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با تغییر جهت روابط اقتصادی

درمکتب امام

زن مبدأ همه سعادتهاست

زن مرىب جامعه است ،از دامن زن انسانها پيدا مىشوند .مرحله اولِ مرد
و زن صحيح ،از دامن زن اســت .مرىب انســانها زن است .سعادت و شقاوت
كشــورها بســته به وجود زن است .زن با تربيت صحيح خودش انسان درست
مىكند؛ و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد مىكند .مبدأ همه سعادتها
از دامن زن بلند مىشود .زن مبدأ همه سعادتها بايد باشد .و مع األسف زن
را بــه صورت يك لعبه(بازیچه) در آوردند [ ]...آنقدر جنايات كه به زن كردند
به مردان نكردند.
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دشمن اسالم یا دشمن ایران؟

یکی از مســائلی که کمتر در مورد آن اندیشیدهایم این است که رفتارها،
موضعگیریهــا ،انتخابهــا و حتی انتخاب دین ما بر چه معیار و اساســی
بوده اســت؟ این در حالی اســت کــه تأکید اصلی انبیــا ،بهخصوص پیامبر
اکرم(صلیاهللعلیهوآله) بر تقویت بنيانهاي فکري و باورهای اصلی بوده است.
در بین افراد جامعه انواع تفاوتها و اختالفات وجود دارد ،برخی اختالفات،
رحمت الهی و سبب بقاء نسل هستند ،مانند اختالف زن و مرد؛ برخی تفاوتها
نیز بدون اختیار آدمی و بر اســاس عوامل طبیعی اســت که قابل تغییر نیز
نیستند؛ مانند اختالف در لهجه ،قوم ،نژاد و ملیت؛ اما برخی اختالفات به سبب
اختیار افراد بوده و قابل تغییر نیز هستند؛ مانند اختالف در دین و گرایشات
اجتماعی و سیاسی .اتفاقاً اختالفاتی که جدیتر است و بیشتر موجب درگیری
میشود ،همین نوع از اختالفات است.
یافتن راه حق از طریق اندیشیدن
سؤال این است كه اص ًال چرا این اختالفات وجود دارد و چرا همگان یک
دین را انتخاب نمیکنند که اختالفی بین آنها نباشــد؟ این اختالفات مبتنی
بر مســائل بنیادین فکري است و هر کســی بايد اين مسئله را برای خودش
حــل کند که آیا دین و مذهب که به خاطر آن با دیگران اختالف پیدا کرده،
صحیح است یا نه .کسانی که عقل بیداری دارند سعی میکنند این مسائل را
برای خود حل کنند؛ نه اینکه صرفاً به خاطر تولد در خانوادهاي شیعه ،شیعه
شوند .متأسفانه این افراد ،اندک هستند.
خداوند پیامبرانی را فرستاد تا راه مستقیم را به مردم نشان دهند و آنها
را در اين جهت به انديشيدن وادارند .همه پيامبران بر دو مسئله ایمان به خدا
و روز قیامت تأکید داشــتند؛ اما جا دارد که درباره این مسئله تأمل شود که
آيا واقعاً خدایی وجود دارد یا خیر و آيا واقعاً ما باید روزی به خاطر اعمالمان
پاســخگو باشــیم یا خیر .حال ،اگر ما تنبلی کردیم و صرفاً به دليل تقلید از
پدران ،راهی را برگزیدیم ،آیا در صورت گمراهی ،عذری خواهیم داشت؟
گاهی عدهای میگویند چون ما ایرانی هستیم ،گفتههاي آن مرد عرب به
ما ربطی ندارد و ما باید تابع سنت و آئین نياكانمان باشیم ،آیا جا ندارد یک
انسان سخن پیامبران را بشنود و حداقل درباره آنها فکر کند؟ آیا اینکه صرفاً
از رفتارهاي نیاکان تبعيت كنيم ،ما را به حقیقت ميرساند؟ اتفاقاً مشرکان هم
در برابر دعوت پیامبران چنين استدالل میکردند که آباء و اجداد ما بتپرست
بودنــد؛ ما هم آئین آنهــا را ادامه میدهیم! آیا چنین منطقی ،صحیح و قابل
قبول اســت؟ كمترين كاري كه ما بايد انجام دهيم این است که بينديشيم
كه آیا سخن پیامبر صحیح است یا نه.
یکی از نواقص اصلی جامعه ،پذیرش گرایشهای عقیدتی و سیاسی از روی
تقلید است .الزم است گاهی درباره خدا ،روز قیامت و سخنان انبیا بیندیشیم
که آیا درست است یا خیر؛ اگر گفتههاي ايشان صحیح است ،ما چه وظایفی
در برابر خدا داریم؛ چه كارهايی را باید انجام دهیم و از چه اموری باید پرهیز
کنیم؛ چه کســی را باید الگوی خود قرار دهيم و از فرمان چه کســی اطاعت
کنیم؛ اگر آخرتی هست ،چگونه به اعمال ما رسیدگی خواهد شد؛ اينها مسائل
بنياديني است كه ما بايد براي آنها پاسخي پيدا كنيم.
رفتارهــای روزمره ما نیز متأثر از همین گرایشهای عقیدتی و مســائل
بنیادین است ،تمام رفتارهای فردی ،تعامل با خانواده و فعالیتهای اجتماعی
ما ،همگي متأثر از نوع نگرش ما نسبت به این مسائل است.
دستاورد پدیده عظیم انقالب اسالمی
باید با خود بیندیشیم که آیا این پدیده عظیم پیروزی انقالب اسالمی و
برقراری نظام اسالمی در کشور به ما ربطی دارد و آیا در مقابل آن وظیفهای
داریم؟ با خود بیندیشــیم و ابتدا این مســئله را برای خود حل کنیم که آیا
ی که برای برپایی و دوام آن صدها هزار شــهید تقدیم شــده است ،آیا
نظام 
بر حق اســت یا خیر و آیا کســانی که جانشان را در این مسیر دادهاند ،بر ما
حقی دارند یا خیر؟
اگر انقالب اســامینبود ،بســیاری از ما جهنمیمیشدیم و ما با انقالب
اســامی از هالکت نجات یافتیم ،خداوند این پدیده عظيم را به دســت یکي
از بندگان صالح خود که به دنبال هیچ پست و مقام و ثروتی نبود و زندان و
تبعید و داغ فرزند را در این راه به جان خریده بود ،محقق کرد و ما در سایه
اين انقالب به عزتی رســیدیم که قابل تصور نبود .آیا عزت امروز ما به خاطر
ایرانی بودن ماســت یا به خاطر اسالم؟ همان اسالمی که امام(ره) با حرکت
خود آن را به ما آموخت.
حضرت امام(ره) مصداق «داعی الی اهلل» بود .او اســام واقعی را تبیین
کرد و عدهای نیز به دعوت او لبیک گفتند و حاضر شدند در این مسیر انواع
رنجها و شکنجهها را تحمل کرده و جان خود را در این راه نثار کنند تا اسالم
بر کشــور حاکم شــود .آیا این همه شهید تقديم شد تا ما ایرانی شویم؟ مگر
قبل از آن ایرانی نبودیم؟!
اگر جنگيدن فقط برای خاک و وطن ارزش داشته باشد ،پس بعثیها هم که
در مقابل ایران ایستاده بودند و برای کشورشان میجنگیدند ،کار پسندیدهای
کردهاند! ما باید به اين نكته توجه داشته باشیم که ایرانی ،عراقی و افغانی بودن
که بر اثر عوامل طبیعی و خارج از اختیار ما بوده ،موجب عزت ما نمیشــود.
آنچه سبب عزت و افتخار است ،ایمان به خدا از روی عقل و اختیار است.
تفکر براي شناختن راه حق و به دنبال آن ،ایمان به خدا و قیامت ،بهترین
بهرهای اســت کــه میتوان به برکت خون صدها هزار شــهید از این انقالب
گرفت .اگر كســي اهل دنیا و فارغ از دین باشــد ،رفتارهايش ارزشی نخواهد
داشت ،تالشهاي چنين كساني برای کسب رفاه مادي بیشتر خودشان است
و به فرمايش حضرت علی(ع) مانند ســگاني است كه عوعوکنان به جان هم
ميافتند .آنچه سبب ميشــود ما از حیوانیت نجات یافته واشرف مخلوقات
باشیم ،ایمان به خدا و عمل بر اساس اين عقیده است.
دشمنان ما ،دشمن اسالم هستند نه ایران
امروز هم اگر ما با دشمني روبهرو هستيم ،دشمن اسالم است ،نه دشمن
ایران! شــاه هم ایرانی بود ،اما چون نوکر آنها بود ،با او مشــکلی نداشتند؛ اما
امروز که ايران به برکت اسالم ،عزت پیدا کرده ،مستکبران عالم كه از همین
اسالم سیلی خوردهاند ،با ایران اسالمی دشمن هستند.
عظمت امام(ره) حتی دشمنانش را نیز تسخير كرده بود؛ لذا معروف بود
که هنگام سخنرانی امام(ره) ،رئیسجمهور آمریکا برنامههایش را قطع میکرد
تا سخنرانی ايشان را به صورت مستقیم برای او ترجمه کنند! این عزت کجا
و ذلت ایرانی قبل از انقالب کجا؟!
زمانی ارزش مردم ایران از سگ آمریکایی هم کمتر بود و کسی حق تعرض
به يك ســگ آمریکایی را نداشت؛ اما امروز سران آمريكا ایران را بزرگترین
و خطرناکترین دشــمن خود میدانند .آنها پیروزیهای متعدد كشــورهاي
منطقه را از آن ایران عنوان ميكنند و هر چند وحشیانه به مردم یمن حمله
میکنند ،اما پیروزیهای مردم یمن را نیز از ایران میدانند.
خروج از آن ذلت و رســيدن به اين عزت به دست یک بنده مخلص خدا
صورت گرفت ،متأسفانه ما کمتر به این مسئله فكر کردهایم که اسالم و انقالب
منشأ چه برکاتی بوده است.
امروز جانشــین امام راحل(ره) نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده است،
زندگی رهبر معظم انقالب از بســیاری از ما سادهتر است؛ ايشان در سن 80
ســالگی به اندازه سه جوان سی ســاله کار میکنند؛ شيوه زندگی و فعاليت
ایشان با کسانی که طمع رسیدن به پست و مقام دارند ،بسيار متفاوت است
و مقایســه رهبر انقالب با برخی مسئوالناشــرافی به مثابه مقایسه حضرت
موسی(ع) با فرعون ،یا پیامبر اكرم (ص) با ابوجهل است.
سخنرانی آيتاهلل مصباح يزدي (دام ظله) در جمع گروهي از
مسئوالن مرزبانی و دریابانی سراسر کشور؛ قم؛ 97/4/4
زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر میشود.

تو دهنی به آمریکا و اروپا
در مأموریت فرستاده ویژه تهران به مسکو و پکن

سرویس سیاسی-
سفر والیتی به مسکو به عنوان فرستاده ویژه
از جانب تهران و با هدف ابالغ پیام رهبر معظم
انقالب اسالمی و همچنین رئیسجمهور به پوتین
نشانهای از هماهنگی داخلی در تغییر جهت روابط
اقتصادی و نگاه واحد به شرق است.
علیاکبر والیتی مشاور امور بینالملل رهبر معظم
انقالب ،دیروز(چهارشنبه) در صدر هیئتی به مسکو سفر
کرد .وی حامل دو پیام از سوی رهبر معظم انقالب و
حسن روحانی رئیسجمهور برای پوتین رئیسجمهور
روسیه است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه درخصوص
این سفر گفت« :پس از خطای راهبردی رئیسجمهور
آمریکا و خروج این کشور از برجام ،جمهوری اسالمی
ایران تصمیم گرفت با اعزام تعدادی از فرستادگان ویژه
که حامل پیام مقامات عالیرتبه جمهوری اسالمی ایران
هســتند دیدگاهها و مواضع کشورمان را در قبال این
رفتار خودخواهانه و خالف موازین بینالمللی آمریکا
برای سایر کشورها تشریح کند».
قاسمی سفر والیتی را نیز در همین رابطه عنوان
کرد و افزود« :قرار اســت آقای والیتی ســفرهایی به
مسکو و پکن داشته باشند که سفر وی به مسکو روز
چهارشنبه در رأس هیئتی متشکل از مقامات وزارت
خارجه انجام میگیرد».
از آنجا که این ســفر در آستانه برگزاری اجالس
ناتو و نیز دیدار پوتین و ترامپ (روسای جمهور روسیه
و آمریکا) صورت گرفت ،بسیار مهم خواهد بود .نکته
قابل توجه اینجاست که والیتی در این سفر ،حامل پیام
رهبری و رئیسجمهور است .این موضوع نشاندهنده
هماهنگی و نگاه واحد داخلی درخصوص نگاه به شرق
در روابط اقتصادی است.
مأموریت استراتژیک
والیتی در بدو ورود به مســکو درخصوص سفر
همزمان نتانیاهو به روسیه گفت :کسی به حرفهای
این دورهگرد اهمیتی نمیدهد.
وی بااشاره به سفر بنیامین نتانیاهو و دیدار آتی وی
با والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه گفت :ایشان آدم
دورهگردی است که هر روز به یک نقطه از جهان سفر
میکند ،اظهارات بیمبنا و بیمنطقی مطرح میکند و
کسی به حرفهای او اهمیتی نمیدهد.
مشــاور امور بینالملل رهبر معظم انقالب افزود:
لذا حضور یا عدم حضور وی در روسیه هیچ تأثیری در
مأموریت استراتژیک ما ندارد.
روزنامه االخبار با اشاره به سفر مشاور امور بینالملل
رهبر معظم انقالب به روسیه در گزارشی نوشت :در سایه
افزایش جنگ اقتصادی علیه ایران ،این کشور از طریق
ارسال پیامهای دیپلماتیک به شماری از پایتختهای
جهان ،در تالش برای تماس و ارتباط با بیشترین میزان
دوســتان است .االخبار در ادامه نوشت :رابطه ایران و
روسیه به سمت ائتالف مستحکم حرکت کرده است.
نگاه راهبردی به شرق
علیاکبر والیتی -خرداد  -97در نشســت تجربه
ماندگار بااشــاره به موضوع نگاه به شــرق گفته بود:
«برخی غربگراها و غربزدهها و جاهلین متاسفانه بسیار
مقاومت میکنند؛ برخی میگویند روسیه در گذشته
نقض عهد کرده است که باید به آنها گفت نه اینکه طرف
اروپایی همواره هر چه خواســته ایم در طبق اخالص
گذاشــته و تقدیم کرده اســت؟ هر کشوری براساس
منافع ملی خودش کار میکند .اما ما ،روسیه و چین
در جاهای مختلفی منافع ملی مان با یکدیگر همخوانی

دارد و میتوانیم با هم کار کنیم .روسها بدون تردید و
با صراحت و سرعت پیشنهاد موزیانه انگلیس در سازمان
ملل علیه ایران درباره یمن را وتو کرد».
والیتــی در ادامه تاکید کرد«:ماکرون در دیدار با
ترامپ حرف زیادی زد و گفت که خوب است برجام با
موضوع موشکی و منطقهای درباره ایران تکمیل شود؛
اما پوتین به صراحت به او گفت که موشکی و منطقهای
هیــچ ربطی به برجام ندارد .کدام یک از غربیها مثل
پوتین حاضر است که چنین کاری کند .برخیها تحت
تاثیر دنیای دوقطبی سابق و تبلیغات درباره کمونیسم
و ...هستند .روسیه نه میتواند و نه بنا دارد که به ایران
زور بگوید .با این کشور درخصوص مسائل دفاعی در
حال همکاری هستیم و تقریباً هرچه خواستیم کم و
بیش به ما داده است .این رآکتوری که روسها درست
کردند آلمانیها قرار بود درست کنند که بعد از انقالب
رفتنــد و یک قــدم کوچک برنداشــتند .اما روسها
رآکتور را درست کردند و چیزهایی به ما دادند که یک
پیچش را اروپاییها نمیدهند ...نگاه راهبردی به شرق
راحتترین کاری است که از طریق آن میتوانیم از شر
قایم باشک بازیهای غربیها خالص شویم .نباید تحت
تاثیر فضاسازی افرادی که غربگرا هستند و پاریس را از
مسکو بیشتر دوست دارند قرار بگیریم».
جنگ اقتصادی و بسته توخالی
«دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــور آمریکا18-
اردیبهشت  -97از برجام خارج شد .در حقیقت آمریکا
در شرایطی که دهها امتیاز نقد از ایران گرفته بود ،به
هیچیک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و نه تنها
تحریمها را که مسئله اصلی در مذاکرات بود ،لغو نکرد،
بلکه دهها تحریم جدید هم به آن افزود.
ناگفته نماند که براساس مستندات منتشر شده،
ترامپ پس از اطمینان از ماندن ایران در برجام و ادامه
فشار از سوی اروپا ،از برجام خارج شد.
بــا یک مــرور کوتاه به راحتی پــی میبریم که
دولتهــای اروپایــی دقیقا مشــابه رفتــار خود در
پسابرجام ،ظرف دو ماه اخیر نیز سر سوزنی در مقابل
کارشــکنیهای آمریکا و محروم شدن ایران از حقوق
برجامی خود واکنشــی از خود نشان ندادند .از لحن
طلبکارانه و دستوری اروپا به ایران برای اجرای یکطرفه
تعهدات برجامی علیرغم خروج آمریکا از توافق تا اعالم
صریح منافع مشترک با آمریکا و هم نظر بودن در مسائل
موشکی و منطقهای با آمریکا از سوی مقامات اروپایی.
پیش از این و بنابر اعالم مقامات ایرانی حاضر در
مذاکرات  4+1بــا ایران ،قرار بر این بود که اروپاییها
حداکثر تا  10خردادماه بسته پیشنهادی خود مبنی
بر تضمین اجــرای تعهدات برجامی را ارائه دهند .اما
اروپاییها با تاخیری غیرقابل قبول سرانجام در اواخر
هفته گذشته ،بسته پیشنهادی خود را ارائه دادند.
تاکنون محتوای بسته راهکارهای عملی اروپا برای
حفظ منافع ایران از برجام منتشــر نشده است ولی با
استناد به اظهارات روحانی و دیگر مقامات دولتی ،این
بسته که بیشتر شبیه یک بسته توخالی است ،نتوانسته
درخواستهای ایران را تأمین کند به نحوی که روحانی
آن را مایوسکننــده خوانده و گفته که بســته مزبور
دربرگیرنده همه خواســتههای ایران نیست و راهکار
عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاریها وجود
ندارد و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیههای سابق
اتحادیه اروپا عنوان شده است.
عالوهبر بسته پیشنهادی اروپا ،اتحادیه اروپا پس از
پایان نشست مشترک کمیسیون برجام  -روز جمعه 15
تیر  -97بیانیهای  10بندی منتشر کرد.

با مرور بندهــای  10گانه بیانیــه اتحادیه اروپا
میبینیــم که این بیانیه از فقدان تضمین برای حفظ
برجام در مقابل عهدشــکنی و کارشکنی آمریکا رنج
میبرد .تکرار ادبیات کلی و مبهم و شــعار زده بدون
ارائه تضمینهای مشــخص درباره مواخذه آمریکا در
شــورای امنیت و نحوه مقابله با تحریمهایی که عمال
برجام را از بین میبرد ،همچنان مشکل اروپاییها در
ادعای پایبندی به برجام است.
بیانیه مذکور حتی در لفظ هم عهد شکنی آمریکا
را محکوم نکرده و به ابراز تاســف بسنده نموده است.
با این وصــف و به طریق اولی ،انتظار مقابله عملی با
تحریمهای آمریکا کامال بیهوده است.
در روزهای گذشته روحانی در نشست هماندیشی
مدیران ارشد دولت گفته بود« :واشنگتن درصدد است
با جنگ اقتصادی ایران را به زانو درآورد» .واقعیت این
است که جنگ اقتصادی همهجانبه آمریکا علیه ایران به
سرکردگی وزارت خزانهداری این کشور ،حدود  15سال
پیش آغاز شده است .آنان که اخبار و تحوالت را بهطور
دقیق و پیوسته در سه سال اخیر پیگیری کردهاند ،به
خوبی میدانند که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
هرگز متوقف نشد و چه در دوره باراک اوباما (حتی پس
از امضای توافق هستهای) و چه در دوره دونالد ترامپ
این جنگ تحمیلی ادامه داشته است.
در هفتههای گذشته موگرینی صراحتا اعالم کرد
کــه «منافع اروپا در حفظ برجام همراســتا با منافع
آمریکاست» .موگرینی همچنین در اظهارنظری دیگر
تاکید کرد که «در موضوع موشکی و قدرت منطقهای
ایران ،با آمریکا همنظر هستیم» .این اظهارات در کنار
دیگر اظهارات مقامات اروپایی درخصوص عدم تضمین
به ایران درخصوص اجرای تعهدات برجامی ،نشاندهنده
این اســت که اروپا در کنــار آمریکا تصمیم دارد تا با
مذاکرات فرسایشی و طوالنیمدت ،ضمن تعلیق اقتصاد
ایران-،به خیال خام خود -برجامهای بعدی (در حوزه
موشکی ،منطقهای ،حقوق بشر و )...را نیز کلید بزند.
تقالی جریان غربگرا
«روســیه از پشــت به ایران خنجر زده است»،
«حسابکردن روی نقش روسیه در بحران خصومت
آمریکا با ایران و اعمال تحریمهای بیرحمانه ترامپ،
اشتباه اســت»« ،ایران نباید به روسیه اعتماد کند»
و  ...اینها بخشــی از موضعگیریهای جریان غربگرا
درخصوص روسیه است.
یکی از شعارهای فتنهگران در روز قدس و دیگر
مراســمهای سراسری در ســال  ،۸۸شعار «مرگ بر
روســیه» بود .شــعاری که روی دیگر سکه شعار «نه
غزه ،نه لبنان» بود .دنبالههای فتنه در سالهای بعد،
واکنش منفی به پرواز جنگندههای روســیه از پایگاه
هوایــی نوژه در ایران برای حمله به تروریســتهای
تکفیری و زیر سؤال بردن همکاری ایران و روسیه در
جنگ سوریه و القای این گزاره نادرست که روسیه در
سوریه بر سر ایران کاله گذاشته است را نیز در همین
خط ادامه دادند.
نکته قابل تأمل اینجاست که این جماعت «گوش
به فرمان کدخــدا!» ،در زمان حیات امام نیز برای رد
گمکنی شــعار «مرگ بر شوروی» سر میدادند .امام
خمینــی(ره) در واکنش به این اقدام فرمودند« :نباید
فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هســتیم .ما در
جنگ بــا آمریکا و تفالههای آمریکا (هســتیم) ،این
تفالههایی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم،
اآلن هم هستند .باید هر یک از اینها را شناسایی کنید
و به دادگاهها معرفی کنید ،ننشینید که باز یک جایی

عارف:

دولت مورد تأیید اصالحطلبان بوده و باید پاسخگو باشیم

رئیسفراکسیون امید مجلس گفته است
که «برای عدم ســؤال از رئیسجمهور قداست
نمیگذاریم» اما اظهارات برخی نمایندگان منتقد
دولت و همچنین آنچه در خبرها آمده حکایت از
این دارد که لیست امید و اصالحطلبان اصلیترین
مانع برای این کار هستند.
محمدرضــا عــارف نماینــده مردم تهــران و
رئیسفراکسیون امید مجلس شورای اسالمی پیش از
ظهر دیروز (چهارشنبه) طی نشستی با خبرنگاران ضمن
گفتوگو با آنها به سؤاالت اصحاب رسانه پاسخ داد.
محمدرضا عارف در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی
بــر اینکه با توجه به اینکــه در زمان احمدینژاد هم
برخی اصالحطلبان میخواستند که نسبت به یکسری
نارضایتیها و گالیههایی اصولگرایان پاسخگو باشند
حــال با وجود نارضایتیهــا و وجود جنگ اقتصادی
موجود در کشور آیا اصالحطلبانی که از دولت حمایت
میکردند نباید پاسخگو باشند ،اظهار داشت :حمایت از
دولت و پاسخگویی به مردم دو موضوع جداگانه نیستند.
ما از دولت حمایت میکنیم که پاسخگوی مطالبات و
برنامههای خود باشد.
س فراکســیون امید مجلس ادامه داد :ما در
رئی 
برنامه برجا که در انتخابات داشــتیم که بر این اساس
باید در سال آینده به مردم پاسخ دهیم .حال ما چون
از دولت حمایت کردیم به این معنا نیســت که دولت
اصالحطلبان است.
وی بر همین اساس اضافه کرد :در واقع این دولت،
دولتی است که مورد تأیید اصالحطلبان است و ما هم

مدتی است وادادگی دستگاه دیپلماسی کشورمان
در برابر برخی کشــورهای اروپایی که بعضا میزبان و
پناهگاه گروهکهای تروریستی هم هستند سبب شده
تا هر دم از این باغ بری برسد و هر روز خبری تاسفبارتر
درباره ضعف و انفعال دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر
و امید منتشر شود.
دولتی که قرار بود عزت را به پاســپورت ایرانی
برگرداند اما امروز نه تنها نتوانسته به این شعار فریبنده
و توخالی جامه عمل بپوشاند بلکه حتی دیپلماتهای
خود دولت در کشورهای اروپایی نیز مصونیت جانی
و دیپلماتیکی ندارند و به راحتی دستگیر ،بازداشت و
از مصونیت دیپلماتیکی خارج میشوند!
پس از اخراج بیسرو صدای دو دیپلمات ایرانی
در هلند و انتشــار خبر آن پس از یک ماه! در هفته
گذشته سناریویی از سوی شیطان بزرگ با امریت رژیم
صهیونیستی و بازیگردانی گروهک تروریستی منافقین
طراحی و اجرا شد تا دیپلماسی کشورمان و خصوصا
سفر رئیسجمهور به اروپا را تحتالشعاع قرار دهد.
گرچه در این میان گروهک تروریستی منافقین
روسیاهتر از قبل شده و اربابان پشت پرده آنان نیز از
این بازی طرفی نبستند اما دستگیری دیپلمات ایرانی
در اتریش از سوی آلمان و به دستور فرانسه! قابل تامل
و حائز چند نکته است.
 -1طبــق کنوانســیونهای بینالمللی امکان
دستگیری یا بازداشت هیچ دیپلماتی به دالیل واهی
و بیاســاس وجود ندارد و اگر حتی مشــکلی هم به
وجود آید کشور میزبان نهایتا میتواند دیپلمات را با
استناد به دالیل قانونی اخراج کند و حق دستگیری یا
بازداشت را ندارد .اما تیم اطالعاتی اروپا در یک اقدامی

باید پاسخگو باشیم این یک اصل است.
عارف وعــده داده اســت که همانگونــه که از
اصولگرایان خواستیم که پاسخگو باشند اصالحطلبان
نیــز در زمینه عملکرد دولت تدبیر و امید پاســخگو
خواهند بود.
رئیسفراکسیون امید مجلس در پاسخ به ادامه
سؤال که یعنی شــما از دولت روحانی اعالم حمایت
میکنیــد ،گفت :ما از آقای روحانی حمایت کردیم و
اکنون هم حمایت میکنیم اما باید پاسخگو هم باشد
به همین دلیل هم کارایی و کارآمدی دولت باال برود و
پاسخگو باشد .حمایت ما از دولت هم برای پاسخگویی
است آن هم در پاسخ به انتقادات مردم.
عارف در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار فارس درباره
اینکه یعنی شما هم از دولت حمایت میکنید و هم از
عملکرد آن انتقاد دارید،افزود :ما به صورت جدی دولت
را نقد میکنیم و به صورت جدی هم مسائل را پیگیری
میکنیم و امیدواریم که کارآمدی دولت هم افزایش پیدا
کند تا ما را در مقابل مردم قرار ندهد .در اینکه سؤال
از رئیسجمهور حق نمایندگان است شکی نیست و
قانون اساسی با صراحت ساز و کار سؤال مقامات را از
جمله رئیسجمهور را مشخص کرده است بنابر این ما
مخالف سؤال از رئیسجمهور نیستیم.
ُکند کردن تیغ نظارتی مجلس
وی در بخش دیگری از پاســخهای خود یادآور
شــد :هــر چند ما مخالــف ســؤال از رئیسجمهور
نیستیم اما گاهی احســاس میکنیم پشت سؤال از
رئیسجمهور انگیزههای سیاسی اســت .اگر انگیزه

سؤال از رئیسجمهور اقتصادی و انگیزههای پاسخگویی
باشد و یا انگیزههای مطالبات مردم در میان باشد ،ما
هم از ســؤال رئیسجمهور در این خصوص استقبال
میکنیم .بنابر این برای عدم ســؤال از رئیسجمهور
قداست نمیگذاریم.
در این باره الزم به ذکر است که یکی از اصلیترین
انتقادهای نمایندگان طیف منتقد دولت این است که
نمایندگان اصالحطلب مجلس با اقدامات خویش تیغ
نظارتــی مجلس را کند کردهاند در همین رابطه و در
تازهترین اظهارنظر «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم
نجف آباد و عضو فراکســیون نماینــدگان والیی در
گفتوگویی با خبرگزاری مهر گفت« :در مجلس دهم
متاسفانه به لحاظ تعداد نمایندگان وکیلالدوله ضعف
نظارتی خیلی پررنگتر شده است...نمایندگان انقالبی و
اصولگرای مجلس دهم در اقلیت هستند .هر چه حرص
میخوریم ،میگوییم طرحی ،الیحهای ،فشاری ،جلسه
ویژهای در مورد مســائل اصلی مملکت ،شکل بگیرد،
اما فایدهای ندارد .تعدادی از نمایندگان به موضوعاتی
مثل حضور زنان در ورزشگاهها میپردازند حاال اینکه
بانوان به ورزشگاه بروند یا نروند ،واقعا مشکالت مردم
است؟! یا به عنوان نمونه مسئله حصر در نطقهای اکثر
نمایندگان جریان اصالحطلب مجلس دیده میشود.
امروز مشکالت مردم دالر است که قیمت آن تا حدود
 ۸هزار تومان افزایش یافته است ،مشکل مردم افزایش
شدید قیمت خودرو و اجاره بها است ،قشر مستضعف
هر روز در بحث تامین اجاره خانههایشان دچار مشکل
هستند .مجلس واقعا ورود پیدا نمیکند».

نگاه

بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی چه شد؟
هماهنگ و به دستور دســتگاه اطالعاتی فرانسه ،از
پلیس آلمان میخواهند دیپلمات ایرانی که شاغل در
ســفارت کشورمان در وین اتریش است را در جنوب
آلمان دســتگیر کند! و االن نزدیک ده روز است که
دیپلمات کشورمان در بازداشت کشور آلمان است و
وزارت امور خارجه کشــورمان تنها کاری که در این
زمینه انجام داده احضار سفرای اتریش ،آلمان و فرانسه
و اعالم مراتب اعتراض به این حرکت بوده است! و طرف
مقابل نیز به راحتی این اعتراض کشورمان را نپذیرفته
و حتی تهدید کرده که دیپلمات ایرانی را از مصونیت
دیپلماتیک خارج میکند!
 -2اتهام دیپلمات ایرانی حاج اسداهلل اسدی که
یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس اســت و پیش از
این خود در خنثیســازی دهها عملیات تروریستی
منافقین کوردل نقش مهمی داشته ،یک اتهام واهی
و بر اســاس ادعاهای دو عضو گروهک تروریســتی
منافقین بوده است و این دستگیری هیچگونه مبنای
مستند و مســتدل ندارد اما نکته اساسی اینجاست
که دســتگاه دیپلماسی کشورمان چرا در این زمینه
و تــا این حد منفعالنه عمل میکند و آیا اگر درباره

ایرج نظافتی
اخراج دو دیپلمات کشورمان در هلند اعتراضی جدی
و به موقع صورت میگرفت ،کشورهای اروپایی االن
میتوانستند یا جرات داشتند یک ایرانی را که دارای
مصونیت دیپلماتیک است دستگیر و بیش از ده روز
در بازداشت نگه دارند؟! و هنوز از سرنوشت او اطالع
دقیقی در دسترس رســانهها ،افکار عمومی و حتی
خانواده او نیست!
 -3نکته جالبتر اینکه در دنباله این سناریو و پس
از دستگیری دیپلمات ایرانی ،رسانههای غربی به طور
همزمان موج رسانهای را علیه کشورمان به راه انداختند
و قبل از هر بیانیهای ،سازمان تروریستی منافقین بیانیه
رســمی خود مبنی بر دستگیری دیپلمات ایرانی به
عنوان عامل طراحی حمله به نشست این گروهک در
پاریس را منتشــر کردند! اما در طرف مقابل دستگاه
دیپلماسی خودمان در سکوت کامل رسانهای ،هیچ
خبری از سرنوشت دیپلمات دستگیر شده کشورمان
در اختیار رسانهها قرار ندادند و دستگیری این دیپلمات
در سکوت رسانهای کشورمان و در بیخبری محض
انجام شد .حال سؤالی که مطرح است این است که اگر
به راستی در کشورمان یک آبدارچی فالن سفارتخانه

را آتش بزنند .اینها میخواهند خرابی کنند .کار ندارند
به اینکه کی کشته بشود و کی از بین برود...خط این
بود که اص ًال آمریکا منسی(فراموش) بشود .یک دسته
شوروی را طرح میکردند تا آمریکا منسی بشود ،یک
دسته «اهلل اکبر» را کنار میگذاشتند ،سوت میزدند
و کف میزدند آن هم روز عاشورا .خط این بود که این
قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود».
خط رســانهای حامی فتنــه  ۸۸همواره موضوع
حمایت ایران از محور مقاومت و مبارزه با تروریستهای
تکفیری در ســوریه و عراق را زیر سؤال برده و مدعی
بودند که راهحل موضوع سوریه ،دیپلماسی و مذاکره
است .ادعایی که با شکستن کمر داعش در سوریه توسط
محور مقاومت به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی ،رنگ
باخت .ناگفته نماند که اگر به نسخه این جماعت عمل
میشــد ،باید در کرمانشاه و همدان با تروریستهای
تکفیری میجنگیدیم.
هدف اصلی حمله مدعیان اصالحات به همکاری
ایران با روسیه (به خصوص در موضوع سوریه) ،بزک
آمریکا و شرکای اروپایی واشنگتن است.
این در حالی است که همکاري و همراهي ايران،
روســيه ،حزباهلل لبنان و دولت مشــروع سوريه در
سالهاي اخير تروريســتها به رهبري آمريکا را در
رسيدن به اهداف خود ناکام گذاشته است و اين قابل
انکار نيست .در حقیقت همکاریهای ایران با روسیه
در سالهای اخیر در موضعی برابر و بر اساس سه اصل
عزت ،حکمت و مصلحت بوده و منافع ملی کشورمان
را نیز حفظ کرده است .این رابطه که از موضع برابر و
بر اساس منافع ملی شکل گرفته ،در حقیقت پاسخی به
مدعیانی است که ادعا میکنند که بر اساس شعار «نه
غربی ،نه شرقی» نباید با روسیه ارتباط داشته باشیم.
مدعيان اصالحــات که امروز از اعتماد نکردن به
روسيه سخن ميگويند بزک آمريکا و غرب در سالهاي
گذشته از سوي خود را فراموش کردهاند ،آنان امضاي
وزير خارجه وقت آمريــکا را تضمين خوانده و از روز
بعد برجام به عنوان روز برداشته شدن بالمره(يکباره)
همه تحريمها ياد کردند و امروز که قریب به سه سال
از امضای برجام میگذرد ،نه تنها تحريمها برداشــته
نشده اســت بلکه تحريمهاي جديد و شديدتري نيز
افزوده شده است.
الزم به ذکر اســت که روزنامه زنجیرهای قانون-
مرداد  -۹۶در مطلبی توهینآمیز ،ضمن مالمت سپاه
قدس و تذکر نسبت به بیتوجهی به هشدارهای آمریکا،
شلیک موشکهای سپاه به مقر داعش در دیرالزور را
«اقدامی تنشزا» معرفی کرد و شهادت جوانان ایرانی
مدافع حرم را نتیجه «اشتباهات محاسباتی ایرانیها»
دانست!
جریان غربگرا در پی آن است تا با بازی در زمین
دشــمن و با بزرگنمایی برخی اخبار ،بدعهدیهای
آمریکا (کدخدایی! که رکن برجام بود) را عادیسازی
کنند؛ این در حالی اســت که خسارتهای برجام را
همچنــان میپردازیم .ثانیا به خاطر همین بدعهدی،
ملت ما را محتاج برخی دولتهای اروپایی که همواره
جانب دشــمنان ما را میگیرند ،نشان دهند .و ثالثا با
برجستهســازی گزافهگوییهای مقامات آمریکایی و
شرکای اروپاییاش ،با هراسافکنی در افکار عمومی،
برای برجامهای بعدی (در حوزه موشکی و منطقهای)
نقش جاده صافکنی را ایفا کند.
بر همین اساس ،سفر والیتی به روسیه و به دنبال
آن چین ،در حقیقت تودهنی ایران به آمریکا و اروپا و
جریان غربگرا در داخل کشور است.
آیتاهلل جوادیآملی:

اگر معنای مرگ روشن شود
با اختالس و قاچاق
مواجه نخواهیم بود

آیتاهلل جوادی آملی با اشاره به برخی معضالت
جامعه تأکید کــرد :اگر معنای حقیقی مرگ برای
انسان روشن شود دیگر با معضالتی مانند اختالس
و قاچاق مواجه نخواهیم بود.
به گزارش رســا ،رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد قشم به همراه مدیر فرهنگی بنیاد
بینالمللی علوم وحیانی اســراء با حضور در شهرســتان
دماوند با آیتاهلل جوادی آملی دیدار و گفتوگو کردند.
آیتاهلل جوادی آملی در این دیدار به تبیین دیدگاه
و شــرایط توسعه بازار اسالمی و تحقق اقتصاد مقاومتی
پرداخت.
وی اظهار داشت :اگر معنای حقیقی مرگ برای انسان
روشن شــود دیگر با معضالتی مانند اختالس و قاچاق
مواجه نخواهیم بود.
اســتاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تاکید
کرد :باید عقالنیت در تمام شئون زندگی مردم جامعه و
برنامهریزیهای کشور حضور داشته باشد چرا که تنها ملتی
که به «حق» قیام کند ،حیات خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار مدیر فرهنگی بنیاد اســراء در
گزارشی به همکاری فرهنگی بنیاد اسراء با سازمان منطقه
آزاد قشــم با موضوع الگوی بازار اسالمی اشاره کرد و از
تدوین کتاب الگوی بازار اسالمی در آینده نزدیک خبر داد.
همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم به ارائه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی
و فرهنگی منطقه آزاد قشم پرداخت.
اروپایی به هر دلیلی دستگیر و بازداشت میشد چه
اتفاقی میافتاد؟ و همین رسانهها و بنگاههای سخن
پراکنی غرب چه واکنشی نشان میدادند و چه موج
رسانهای را علیه جمهوری اسالمی در سطح بینالملل
به راه میانداختند؟ و چه فشار دیپلماتیکی بر ایران
وارد میکردنــد و چه کمپینهایی در حمایت از فرد
دستگیر شده به راه میانداختند و چقدر افراد داخلی
فریب خورده را علیه این اقدام تحریک میکردند و...
 -4با این حال وظیفه دســتگاه دیپلماســی و
رسانهای جمهوری اســامی در رابطه با دستگیری
این دیپلمات کشــورمان در اتریش بسی سنگین و
خطیر است .بدون شک صرف اعالم اینکه دو ایرانی
بلژیکیتبار دستگیر شده عضو ارشد و همکار سازمان
منافقین بودهاند یا دستگیری این دیپلمات را محکوم
کنیم و چند سفیر را احضار و تذکر دهیم و طرف مقابل
هم به راحتی نپذیرد ،درمان کارسازی نیست و کفایت
نمیکند ،بلکه حداقل کاری که میتوان کرد اخراج
سفیر فرانسه و اعتراض جدی به کشورهای اروپایی
برای حفظ مصونیت دیپلماتیک اعضاء سفارتخانههای
کشورمان است.
 -5و بــه یاد آوریــم در این عصــر اطالعات و
دنیای ارتباطات ،و ســکوت خبری در دســتگیری
دیپلمات ایرانی حاج اســداهلل اسدی ،خانواده او که
از اقشار حزباللهی و جان برکف نظام و انقالب بوده
و هستند ،چه کشــیدند و به چه مراکز دولتی نامه
نوشته و تظلمخواهی کردند و بیپاسخ ماندند و مادر
دل شکسته این دیپلمات اینک در منطقهای از شهر
خرمآباد استان لرستان چشم انتظار بازگشت فرزندش
از سفر دیپلماتیک است ...ان اهلل مع الصابرین!

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

اصالحطلبانی که مردم را
شبیه یک رأی میبینند
سرویس سیاسی-
توگویی
روزنامه مردمســاالری متعلق به یکی از چهرههای حاشیهساز اصالحطلب در مجلس در شماره دیروز گف 
با «ســیدمصطفی هاشمیطبا» انجام داده و در تالش برای اینکه آنچه که میخواهد تیتر کند از دهان مصاحبهشونده
بیرون بیاید از وی میپرسد« :آیا میتوان گفت که افراد متحجر و ایدئولوژیک اوضاع کنونی کشور را رقم زدهاند؟»
اگرچه هاشمیطبا در همین مصاحبه گفته« :ببینید؛ من معتقدم که انگشت اتهام را نباید به سمت یک گروه خاص
نشانه گرفت ».اما در اینجا برای آنکه این روزنامه زنجیرهای دست خالی از این مصاحبه نرفته باشد در یک جمله کوتاه
میگوید« :بله؛ میتوان این را گفت ».اما در ادامه در جمالت مفصلتری بهاشکاالت طیف اصالحطلب پرداخته است که
البته مردمساالری با همین یک جمله به مقصود خود و البته به تیتر صفحه اول خود رسیده است و آن بقیه را قاعدتا
نمیشنود .آنجا که هاشمیطبا در ادامه گفته است« :ببینید؛ البته من در بین همین اصالحطلبها ،پوپولیستهای زیادی
هم دیدهام .آنها مردم را شبیه یک رای میبینند! هر چند که این مقام یا مسئول ،تفکری اصالحطلبانه دارد؛ اما او یک
پوپولیست محسوب میشود .او در رده اصالحطلبها مشهور شده است .اما به شرایط مملکت به دیدهای نگاه نمیکند که
بایداشتغال ایجاد شود و اوضاع را بهبود بخشید .او صرفا دنبال این است که مردم از او خوششان بیاید و به او رای بدهند».

توگوی انجام نشده تا تحریفگری
از نقد گف 

این روزنامه که در تیتر واشــاره که توســط تحریریه نوشته شده به وضوح به تحریف نظرات هاشمیطبا پرداخته
نوشــته است« :سیدمصطفی هاشــمیطبا معتقد است که عموم مسئوالن اصولگرا و برخی از اصالحطلبان در مدیریت
کشور طی دهههای اخیر دچاراشتباه شدهاند»!! البته در این گفتوگو چنین جملهای از هاشمیطبا دیده نمیشود.
در ادامه متن «اشاره» (مقدمه مصاحبه) که توسط مصاحبهکننده نوشته شده آمده است« :به گفته او اگر از ابتدای
کار ،مســئولیت را به دســت تکنوکراتها میدادنداشتباهات کمتری در کشور رخ میداد ».اما ببینیم در کل نظر او در
این باره چه بوده است.
هاشمیطبا در پاسخ به اصرار روزنامه مردمساالری برای ناجی نشان دادن تکنوکراتها میگوید...« :بهعنوان نمونه
سد گتوند یا موضوع کنترل چاههای عمیق آب ،برخی از این کارها[یاشتباه] توسط همین تکنوکراتها اجرایی شده
اســت .اما در کل شاید اگر تصمیمگیریها در دســت آدمهای متخصص بود ،اشتباهات ما کمتر میشد ...هر چند که
برخی مواقع همین افراد تکنوکرات مصداق آدمهای پوپولیست میشوند و در قالب پوپولیستها تصمیم میگیرند .آقای
احمدینژاد به هر حال یک تکنوکرات بود .دانشگاه رفته بود .اما از لحاظ سیاسی دوست داشت طوری خود را به مردم
نشان دهد که از سوی مردم حمایت شود ...اگر تکنوکرات قرار است اینگونه باشد فایدهای ندارد».
البته چنین رفتار سخیف و غیرحرفهای از این روزنامه مدعی اصالحطلبی مورد تازهای نیست و مسبوق به سابقه هم
توگوی انجام نشده رئیسجمهور سابق را منتشر و دستمایهای برای حمله به
هست .این روزنامه در اقدامی تاریخی! گف 
دولت وی قرار داده بود که در آن مقطع تعجب محافل سیاسی -رسانهای را برانگیخت.
در پایان جملهای را هم باید به آقای ســیدمصطفی هاشمیطبا گفت و آن هم اینکه وقتی درد رااشتباه تشخیص
دهیم و آن را فریاد بزنیم چگونه میتوان امید بهبود داشت؟! آیا این 5سال مدت کمی بود تا تکنوکراتها و اصالحطلبان
دولت تدبیر و امید شایستگی خود را نشان دهند؟ ضمن آنکه عدم بهبود شرایط و حتی بدتر شدن آن را وقتی تقصیر
منتقدان میاندازیم بیشــتر شــبیه یک شوخی است .کدام دولت در جهان هســت که طیف رقیب ندارد؟ ضمن آنکه
بزرگترین عامل ایســتایی دولت اختالفنظرهای بنیادین در مســایل اقتصادی در میان وزیران و افراد صاحب نفوذ در
دولت است پس درد را درست بنماییم.

برجام برای اروپا یک مسئله پرستیژی است!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت«:برجام برای اتحادیه اروپا یک مســئله پرســتیژی است...اروپا با برجام حیثیتی
برخورد کرده است».
گفتنی است پیش از این همزمان با عهدشکنیهای آمریکا در برجام ،برخی دولتمردان در کنار روزنامههای زنجیرهای
مدعی بودند که «آمریکا پرستیژ و اعتبار بینالمللی خود را بهواسطه یک توافق خدشهدار نمیکند! »
اما در نهایت آمریکا (اردیبهشت  )97از برجام خارج شد .در حقیقت آمریکا در شرایطی که دهها امتیاز نقد از ایران
گرفته بود ،به هیچیک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و نه تنها تحریمها را که مسئله اصلی در مذاکرات بود ،لغو
نکرد ،بلکه دهها تحریم جدید هم به آن افزود.
آمریکا از اولین روز اجرای برجام -دی ماه  -94در دولت اوباما ،توافق هستهای را نقض کرد .این عهدشکنی و نقض
فاحش برجام در دولت ترامپ نیز ادامه پیدا کرد اما کشــورهای اروپایی عضو  5+1و مســئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا بدون اعتراض عملی به عهدشکنیهای واشنگتن ،با شانتاژهای آمریکا درباره توان موشکی و نفوذ منطقهای ایران
اعالم همراهی کردند.
بعــد از خروج آمریکا از برجــام ،موگرینی اعالم کرد که به ایران تضمین نمیدهیم و تاکید کرد که منافع اروپا در
حفظ برجام همراســتا با منافع آمریکاســت .عالوهبر این شرکتهای اروپایی بدون توجه به تعهدات خود برای خروج از
ایران صف کشــیدند .در همین راستا شــرکتهای بدعهدی همچون پژو و توتال اعالم کردند که فعالیتهای خود در
ایران را تعلیق خواهند کرد .شرکتهای ایرباس ،زیمنس ،اینژی ،دی زی بانک آلمان و چند شرکت دیگر نیز بیانیههای
مشابهی صادر کردند.
اروپا در پی آن اســت تا با مذاکرات فرسایشی ،برای آمریکا زمان بخرد .هدف اصلی و مشترک تروئیکای اروپایی و
آمریکا ،تعلیق و معطل نگهداشتن اقتصاد و تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مولفههای قدرت کشورمان است .اما
متاسفانه روزنامههای زنجیرهای در حال بزک خسارت محض برجام هستند.

توصیه روزنامه زنجیرهای به خودکشی از ترس مرگ!

روزنامه زنجیرهای شــرق در یادداشتی به قلم «ســیدعلی خرم» که او را «نماینده پیشین در مقر اروپایی سازمان
ملل» معرفی کرده اســت پیشــنهاد کرد بهدلیل عدم همراهی روسیه و چین در مقابل دشمنی آمریکا شک به خود راه
نداده و به اروپا پناه ببریم!
در بخشی از این یادداشت با ادعای عدم همراهی روسیه و چین با ایران آمده است« :آنها که میخواستند نگاه به
شرق داشته باشند ،شمشیرها را غالف کردند زیرا روسیه كه خود داوطلب لطمهزدن به ایران شد ،حجت را بر این عده
تمام کرد و با زدن خنجر از پشت به ایران در سوریه و سپس دعوت از عربستان برای بیرو ن راندن ایران از بازار صادرات
نفت ،نشــان داد که از چه ســطحي از مودت با ایران برخوردار است و چقدر حسابکردن روی نقش روسیه در بحران
خصومت آمریکا با ایران و اعمال تحریمهای بیرحمانه ترامپ،اشتباه است».
در بخش دیگری از این یادداشــت تصریح شــده اســت« :اگر جمهوری اســامی کماکان قصد دارد از روشهای
مسالمتآمیز برای مقابله با تحریمهای آمریکا استفاده کند و گزینه درگیری اعم از بستن تنگه هرمز یا هر نام دیگری را
کنار میگذارد و اگر بناست نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم برای پرهیز از جنگ و تشنج محترم شمرده شود ،باید با
چشمان باز و با شجاعت و بهدور از شعار ،پذیرفت که گزینه همکاری با اروپا بهترین و تنها گزینه مسالمتآمیز موجود
است .اروپا اراده خود را نشان داده که اگر جمهوری اسالمی همراه و همگام باشد ،حاضر است به دفاع از ایران در قبال
تحریمهای بیرحمانه آمریکا بپردازد».
درباره این نوشتار نکاتی را بایستی گوشزد کرد نخست و مهمتر از همه موارد آن است که نویسنده بهعنوان «نماینده
پیشــین ایران در مقر اروپایی ســازمان ملل» زمانی قرار بوده است تا از حقوق و منافع ملی ایران در برابر زیادهخواهان
بینالمللی دفاع کند و امروز در یادداشت خود به صراحت میگوید در برابر زیادهخواهان بینالمللی راه سازش در پیش
گرفته شود چرا که اکثریت مردم چنین میخواهند!
برخی سیاســیون خستگی و سازشــکاری خود را به مردم نسبت میدهند چرا که رفتن به قعر جهنم و به تنهایی
نمیصرفد و در نتیجه بایستی دیگران را نیز با خود همراه کنند و از این رو است که از مردم هزینه میکنند.
نکته دیگر آنکه نویسنده به دشمنیهای آمریکا با ملت ایراناشاره میکند و روسیه و چین را به ادعای خود بهدلیل
عدم همراهی در مقابل آمریکا با ایران مورد ســرزنش قرار میدهد طبیعی اســت که نفرت او از آمریکا بایســتی بسیار
بیشــتر از روســیه و چین باشد که تنها در مقابل دشمنی آمریکا از ایران حمایت نکردهاند ولی او توصیه میکند که در
برابر دشمنی آمریکا و سکوت چین و روسیه به اروپا که به گفته برخی آقا اجازه آمریکا است پناه ببریم!
این توصیه را در عرف عام به خودکشی از ترس مرگ تعبیر میکنند و روزنامههای زنجیرهای در سالهای گذشته
به خوبی نشان دادهاند که نگران منافع ملی ایران نبوده و نیستند.
از سوی دیگر اصالحطلبان به جز ترساندن مردم از سایه موهوم جنگ و تشویق به ذلتپذیری ،هنر دیگری ندارند.
این طیف در ســال  ۹۲مدعی بود که با مذاکرات هســتهای ،تحریمها به تاریخ پیوسته و همه مشکالت اقتصادی مردم
رفع میشود .اما در نهایت و همانطور که قابل پیشبینی بود ،پس از بتنریزی در صنعت هستهای ،مشکالت اقتصادی
در جای خود باقی ماند چون اساساً هیچ ارتباطی بین توان هستهای و مشکالت اقتصادی مردم وجود نداشت.
همین چند روز پیش بود که روحانی صراحتاً اعالم کرد که بسته پیشنهادی اروپا «مأیوسکننده» است و باز همین
چند هفته پیش بود که موگرینی صراحتاً اعالم کرد که درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمیدهیم .اما با
اینحال ،اصالحطلبان مدعی هستند که همانند هستهای ،در موضوع موشکی نیز یکطرفه امتیاز بدهیم و انتظار خاصی
هم از طرف مقابل نداشته باشیم!

جلیلی در دیدار با دانشجویان:

اردوهای وزارتخانهای برگزار
و برای حل مسایل واقعی کشور کار تعریف کنید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی
از مسئولین تشکلهای دانشجویی دانشگاههای تهران
از آنان خواســت اردوی وزارتخانهای برگزار و برای حل
مشکالت کشور کار تعریف کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران سعید جلیلی با بیان اینکه
«جنگ ســنگین اقتصادی از سوی دشمن بر کشور وارد شده
اســت ،ولی در داخل شاهد عکسالعمل جدی نیستیم» گفت:
البته فعالیتهای تشکلهای دانشجویی آثار خود را داشته و در
چند ســال اخیر برخی کارهایی که در کشور انجام شد مرهون
فعالیت شــما بوده ،ولی در این جلسه بحث بر سر این است که
چگونه این کارها بیشتر و مؤثرتر باشد.
نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی افزود:
یکی از ویژگیهای حرکات دانشجویی در این چند سال منطقی
بودن کارهایی است که انجام شده ،زیرا مسائل حاشیهای در آن
نبوده است .البته کار دانشجویی در کنار عقالنی ،اخالقی ،قانونی
و قابل دفاع بودن باید شــور داشته باشد و به دلیل همین شور
دانشجویان است که حرکت دانشجویی میتواند موجب حرکت
جامعه شــود .وی افزود :برای ایجاد شــور نیــاز به ابتکار عمل
اســت و صرفاً قالبهای قدیم مثل برگزاری دورهها و اردوهای
دانشجویی نمیتواند به تنهایی در این باره کفایت کند .مث ًال اردوی
وزارتخانهای برگزار کنید و برای موضوعات کاری یک وزارتخانه
مشکالت پیش روی آن را شناسایی کرده و سپس برای کمک به
حل مشکل آن اقدام و کار تعریف کنید.
جلیلی ادامه داد :باید فعالیتهایتان مستمر ،مداوم و جدی
باشد و اگر کاری تعریف میشود بعد از اتمام آن کار ،سراغ کار
بعدی بروید.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد :البته باید حد
فعالیت خود را نیز بشناسید تا بتوانید دقیق برنامهریزی کنید نه
آنکه کارهایی تعریف شود که در اجرای آن ناکام بمانید.
حفظ رابطه مردم با نظام
یکی از مهمترین گردنههای انقالب است
وی افزود :یکی از مهمترین گردنههای انقالب حفظ رابطه
مردم با نظام اســت .باید برای هر بخــش از جامعه با توجه به
خواستهها و پرسشهای آنها یک کار تعریف کرد و در این راستا
تشکلهای دانشجویی باید تمام ظرفیتهای فکری کشور را به
اســتخدام خود درآورند و ببینند در هر مشکل ،راهحل واقعی و
پاسخ صحیح به پرسشهای مردم چیست؟
جلیلی بیان داشت :اهمیت تعریف درست مسائل ،کمتر از
پاسخ آنها نیست .سؤال خوب هم میتواند جامعه را آگاه کند
و ســبب مطالبه صحیح افکار عمومی شود .تصحیح موضوعات
تدار کشور کمک زیادی به حل مشکالت جامعه خواهد کرد
اولوی 
و این کاری است که شما دانشجویان باید در آن پیشقدم باشید.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دانشجو باید جوشکن باشد نه
جوگیر ،گفت :دانشجو نباید تحت تأثیر جنگ رسانهای دشمن
قــرار گیرد ،زیرا برخی اوقات بین فضای مجازی و فضای واقعی
کشور فاصله زیادی است .به عنوان نمونه سه ماه قبل هنگام سفر
به بانه در رسانههای مجازی فضایی القاء شده بود که متفاوت با
فضای واقعی بود؛ در فضای واقعی شــما شاهد مردمی پرشور و
عالقمند به نظام بودید که به شکل منطقی خواستههای صنفی
خــود را مطرح میکردند لذا باید واقعیتهای جامعه را صحیح
مشاهده کرد و براساس آن برای کمک به حل مشکالت واقعی
مردم در حد وسع اقدام کرد.

