ به چه 
دلیلی حضور دارید؟

اصل مقاومت مردم یمن از اربعین سرچشمه می گیرد و مردم یمن در مبارزه 
با دشمنان خود احساس می کنند در راه خدا و پیامبر و اهل بیت ایشان قدم 
برمی دارند. این مس��یر اربعین در دل م��ردم یمن ارزش دارد چون آنها امام 
حسین و اهل بیت ایشان را خیلی دوست دارند و می خواهند در راه آنها قدم 

 بگذارند و زیارت اربعین خیلی برای مردم یمن مهم است.
به چه صورت می آیند؟

راه خطرناک اس��ت. خارج شدن از یمن خیلی خطرناک است ولی مردم یمن 
که در عراق و برخی کش��ورهای دیگر هستند حضور دارند. یعنی یمنی هایی 

که در کشورهای دیگر هستند به زیارت اربعین می روند.  مهر

اصل مقاومت مردم یمن از اربعین و قیام امام حسین )ع( 
سرچشمه می گیرد

نماینده کاروان اربعین یمن در کربال:

این کشور تحریم 
نیست!

آیا باورتان می شود این تصاویر 
مربوط به ژاپن باشد؟

صفحه 8

شهادت امام زین العابدین علیه السالم تسلیت باد


