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برخیدرداخلخواستهپمپئوراپژواکمیدهند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: پمپئو می گوید FATF باید بدون 

تاخیر تصویب شود و کسانی در داخل همان خواسته را پژواک می دهند.
س��عید جلیلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حاش��یه نشستی که 
شنبه یکم  دی جهت بررسی کلیات الیحه بودجه سال 1399 با حضور جمعی 

از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی برگزار ش��د، با واکنش نسبت به برخی 
اظهارنظرهای غلط پیرامون مسئله FATF در داخل کشور گفت: دلخوش ها در حالیکه 
فش��ارحداکثری بر مردم وارد میش��ود، با یک تسلیت و اشک تمساح دشمن سرخوش 
می شوند. وی افزود: پمپئو می گوید این دو الیحه باید بدون تاخیر تصویب شود و کسانی 
در داخل همان خواسته را پژواک می دهند. وی اظهار داشت: معترفند این روند زخمی 
را التیام نمی دهد اما می گویند اگر این دو الیحه را تصویب کنیم، برچسب نمی خوریم؛ 

التیام زخم های تحریم تدبیر می خواهد، نه امید واهی به برچسب نخوردن.) فارس(

پیامتبریکبهنیروهایمسلحکشورهایمسیحی
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح س��الروز میاد حضرت عیسی مسیح )ع( را 
تبریک گفت. س��ردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های 
مس��لح در پیامی خطاب به فرماندهان عالی رتبه نیرو های مس��لح کشور های 

مسیحی جهان، سالروز میاد حضرت عیسی مسیح )ع( را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: فرارسیدن سالروز خجسته میاد حضرت عیسی مسیح 

)ع( پیامبر صلح و دوستی و آغاز سال ۲۰۲۰ میادی را به جنابعالی و نیرو های مسلح 
و همه مس��یحیان آن کشور تبریک و شادباش می گویم.بی شک بازگشت بشریت به 
آموزه های سعادت بخش پیامبران بزرگ الهی و تقویت روح دوستی، همدلی و تعامل 
بین ملت ها، استقرار صلح و ثبات جهانی و گرایش بشریت به حقیقت و عدالت را نوید 
خواهد داد.این جانب با تهنیت مجدد، از درگاه پروردگار مهربان، س��امتی و بهروزی 

جنابعالی، نیرو های مسلح و آحاد مردم آن کشور را خواستارم.)باشگاه خبرنگاران (

عضویتدرFATFراهتنفساقتصادکشوررامیبندد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عضویت 
در FATF راه تنفس اقتصاد کش��ور را می بندد، گفت: این اقدام باعث می شود 
حتی تحریم های جدید بر علیه ما وضع شود. حجت االسام مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی گفت: ما مشکلی برای شفاف سازی 

در حوزه  مس��ائل داخلی مان نداریم. از هر قانونی و از هر ضابطه و دستورالعملی 
و هر اقدامی که ش��فاف س��ازی اقدامات داخلی مان ش��امل دارایی ها، اموال، معامات، 
فعالیت ه��ای اقتصادی را افزایش دهد، نظام، مجلس، مجموعه نیروهای انقاب و مردم 
حمایت می کنند رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: 
در حالی که ما در تحریم نباشیم و ارتباط اقتصاد ما با دنیا در شرایط عادی قرار داشته 
باشد جمهوری اسامی نگران نیست و نهایتا از FATF و مشابه آن استقبال می کند و 

به آن می پیوندد و از آن حمایت می کند.)فارس( 

شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات مجلس آغاز شده 
و این درحالی است که دشمن همچنان برنامه خود را برای 
نفوذ و انتقال آش��وب و برهم زدن اوضاع کش��ور دنبال می 
کند تا به هدف آتی خود یعنی بی دولت س��ازی و براندازی 
انقاب برسد. نگاهی به حوادثی که همزمان با نزدیک شدن 
زمان انتخابات در کش��ور روی داد، نشان می دهد که دالیل 
بس��یاری از اغتشاشات و آشوب هایی که در کشور روی داد، 
عاوه بر مدیریت و تصمیم گیری غلط، موج س��واری برخی 

در زمان نارضایتی اقتصادی و اجتماعی است .
دش��من پس از توافق هس��ته ای و خروج از آن دست بیکار 

ننشسته بود. فتنه دی ماه 139۶ و آنگاه فتنه آبان ماه 139۸ 
بخش کوچکی از اقداماتی بود که دش��من توانست عملیاتی 
کند. شاهد هس��تیم که دشمنان نظام تاش می کنند تا با 
نفوذ در میان مردم و درگیری میان جناح های مختلف، آنها 
را به جان هم بیندازند و اختاف را به درگیری و آتش سوزی 
تبدیل کنند. به این ترتیب با  س��یاه نمایی نشان دهند که  
ش��رکت در انتخابات بی فایده است و مسئولین قادر به حل 

مشکا ت کشور نیستند. 
در این زمینه ش��اهد بودی��م که از مدتها پی��ش در فضای 
مجازی و شبکه های رسانه های معاند نظام، برای مشارکت 

نکردن در انتخابات تبلیغات وسیعی صورت گرفت . 

برنامه هایی از پیش تعیین شده 
باید توجه داشت یکی از نقاط مثبت جمهوری اسامی ایران، 
ثبات سیاسی کشور زیر نظر والیت فقیه است. این درحالی 
اس��ت که شاهد هستیم دشمنان با استفاده از تفرقه اندازی 
می��ان جناح ها واحزاب سیاس��ی، م��ردم و دولت ، مذاهب 
مختلف اسامی در کشورهای همجوار است ، توانسته اند تا 
حد زیادی موجب بی ثباتی در این کشورها شوند. نمونه این 

مسئله اتفاقاتی است که در عراق روی داد. 
بنابراین با توجه به این امربرخی از کشورهای معاند منطقه 
در همراهی با دشمنان نظام تاش می کنند تا با استفاده از 

عناصر تندرو در زمین آنها بازی کنند. 
ش��اهد هستیم دولت امریکا ظرف یک سال و ۸ ماه گذشته 
راهبرد فش��ار حداکثری علیه ایران را به اجرا گذاشت، دقیقا 
با این هدف که مردم ایران علیه نظام بس��یج و ش��ورش ها 
و اعت��راض های اجتماعی راه بیندازد وارد میدان ش��ده که 
نتیجه این امر فشار به نظام برای تغییر سیاست مختلف در 

حوزه های رقابت راهبردی با امریکا است .
رهبر معظم انقاب اسامی بارها در این باره تذکر داده و در 

بخش یاز سخنان خود تاکید کردند : 
قدرتمندان زورگو و تجاوزگر، یکی از ساح هایشان این است 
که در کش��ورهائی »بی ثباتی« ایجاد کنند، که نمونه ی آن 
را ش��ما مشاهده می کنید؛ هم در منطقه خودمان و هم در 
مناطق دیگر این دنیای بزرگ. می بینید که قدرتمندان هر جا 
توانسته اند، هر جا در کشوری طمعی ورزیده اند، برای اینکه 
س��لطه خود را در آن کشورها و در آن مناطق مستقر کنند، 
بین مردم آن کش��ور یا مردم آن کشور با کشور همس��ایه، 

بی ثباتی ایجاد کردند؛ ایجاد اختاف کردند، ایجاد درگیری 
کردند، ت��ا بی ثباتی در نظام ها به وج��ود بیاید. 

ایشان همچنین تاکید فرمودند : 
»ثب��ات کش��ور و ثبات نظ��ام اس��امی، بزرگترین فرصتی 
اس��ت که امروز در اختیار ملت ایران و مس��ئوالن قرار دارد. 
دش��منان می خواهند کشور ثبات خود را از دست بدهد. در 
یک کش��ور بی ثبات، نه کار علمی می ش��ود کرد و نه کار 
اقتص��ادی؛ نه کار فرهنگی می ش��ود کرد و ن��ه می توان از 
حقوق ملت دفاع کرد؛ همچنانکه نمی شود عزت ملت را در 
دنیا حفظ کرد... مراکز استکباری عالم دوست ندارند کشور 
ما  با ثبات باش��د؛ می خواهند تاطم در کشور ایجاد کنند. 
بدانی��د، و می دانید، که همه تاش خ��ود را می کنند برای 
بحران آفرینی؛ ایجاد تاطم و ایجاد آش���وب؛ همچنان که 
کردند. در تابس��تان س��ال ۸۲ همه دستگاه های جاسوسی 
وابسته به صهیونیسم و آمریکا بسیج شدند برای اینکه کشور 
را به آش��وب بکش��ند؛ اما آگاهی و هوشیاری مردم و تاش 
مجاهدت آمیز خدمتگزاران آنها، دست رد به سینه همه این 

توطئه ها زد و نگذاشت.«

ایجاد نارضایتی در میان افکار عمومی 
ایجاد نارضایتی در میان افکار عمومی شاید یکی از مهمترین 
راهکارهایی باشد که دش��منان برای رسیدن به هدف خود 
در این شرایط انتخاب کرده اند. تحریم های اقتصادی باعث 
نارضایتی مردم می شود، اما این نارضایتی ها در جوامع بین 
المل��ل به عنوان نارضایتی اقتصادی و سیاس��ی معرفی می 
شود و اینگونه دشمنان نظام، برای سیاه نمایی و تحت فشار 
قرار دادن کشورمان در مجامع بین المللی از آن استفاده می 
کنند. از س��وی دیگر بی توجهی دولت به مطالبات مردم و 

بی توجهی به خواس��ته های مردم ، عدم نظارت بر عملکرد 
دس��تگاه ها ، اختاس ها و موضوعات دیگر موجب می شود 
که م��ردم اعتراض کنند و عوامل دش��من در داخل با بهره 

گیری از فضای اعتراضی ایجاد شده، فتنه سازی کنند . 
عوامل نفوذی دش��من در همه اقش��ار فعالیت دارند و حتی 
ممکن اس��ت در جایگاه های باال نیز نفوذ کنند که این امر 

هوشیاری مردم و مسئولین را بیش از پیش می طلبد. 

در نهایت 
باید در نظر داشت که  مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس 
و انتخاب افراد اصلح انقابی به نفع مردم اس��ت. اکثر تصمیم 
گیری های مجلس به مردم مربوط می شود و نفع و ضررش هم 
برای آنهاست. در عین حال نمایندگان هستند که به نمایندگی 
از مردم می توانند بر رفتار رئیس جمهور و وزرا نظارت داش��ته 

باشند و آنها را پاسخگو کنند.
عاوه بر این اگر می خواهیم آینده اقتصادی، فرهنگی و علمی 
خوبی پیش رو داشته باشیم باید نمایندگان خوبی را انتخاب 
کنیم و این امر جز با مشارکت حداکثری در انتخابات محقق 
نمی شود.  قطعاً در این راه دولت و دیگر قوای کشور نقش مهی 
دارند چرا که بسیاری از امور سیاسی و اقتصای در دستان آنها 
است. احزاب و گروه های سیاسی نیز نقش دوم را در این بزنگاه 
دارند، تا در میان مردم آگاه س��ازی کرده و نقش یک سوپاپ 
اطمینان را بازی کنند و در نهایت دولت باید از دو قطبی سازی 
و فرار از مس��ئولیت در این زم��ان و هر زمانی خودداری کند. 
در این میان شورای نگهبان باید زمینه مشارکت حداکثری را 
فراهم کند با تأیید افراد مؤمن، متعهد و کارآمد از میان کسانی 
که واقعاً دلس��وز کشور هستند اجازه ندهد که نقشه دشمنان 

به ثمر نشیند. 
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آماده باش سیاسی
وقتی دشمن برای بی ثباتی کشور تالش می کند


