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محسن رضایی:

طرح آمریکا و اسرائیل در محاصره ایران با شکستی بزرگتر روبرو میشود

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :طرح جدید
آمریکا و اسرائیل در محاصره ایران با شکستی بزرگتر در
منطقه روبرو خواهد شد .به گزارش مهر ،محسن رضایی
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام صبح در «همایش
بین المللی افول آمریکا ،روند گذش��ته و تحوالت آینده»
که در محل النه جاسوس��ی برگزار ش��د ضمن تشکر از
پژوهشگاه شهید صدر ،اظهار داشت :موضوع افول آمریکا
به چند دلیل با ملت و نظام ما مرتبط است .اولین دلیل آن
این اس��ت که مانع بزرگ پیشرفت ملت ما آمریکا است.
رژیمی که سالها قبل از انقالب و بیش از  ۴۰سال بعد از
انقالب جلوی پیشرفت ملت ما را گرفته است .وی عنوان
کرد :انقالب ما در دنیا و جهان حرفهای تازهای دارد فلذا
افول آمریکا برای ما یک مسأله مهم اعتقادی است .طی
 ۲۰۰س��ال اخیر که اروپا و آمریکا به غرب آس��یا آمدند با
همه کش��ورهای منطقه به ویژه ای��ران از موضع ارباب و
نوکری برخورد کردهاند .تعبیر زش��ت ترامپ در برخورد با
حکام عربستان یکی از صحنههای تلخ تحقیر ملتهای
مسلمان بوده است .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصریح کرد :رفتار خودخواهانه و از موضع خودپرستی امروز
دامن خود آنها را گرفته است و تکبر و خودخواهی آنها به
حدی رسیده است که پا را بر گلوی مردم خود میگذارند و
به جان و مال آنها تعرض و به شخصیتشان بیاحترامی
میکنن��د .اقتص��اد آنها نی��ز در یک رقاب��ت نفسگیر با
اقتصادهای دیگر در حال افول است .رضایی افزود :نداشتن
هزینه نگهداری نیروهای س��رکوبگر در خارج از مرزها و
دالرهای بیپش��توانه بحرانهای اقتصادی ایجاد کرده و
در آینده مانند بمب س��اعتی عمل خواه��د کرد .در دولت
صل��ح طلب اوباما و در دولت جن��گ طلب ترامپ قدرت
نظامی و قدرت دفاعی و امنیتی کاهش یافته اس��ت و به
همین دلیل آمریکا رهبری خود را در جهان از دس��ت داده
است .وی خاطرنشان کرد :طرح جدید آمریکا و اسرائیل در
محاصره ایران با شکستی بزرگتر در منطقه روبرو خواهد
شد .بحران سیاسی درون آمریکا و کشورهایی مثل فرانسه
حکایت از یک بحران فلسفی ،اعتقادی و ارزشی در غرب
دارد .ش��نیدن صدای جدایی طلبی ایالتهایی از آمریکا و
حتی طرح پیشبینیهایی از قبیل تبدیل شدن اتحادیههای

مش��ترک المنافع نشان از فروپاشی آمریکا دارد .در آمریکا
نظام سیاسی ظالمانه اس��ت و نبود عدالت در کنار آزادی
عمل ،باعث سقوط آنها خواهد شد .دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :آزادی و اختیار بدون عدالت به ظلم
مدنی و زیر پا گذاش��تن حقوق مردم در جهان تبدیل شده
اس��ت .آزادی و عدالت نیز هر دو بدون انس��انیت الهی به
جایی نخواهد رس��ید و همه اینها بدون هم دروغی بیش
نیس��ت .آینده بشریت در گرو نظراتی اس��ت که آزادی و
عدالت را تفسیر و پیادهسازی کند .امروز ما بحران فلسفی
را در تئوری پردازان غربی کام ً
ال مشاهده میکنیم .رضایی
ادامه داد :همانهایی که دیروز از بهشت لیبرالیسم صحبت
میکردند امروز از پایان آن سخن میگویند .نبود عدالت و
آزادی پایان غرب خواهد بود .آنچه به کش��ور و جامعه ما
مربوط میش��ود از دو بعد قابل بررس��ی است .اولین مورد
این اس��ت که افکار آمریکایی در اداره کشور و تاکید آنها
بر تحریمهای آمریکایی منافع ملت ما را به خطر انداخته
است .امروز ما باید نگاه جدیدی به رویکردها و اندیشههای
اداری و اقتصادی کشور بیاندازیم.

پکن :فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را تالفی میکنیم

س��خنگوی وزارت خارج��ه چین متعهد ش��د ک��ه اقدام
واش��نگتن در تأیید فروش  100فروند پدافند س��احلی به
تای��وان ب��ه ارزش  2.37میلی��ارد دالر را تالفی کند .به
گ��زارش فارس« ،وانگ ونبین» س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه چین ضمن محکوم کردن اق��دام وزارت خارجه
آمریکا در تأیید فروش  ۱۰۰فروند سامانه پدافند ساحلی به
تایوان به ارزش  ۲.۳۷میلیارد دالر ،هشدار داد که این اقدام
آمریکا را تالفی خواهد کرد .پنتاگون روز دوش��نبه اعالم
ک��رد وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی  ۱۰۰فروند
س��امانههای پدافند ساحلی «هارپون» به تایوان موافقت

کرده اس��ت .پیش از این نیز اوایل هفته چین دو شرکت
بزرگ هوافضا و نظامی بوئینگ و الکهید مارتین آمریکا را
به واسطه تجارت تسلیحاتی با تایوان تحریم کرد .وانگ
ونبی��ن در خصوص جدیدترین اقدام تحریکآمیز ایاالت
متحده گفت که فروش تسلیحات به تایوان «نقض اصول
“چین واحد” اس��ت و به ش��دت به روابط چین و آمریکا
و صلح و ثبات سراس��ر تنگه تای��وان لطمه میزند» .این
دیپلمات چینی س��پس ادامه داد« :چین اقدامات متناسب
و ض��روری برای محافظت قاطعان��ه از حاکمیت ملی و
منافع امنیتی خود را اتخاذ خواهد کرد» .رویترز روز گذشته

گزارش کرد که کاخ س��فید فروش  ۵مجموعه تجهیزات
نظامی به تایوان به ارزش بالغ بر  ۲.۳۷میلیارد دالر را تأیید
کرد .این خبر در حالی منتشر شده است که روز اول آبان
اخباری منتش��ر شد مبنی بر اینکه ایاالت متحده ،فروش
سالح به تایوان به ارزش  ۱.۸میلیارد دالر را تصویب کرد.
علیرغم آنکه دولتهای پیشین آمریکا توافقات تسلیحاتی
مش��ابهی امضا کردهاند« ،دونال��د ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا انتقال تس��لیحات را افزایش داده اس��ت و از زمان
آغاز ریاستجمهوری خود تاکنون ،در مجموع  ۱۵میلیارد
دالر تسلیحات به فروش رسانده است.

مدیرکل بینالملل قوه قضائیه:

برجام نشان داد آمریکاییها اهلیت مذاکره را دارند

مدیرکل بینالملل قوه قضائی��ه گفت :آمریکا با روحیه
وحش��ی گری نه اهل مذاکره است و نه اهلیت مذاکره
را دارد .ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،علی
باقری کن��ی در همایش افول آمریکا؛ روند گذش��ته و
تحوالت آینده با اشاره به تاثیر و امتداد انقالب اسالمی
بر اف��ول جایگاه آمریکا در جهان ،اظه��ار کرد :آمریکا
پ��س از جنگ جهانی دوم به عنوان یک کش��ور پیروز
در جهان قرار داش��ت و س��از و کارهایی را برای اینکه
رهبری را در جهان س��امان دهد ترتیب داد .این ساز و
کارها هم سیاسی بود مانند شورای امنیت سازمان ملل
متح��د و حق وتو و هم در ابعاد دیگ��ر مانند اقتصادی

ب��ا ایجاد بانک جهانی .وی ادام��ه داد :البته باید به این
نکت��ه هم توجه کنیم که توانمن��دی نظامی هم زمینه
ایجاد چارچ��وب این نوع نگاه بود .ام��ا نکته مهم این
ب��ود ک��ه آمریکاییها پس از مدتی ب��ا توجه به برتری
قدرت خود ب��ه ویژه اتکای آنها ب��ه برخی از مفاهیم
و مولفهه��ای قدرت نرم آنها را به این باور رس��اند که
میتوانن��د به ی��ک هژمون یعنی چی��زی باالتر از یک
رهبری بخشی موردی یا مقطعی تبدیل شوند .در دوره
اخیر این تصور برای آمریکاییها پس از حمله به عراق
ایجاد شد .باقری گفت :آمریکاییها در زمان بوش پسر
با تدبیری که به خرج دادند پس از فروپاش��ی ش��وروی

سابق تصور کردند که میتوانند ایده نظام تک قطبی با
عنوان و ویترین نظم جهانی را بر دنیا تثبیت کنند .اولین
و مهمتری��ن خللی که در این تفکر ایجاد ش��د باتالق
عراق برای آمریکاییها بود .این مس��أله ناش��ی از این
بود که اتفاقاتی که در عراق رخ داد امتداد تفکر انقالب
اسالمی در عراق بود .آن چه باعث شکست آمریکاییها
در ع��راق ب��ود و آنها را مجبور کرد ک��ه در دوره اوباما
سیاس��ت تغییر خود را از منجالب گرفتاریها
با عنوان
ِ
و هزینهه��ای عراق نجات دهند ،ق��درت نرمی بود که
براساس تفکر انقالب اسالمی ایجاد شده بود و آن هم
به میدان آمدن مردم باورمند بود.

خشم سردمدارن غرب

ازموج اسالمگرایی در اروپا

روزنامهصبحايران

هیجانی که باعث
زیان سهامداران خرد میشود

یادداشت

اتفاقاتی که از سوی رئیسجمهور فرانسه
و س��ردمداران غرب علیه پیامبر اس�لام
ش��کل میگیرد به موج اسالمگرایی در
فرانس��ه و اروپا ارتباط دارد که با ش��دت
خاصی در حال ش��کل گرفتن است پس
نگرانی اصلی رئیس جمهور فرانس��ه به
این موضوع بازمیگردد .غربیها از موج
اس�لام گرایی در اروپا و به ویژه فرانسه
نگران هستند ،اما چرا وقیح شدهاند که به
صورت علنی دست به اقدامات نابخردانه
ای علیه پیامبر اسالم میزنند؛ زیرا انفعال
سران کشورهای مرتجع عربی را مشاهده
میکنند .البته در کش��ور ما هم برخی از
مسئوالن اصرار زیادی به صلح و سازش
دارند و اروپاییها وقتی که اینگونه رفتارها
را مالحظ��ه میکنند جریتر میش��وند.
وقتی که به صلح و س��ازش تاکید ش��ود
مک��رون و امثالهم پ��ا را فراتر میگذارند
و هر آنچه را که دلش��ان بخواهد انجام
میدهند .اظهارات مکرون ماهیت واقعی
غرب را نشان داده و باید انزجار مسلمانان
ب��ه این اقدام نش��ان داده ش��ود تا اینکه
دیگر دس��ت ب��ه چنین اقدامات��ی نزنند.
غربیها سیاست و استراتژی جداگانهای
از آزادی را ب��رای خود ترس��یم کردند و
اینها آزادی را در تمس��خر مقدس��ات و
مداخالت در کش��ورهای دیگر میبینند.
تفاوت��ی که اکن��ون دل هر مس��لمان و
ی��ا ه��ر آزادهای را در جه��ان میلرزاند
اظهارات وقیحانه امانوئل مکرون رئیس
جمهور اوباش فرانسه درخصوص آزادی
اهانت به مقدس��ات ادیان آسمانی است.
فرانسه به عنوان یکی از مراکز گسترش
وهابیت در اروپا ،باید پاسخگوی جنایات
فرقههای ضاله افراطی همچون داعش
باش��د نه آنکه به بهانه آزادی بیان از آن
دسته صهیونیستها و مسیحیان تندرویی
حمایت کند که آش��کارا با استهزا رسول
مکرم اسالم احساسات مسلمانان جهان
را جریح��هدار میکنند .تنها راه مس��دود
سازی مسیر اهانت به مقدسات اسالمی
را اتحاد کشورهای اسالمی با یکدیگر و
استقاللشان از کفار و مشرکین است.

