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 دولت الیحه نظام انتخابات را 
به مجلس نداد

نماينده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شوراي اسالمي معتقد است براي 
شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي الزم است نظام انتخابات كشور تغيير كند. 
به گ��زارش خانه ملت، محمد عزي��زي در خصوص شفاف س��ازي هزينه هاي 
انتخاباتي كانديداها اظهار داش��ت: ايجاد ش��فافيت در هزينه هاي انتخاباتي 
نتايج بس��يار خوبي را به دنبال خواهد داشت زيرا ديده شده است كه بعضي از 

كانديداها هزينه هاي بسيار زيادي را انجام مي دهند.
نماينده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه جاي سؤال 
دارد كه چرا فردي 20 ميليارد ريال براي شركت در انتخابات هزينه مي كند، 
بيان كرد: مگر قرار است يك نماينده در طول مدت خدمت خود چقدر حقوق 

دريافت كند كه اينگونه هزينه هايي را انجام مي دهد. 
عضو كميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه دولت 
اليحه جامع نظام انتخابات كه موضوع ش��فافيت هزينه هاي انتخاباتي در آن 
وجود داشته باشد را تقديم مجلس نكرده است، ادامه داد: الزم است كه مجلس 
شوراي اس��المي با تهيه طرحي به موضوع شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي 

ورود پيدا كند. 
عزيزي با بيان اينكه من آماده ام تا چنين طرحي را امضا كنم، متذكر شد: اگر 15 
نفر از نمايندگان اين طرح را امضا كنند و به كميسيون مربوطه برود، مي توان قانون 
خوبي را در اين زمينه وضع كرد. وي با بيان اينكه از جمله نتايج عدم ش��فافيت 
استفاده از منابع مالي نامشروع است كه كانديدا بعداً بايد اين هزينه ها را جبران 
كند، افزود: تأكيد من بر اين است كه نظام انتخاباتي بايد تغيير كند و انتخابات به 

صورت استاني با فعاليت جدي احزاب شكل بگيرد. 
-----------------------------------------------------------

حربه سازش با امریكا، كند است
آ يت اهلل م�كارم در واكنش ب�ه ادعاي اخي�ر رئيس جمه�ور امريكا مبني 
بر طرف�داري ايران از تروريس�م عنوان كرد كه هيچ كش�وري ب�ه اندازه 
ايران با تروريس�م مبارزه نكرده و نقش مؤثر در اين زمينه نداشته است. 
به گزارش رسا، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد در درس خارج خود 
كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، عنوان كرد: زماني بود كه بعضي مي گفتند با 
امريكايي ها كنار بياييم و رفاقت كنيم كه اگر رفاقت كنيم، شرمنده مي شوند 
و رفاقت مي كنند. عده اي واقعاً چنين عقيده اي داشتند اما پرده ها باال رفت و 
معلوم شد كه اينها عهد شكن هستند، 1/5 سال مذاكره كردند حاال مي خواهند 

دبه دربياورند و دبه در آورده اند.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: ديگر حربه توجيه گران كند است كه بگويند 
مي شود با امريكايي ها ساخت، بدتر از پيمان ش��كني امريكايي ها، دروغگويي 
آنهاست. اخيراً رئيس جمهور امريكا مدعي شده طرفدار شماره يك تروريسم 

در دنيا ايران است، اين دروغي بسيار بزرگ است. 
وي اضافه كرد: اين در حالي است كه هيچ كش��وري به اندازه ايران با تروريسم 
مبارزه نكرده و جمهوري اسالمي در سوريه، لبنان و عراق نقش مؤثري داشته 
است، دشمن ش��ماره يك تروريسم ايران اس��ت اما مي گويند بدترين طرفدار 
تروريسم ايران محسوب مي شود. در عالم سياست مادي حيا و شرم مفهوم ندارد 

و دروغ به اين بزرگي مي گويند، اين دروغ از پيمان شكني آنها بدتر است. 
حضرت آيت اهلل مكارم شيرازي با بيان اينكه ش��خصيت هاي امريكايي اعتراف 
كردند كه از وقتي امريكا وارد عراق ش��د داعش هم وارد اين كشور شد، گفت: 
آنها داعش را وارد عراق كردند و در حال حاضر از تروريس��ت ها در سوريه دفاع 
مي كنند، زادگاه تروريسم وهابيت اس��ت و مركز وهابيت عربستان سعودي به 

شمار مي رود كه نزديك ترين دوست امريكايي ها محسوب مي شود. 
وي افزود: كساني كه تا گلو در طرفداري از تروريسم فرو رفته اند، حاال با دروغي 
بزرگ ايران را نخستين طرفدار تروريسم در دنيا معرفي مي كنند، از اين رو بايد 
ديوار بي اعتمادي به امريكا باالتر رود، وضعيت عهدشكني با اين دروغ هاي بزرگ 
بدتر شد، اينكه گفته مي شود شيطان بزرگ واقعاً دليل آن روشن است و شيطان 
چنين دروغي مي گويد. اين مرجع تقليد اظهار داشت: اميدواريم ملت ما روز به 
روز متحدتر و منسجم تر شوند و در برابر دشمن، دشمن شناس تر باشند و روي 
پاي خود بايستند، جمهوري اسالمي و ملت ايران طمع در هيچ كشوري ندارد و 
يك وجب از آب و خاك ديگران را نمي خواهند، ايران در برابر تروريسم قرباني هم 

مي دهد كه اميدواريم خداوند ما را از شر دشمن محافظت بفرمايد.

   طرح 2 فوريتی اصالح طلبان: هر كس سؤال كند، زنداني مي شود!
روزنامه كيه��ان در تيتر ي��ك ديروز خود ب��ا عنوان 
هر كس سؤال كند،  دو فوريتي اصالح طلبان / »طرح 

زنداني مي شود!« 
با انتقاد شديد از اين طرح اصالح طلبان و با اشاره به اينكه ۳۴ تن از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي از جمله »محمدرضا عارف« رئيس  فراكسيون اميد و 
برخي ديگر از چهره هاي اصلي آن، اقدام به ارائه طرحي دو فوريتي كردند كه 
براساس آن فردي كه در مراسم سخنراني سؤالي بپرسد كه اين سؤال موجب 
جلب توجه شود، به ش��ش ماه تا دو سال حبس محكوم شود! مي نويسد: »در 
مقدمه اين طرح دو فوريتي كه »تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي 
و معمولي« ناميده شده است، به عنوان داليل توجيهي به گفتارهايي از رهبر 

انقالب استناد شده است.
»اينكه يك نفر يا چند نفر در بين س��خنراني يا اجراي برنامه در س��كوت 
صدها يا هزاران نفر مس��تمع در جهت برهم زدن يا اخالل مراس��م اقدام 
نمايند، جلساتي كه با هزينه ها و زحمات تدارك مي شود و فردي كه به هر 
دليل از آن خرسند نيس��ت اراده به هم زدن بگيرد، جلسه قانوني و بدون 
منع و مشكل به هر حال بايد اين معضل بزرگ به نحوي حل شود... عليهذا 
اين ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراس��م و تضمين امنيت 
مجالسي كه مردم مدت ها تدارك ديدند را دور و نزديك بيايد و يك يا چند 

نفر بخواهند آن را به هم بزنند.«
رهبر انقالب اين تذكر را براي مواردي نظير آنچه در قم و حين سخنراني علي 
الريجاني رئيس  مجلس شوراي اسالمي رخ داد، بيان فرمودند. آنچه در اين گونه 
بيانات معظم له مورد اشاره است مواردي اس��ت كه اخالل شمرده مي شود و با 
هدف بر هم زدن جلسه صورت مي گيرد و البته اخالل در عرف امري شناخته 
شده است و هر عقل سليمي مي تواند آن را تشخيص دهد.« حال بايد منتظر ماند 
و ديد مدعيان تدبير و اميد در مجلس شوراي اسالمي با كدام توجيه اقدام به ارائه 
چنين طرح تأمل برانگيزي كرده اند كه بوي ديكتاتوري از آن به مشام مي رسد. 
گرچه اين طرح بسيار خام تر از آن است كه دورنمايي براي آن بتوان متصور بود 
اما صرف تدوين و ارائه آن از سوي جريان مدعي روشنگري و اصالح طلبي، نقطه 

سياهي است كه در كارنامه خاكستري اين جريان باقي خواهد ماند. 
    

   اشك براي متن سخنراني سردار سليماني
روزنامه آرمان نيز در ستون اخبار ويژه خود نوشته است: 
شنيده شد كه يك سخنراني از س��ردار قاسم سليماني 
فرمانده س��پاه قدس در فضاي مجازي در حال دست به 

دست شدن است كه نظر بسياري از كاربران را به خود جلب كرده است. 
هزار  اين ويدئو مربوط به سخنراني سردار حاج قاسم سليماني در كنگره ملي ۸ 
شهيد گيالن است كه ايشان س��لوك و رفتار شهيداني نظير خرازي، امالكي، 
احمد كاظمي، همت و باك��ري را نمونه بارزي از اخالص و از خودگذش��تگي 
رزمندگان دوران دفاع مقدس دانستند. تأثيرگذاري صحبت هاي حاج قاسم 
سليماني در اين سخنراني به گونه اي بود كه احساس��ات حضار غليان كرده و 

اشك ريختند. 
فرمانده س��پاه قدس عنوان ك��رد: »در جزيره مجنون جنوبي به يك س��نگر 
كوچكي رفتم، شهيد زين الدين بود، شهيد باكري بود، شهيد كاظمي بود. در 
آن روز برادر مهدي شهيد شده بود حميد جامانده بود، من هيچ حس نكردم. 
جوان رعنايي ب��ود و هيچ آثاري از غم در چهره او نديدم. وقتي مي خواس��تند 
جنازه برادر او را بياورند اجازه نداد و گفت: اگر توانس��تيد جنازه بقيه شهدا را 

بياوريد، جنازه برادر من را بياوريد.«

فرمان�ده ني�روي دريايي راهب�ردي ارت�ش عنوان ك�رد كه 
اگر كس�ي فك�ر تع�رض و تج�اوز ب�ه كش�ورمان را داش�ته 
باش�د، آنچن�ان جواب�ي مي گي�رد ك�ه پش�يمان مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، دريادار حبيب اهلل سياري با بيان اينكه راهبرد و 
دكترين ما، ارتقاي توان دفاعي مبتني بر بازدارندگي است، گفت: 
ما به هيچ وجه در انديشه تعرض به ديگران نبوده و نخواهيم بود اما 
اگر كسي فكر تعرض و تجاوز به كشورمان را داشته باشد، آنچنان 

جوابي مي گيرد كه پشيمان مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه يكي از نتايج و اهداف ارتقاي قدرت دفاعي 

ما، تأمين امنيت منطقه است، افزود: قطعاً با سرلوحه قرار دادن 
تدابير فرماندهي معظم كل ق��وا )مد ظله العالي( و تكيه بر توان 
و دانش ش��ما فرماندهان جوان، روز به روز بر ق��درت دفاعي و 

بازدارندگي مان خواهيم افزود. 
دريادار سياري در ادامه روحيه، آموزش و مهارت را از اصول اوليه 
اجراي عمليات در صحنه رزم دانست و گفت: به تعبير فرماندهي 
معظم كل قوا »مديريت و نيروي انساني خوب، معجزه مي كند« 
كه در همين راستا اگر ما روحيه سلحشوري داشته باشيم و با عشق 
وارد عرصه كارزار و صحنه رزم ش��ويم، يقيناً موفق خواهيم بود، 

البته آموزش و مه��ارت ما نيز بايد 
در جايگاهي باش��د كه بتوان به آن 
تكيه كرد. فرمان��ده نيروي دريايي 
راهبردي ارتش ايجاد فضاي معنوي 
حين اجراي مأموريت ها را اساس و 
الزمه دستيابي به توفيقات برشمرد 
و اظهار داشت: تمام عشق و عالقه 

ما اين است كه در فضاي دين و واليت خدمت مي كنيم و همه ما 
موظف و ملزم هستيم كه اجازه ندهيم اين فضاي معنوي حاكم بر 

يگان ها كمرنگ شود چراكه اين جو معنوي به ما روحيه مي دهد، 
عزم مان را راسخ تر مي كند و توان رزم ما را باال مي برد. 

وي همچنين با تأكيد بر ل��زوم رعايت مس��ائل ايمني و امنيتي 
در اج��راي مأموريت ه��اي پيش بيني ش��ده خاطر نش��ان كرد: 
يك فرمان��ده و مدير موفق بايد در همه صحنه ها حضور داش��ته 
باش��د و زيرمجموعه خود را با اصول ايمني و امنيتي آشنا سازد 
چراكه كوچك ترين س��هل انگاري در اي��ن زمينه ها موجب بروز 
خس��ارت هاي جبران ناپذي��ر مي ش��ود و پش��يماني هاي تلخ و 

بي حاصلي را در پي خواهد داشت.

امیر سیاری: با دشمن متجاوز چنان می كنیم كه پشیمان شود
    دفاعی 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهب�ر معظم انقالب 
اس�المي اخي�راً دي�داري ب�ا اس�تفان لوفون، 
نخست وزير سوئد داشته اند؛ ديداري كه در آن 
رهبر معظم انقالب به گالي�ه از طرف هاي غربي 
در خصوص عدم عمل به تعهداتشان پرداختند. 
در اين مطلب تالش مي ش��ود تا به واكاوي داليل 
تذكرات معظم له درباره عدم عمل طرف هاي غربي 
به تعهداتش��ان پرداخته ش��ود؛ جايي كه ايش��ان 
خطاب به نخست وزير س��وئد فرمودند: »رفت وآمد 
و مذاكرات برخي دولت ه��اي اروپايي در تهران در 
طول 1/5 س��ال اخير و در عين حال عملي نشدن 
اغلب توافقات انجام   گرفته« و تصريح كردند »انتظار 
مي رود به نحوي عمل كنيد كه توافقات صرفاً بر روي 

كاغذ باقي نماند.«
   نخست، چه چيزي سبب شد كه رفت وآمد 
اروپايي ها به ايران توافقات روي كاغذ عنوان 

بگيرد؟
 بعد از امضاي س��ند مش��هور به برجام يا توافق 
هسته اي، مس��ئوالن كش��ورهاي اروپايي با اين 
تصور كه زمينه براي تبادل تجاري با ايران و ايجاد 
مراودات بازرگاني و متعاقباً شكل گيري پيوندهاي 
سياسي فراهم ش��ده اس��ت، رفت وآمد فراواني 
به ايران داش��تند. از وزيران خارجه  كش��ورهاي 
اروپايي تا مقامات بلندپايه  اين كشور ها براي ورود 
به ايران از يكديگر سبقت مي گرفتند و چنين به 
نظر مي رسيد كه فصل تازه اي از روابط بين ايران 
و كش��ورهاي اروپايي در حال شكل گيري است 
و به تعبير دكت��ر روحاني »ميوه  برج��ام« آماده  
چيده ش��دن بود. طبيعي بود كه بع��د از برجام 
ايران بتواند بسياري از دس��تاوردهاي حاصل از 
اين توافق را به صورت برق��راري روابط تجاري با 
كشورهاي ديگر دنيا به دس��ت آورد اما برخي از 
عوامل بازدارن��ده مانع از دس��تيابي ايران به اين 
مهم شدند كه شايد بتوان مهم ترين آنها را ترس 
ش��ركت هاي بين المللي مس��تقر در كشورهاي 
اروپايي و س��رمايه گذاران اين كشور ها از »تنبيه 

امريكايي ها« عنوان كرد. 
بالفاصله بع��د از برجام، امريكايي ه��ا لفاظي هاي 
جديدي عليه ايران را شروع كردند و ايران را متهم 
به نقض روح برجام كردند و متعاقب آن با فشار عليه 
مسائل موشكي ايران، عنوان كردند كه رفتار ايران 
در سطح بين المللي نرماليزه نيست و همين موضوع 
س��بب ش��د تا اروپايي ها كه تا پي��ش از اين تصور 
مي كردند ايران بعد از برجام زمينه  بسيار مناسبي 
براي س��رمايه گذاري را فراهم مي كند، اينك و بعد 
از اين لفاظي هاي امريكايي ها تصور كنند كه فرق 
چنداني بين وضعيت پيش و پس از برجام به وجود 

نيامده است.
همين ترس شركت هاي بين المللي از تحريم هاي 
اياالت متحده  امريكا، س��بب ش��د تا ش��اهد رشد 
مبادالت تجاري بين ايران و اين كش��ورها نباشيم. 
اين ترس در بخش خصوصي ريش��ه دوانده است. 
اساساً سرمايه »ترسو« است. در جايي كه صحبت 

از ريس��ك پذيري به ميان آيد، سرمايه گذار بخش 
خصوصي قطعاً حضور نخواهد داشت و با احتساب 
هزينه و فايده  يك امر، منافع زودگذر را رها كرده و 

به كلي از سرمايه گذاري چشم پوشي مي كند. 
در اين خصوص نه تنه��ا بخش خصوصي از رابطه با 
ايران مي ترس��د، بلكه اين موضوع در بخش دولتي 
كش��ورهاي اروپايي نيز ريش��ه دوانده است. براي 
مثال، كسر قابل توجهي از كش��ورهاي اروپايي در 
روابط بانكي با اي��ران از طريق بانك ه��اي دولتي 
واهمه دارند. اين موضوع نيز به طور مستقيم به ترس 
آنها از تنبيه شدن به وس��يله  اياالت متحده  امريكا 

نشئت مي گيرد. 
موضوع ترس از س��رمايه گذاري در ايران س��بب 
شده است تا به  رغم بس��ياري از توافقاتي كه بعد از 
برجام بين ايران و كشورهاي اروپايي منعقد شده 
است، اين توافقات در هاله اي از ابهام باقي بماند و 
در فضايي از نامشخص بودن به سر ببرد. بسياري 
از سرمايه گذاران منتظر هستند تا واكنش دونالد 
ترامپ نسبت به ايران را مشاهده كنند تا بعد از آن 
به صورت جدي درخصوص روابط اقتصادي با ايران 

سخن بگويند. 
اين موضوع سبب شده است تا توافقات بين ايران 
و كش��ورهاي اروپايي، همان طور كه رهبر انقالب 

فرمودند، توافقاتي كاغذي باشند. 
   دوم، چ�را رهبر انقالب اي�ن موضوع را به 

سوئدي ها يادآور شدند؟
 س��واي از اينك��ه رهب��ر انق��الب اي��ن موض��وع 

را پيش ت��ر نيز يادآوري ك��رده بودن��د، اما به يك 
دليل ي��ادآوري اين موض��وع به س��وئدي ها حائز 
اهميت است و آن وابستگي اروپا و حتي امريكاي 
شمالي به سوئد در بخش زيرساخت هاست. سوئد 
در ميان كش��ورهاي اروپايي، مش��هور به كش��ور 
زيرساخت هاست. اريكسون، ولوو، تتراپك، اسكانيا 
و ساير شركت هاي س��وئدي شركت هايي هستند 
كه وارد حوزه  زيرس��اخت ش��ده اند. اساس��اً مدل 
توس��عه در اس��كانديناوي مدل زيرساخت محور 
است، به همين دليل كشورهاي ديگر دنيا و حتي 
امريكايي ها ب��ه ابزارها و فناوري هاي س��وئدي ها 
نيازمند هس��تند. همين چند صباح پيش بود كه 
فيسبوك اعالم كرد قصد دارد تأسيسات زيرساخت 
خود را به سوئد منتقل كند تا سرورها و اپراتورهاي 
اين ش��ركت امريكايي در س��وئد نگهداري شود تا 
هزينه  نگهداري آنها ب��راي امريكايي ها به حداقل 
برس��د، بنابراين كش��ورهاي ديگر اروپايي و حتي 
امريكايي ها ب��ه س��وئدي ها در عرصه هاي متنوع 

»نيازمند« هستند. 
 اين نيازمندي در روابط بين الملل، سبب وابستگي 
كشورهاي ديگر و متعاقب آن »ترس« كشورهاي 
ديگر ب��راي قطع رابط��ه  اقتصادي با كش��ور مبدأ 
مي ش��ود. تصور اينكه امريكايي ها روزي س��وئد را 
تحريم يا تنبيه كنند يا حتي هش��داري به س��وئد 
بدهند، به واقعيت نزديك نيس��ت چراكه در ابعاد 

مختلف به اين كشور نيازمند هستند. 
اس��اس روابط بين المل��ل در نياز كش��ورها به هم 

خالصه مي شود. كشوري كه به او نياز وجود داشته 
باشد، روابط تجاري اش با كشورهاي ديگر گسترده 
مي شود و همين موضوع سبب تقويت روابط سياسي 
نيز مي ش��ود، بنابراين اگر بنا بر از بين بردن فضاي 
كاغذي توافقات بين ايران و اروپا و به طور كلي غرب 
باشد، بايد از كشورهاي كمتر آسيب پذير استفاده 
كرد چراكه امريكايي ها به راحت��ي توان تنبيه آنها 
را نخواهند داشت يا اگر قصد چنين كاري را داشته 

باشند، امكان آن براي آنها وجود ندارد. 
از بي��ن ب��ردن فضاي س��اختگي »كاغ��ذي بودن 
مب��ادالت« با س��وئد و در دي��دار با نخس��ت وزير 
سوئد مي تواند نش��ان دهنده  اين موضوع باشد كه 
توافقات باي��د به صورت جدي تري عملي ش��وند و 
اين رويه، رويه  قابل قبولي نيس��ت. در زمان وضع 
تحريم هاي اتحاديه  اروپا عليه ايران نيز سوئدي ها 
و از جمله كارل بيلدت، وزير امور خارجه  س��وئد با 
وضع تحريم هاي ش��ديد عليه اي��ران و به خصوص 
تحريم هاي نفتي علي��ه تهران مخالف ب��ود و اين 
كارنامه س��بب شده است تا چش��م انداز »از حالت 
كاغذي درآمدن« توافقات بين ايران و سوئد بيشتر 

رنگ وبوي عملي به خود بگيرد. 
شايد نيروگاه برقي همدان كه يك نيروگاه انرژي هاي 
تجديدپذير است و توسط اروپايي ها در ايران ايجاد 
شده است، بتواند به عنوان يك نمونه  موفق هرچند 
كوچك در از بين بردن فضاي ساختگي امريكايي ها 
مورد بررس��ي قرار گيرد؛ فضايي ك��ه اميد مي رود 

بيشتر رنگ وبوي عملي به خود بگيرد. 

    س�وم، دولت روحاني بايد چه برنامه اي را 
پيش ببرد؟

 در اين فض��ا كه ش��ركت ها و كش��ورها در عرصه  
بين الملل��ي از تج��ارت ب��ا اي��ران واهم��ه دارند، 
وظيفه  دولت اين اس��ت كه تالش كند ب��ا در نظر 
گرفتن فضايي كه علي��ه دولت ترام��پ در عرصه  
بين المللي ايجاد شده است، كشورهاي اروپايي را 
با بازار بكر ايران آش��نا كرده و توافق��ات را به عمل 
بيش��تر نزديك كن��د. ايجاد رابطه و عملي ش��دن 
قراردادهاي بين المللي ايران با كش��ورهاي ديگر، 
س��بب آس��يب پذيري امريكا در وضع تحريم هاي 

جديد عليه ايران خواهد شد. 
شكل گيري كارگروه هاي مشترك تجاري، تورهاي 
گردشگري براي آش��نايي ش��هروندان كشورهاي 
اروپايي از امنيت ايران و... از جمله كارهايي اس��ت 
كه براي خنثي سازي سياست هاي امريكايي ها بايد 
صورت گيرد تا هزينه  ايجاد تحريم هاي بين المللي يا 
يكجانبه اي كه امريكايي ها عليه ايران وضع مي كنند، 
به باالترين ش��كل ممكن ب��راي آنها رق��م بخورد، 
به گونه اي كه در صورت سخن گفتن مقامات امريكايي 
از وضع تحريم ها عليه ايران، به صورت خودكار ابتدا 
كشورهاي ديگر عليه امريكايي ها اعتراض سر دهند. 
اين موضوع چكيده  روابط بين الملل است. كشوري 
در روابط بين الملل به كشور ديگر احترام مي گذارد 
كه به او نياز داشته باشد. نياز است كه تعريف مي كند 

جايگاه بين المللي يك كشور چيست. 
    فرجام سخن

 اش��اره ش��د كه دليل اين س��خنان رهب��ر انقالب، 
رفت وآمد ه��اي مكرر كش��ورهاي اروپايي ب��ه ايران 
و مثمر فايده نب��ودن اين رفت وآمده��ا براي فضاي 
اقتصادي ايران اس��ت. بعد از توافق هس��ته اي، ورود 
مقامات اروپايي ب��ه ايران ش��تاب روزافزوني به خود 
گرفت، به گونه اي كه هر ماه مقامات اروپايي براي آمدن 
به ايران مسابقه گذاشته بودند اما اين فضا نه ادامه پيدا 
كرد و نه حاصلي براي اقتصاد پساتحريم ايران داشت 
كه دليل اصلي آن نيز به ترس ش��ركت هاي مستقر 
در اين كشورها از تنبيه ش��دن به وسيله  امريكايي ها 
برمي گشت؛ موضوعي كه به دليل ماهيت ريسك ناپذير 

اين شركت ها قابل تصور است. 
فضاي به وجودآمده بعد از روي كار آمدن ترامپ كه 
نظام بين الملل عليه وي بسيج شده يا در حال بسيج 
شدن است، بهترين شرايط براي فعاليت ديپلماتيك 
دولت ايران براي نزديك كردن كشورهاي ديگر به 
ايران و وابس��ته كردن آنها به ايران به واسطه  انعقاد 
قراردادهاي بين المللي و عملي كردن آنهاس��ت تا 
به واسطه  همين وابستگي، هزينه  وضع تحريم هاي 
بين المللي امريكايي ها عليه ايران باال رود و خاصيت 
خود را از دس��ت بدهد. در اين بس��تر، كشورهاي 
اس��كانديناوي به دليل ماهيت وجودي شان مبني 
بر توليد زيرساخت ها و وابستگي كشورهاي دنيا و 
به خصوص امريكايي ها و اروپايي ها، بيشتر مي توانند 

مورد توجه قرار گيرند.
   منبع: برهان

 

چرا توافقات روي كاغذ ماند؟
نگاهي به توصيه رهبر انقالب به نخست وزير سوئد درخصوص تعهد غرب به وعده هايش

  گزارش

   چهره ها

رئي�س مرك�ز تحقيق�ات اس�تراتژيك مجم�ع تش�خيص 
ب�ا بي�ان اينك�ه ترام�پ كوچك ت�ر از آن اس�ت ك�ه براي 
ايران تعيي�ن تكليف كن�د، گفت: باي�د به ترام�پ گفت كه 
مراقب باش�د اي�ن دول�ت ت�ازه تأسيس�ش از هم نپاش�د. 
به گ��زارش تس��نيم، علي اكبر واليت��ي رئيس مرك��ز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه ديدار با دبير 
كل اتحاد اسالمي كردستان عراق، در پاس��خ به سؤالي مبني بر 
حمايت ترامپ رئيس جمهور جديد امريكا از فتنه گران سال ۸۸، 
اظهار داشت: بايد به آقاي ترامپ گفت كه مراقب باشد اين دولت 
تازه تأسيسش از هم نپاشد. وي ادامه داد: اين دولت تشكيل نشده 
دو نفر از اعضايش را از دست داد، بر اين اساس يا بركنار شدند يا به 

عناوين مختلف استعفا كردند. 
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تصريح كرد: دولت آقاي ترامپ كوچك تر از آن است كه براي دولت 
جمهوري اسالمي ايران تعيين تكليف كند. جمهوري اسالمي ايران 
در طول ۳۸ سال گذشته نشان داده كه كشوري مستقل و مبتني 
بر آراي مردم است و در 22 بهمن ماه امس��ال ديديم كه به ادعاي 
رسانه هاي غربي و امريكا مردم حضوري پرشور بيشتر از سال هاي 
گذشته داش��تند كه اين تودهني محكمي به اظهارات و اقدامات 
ترامپ است. واليتي تأكيد كرد: بهتر است آقاي ترامپ از دولت هاي 
قبلي امريكا درس عبرت بگيرد. جمهوري اس��المي ايران به آراي 
مردم متكي است و با انقالب خود حكومت رضاشاهي را پايان داد. 
جمهوري اسالمي ايران در حال حاضر قدرت اول منطقه است و با 
اين ياوه گويي ها از مواضع حقه خود دست برنمي دارد. وي در پاسخ به 
سؤال ديگري درباره سفر حسن روحاني رئيس جمهور به كشورهاي 
منطقه گفت: اصول سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران توسعه 

روابط با كش��ورهاي همسايه است و 
اين سفر ارزش��مند و ملي است كه 
در جهت توسعه روابط با همسايگان 
صورت مي گيرد و مشتركات زيادي 
بين ايران، كويت و عمان وجود دارد. 
رئيس مركز تحقيقات اس��تراتژيك 
مجمع تش��خيص در پاسخ به سؤال 
ديگري درباره مذاكرات آستانه گفت: تا زماني كه اين مذاكرات در 
چارچوب اصول مورد قبول دولت و ملت سوريه است، مورد قبول 
جمهوري اسالمي خواهد بود و در اين مذاكرات بايد در جهت تأمين 
صلح عادالنه صورت گيرد. واليتي اف��زود: همچنين بايد تماميت 
ارضي سوريه حفظ شود و به مشروعيت دولت اين كشور نيز احترام 
گذاشته ش��ود و معارضاني مثل تركيه و عربستان كه عليه دولت و 
ملت اين كشور سالح به دست گرفته اند، دست از اين كار بردارند و 
اگر اين شرايط حاصل شود، ادامه مذاكرات آستانه در جهت برقراري 

صلح در سوريه مفيد است. 
وي همچنين با اش��اره به برگزاري مذاكرات فلسطين نيز گفت: 
يكي از اصول سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران حمايت از 
اصول مبارزاتي فلسطين و حمايت از گروه هاي جهادي اين كشور 
است. برگزاري اين اجالس دوساالنه يك اقدام سياسي، منطقه اي 
و جهاني و اقدام ارزشمند است. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، در بخش پاياني سخنان خود با 
اشاره به طرح آش��تي ملي در كشور گفت: آشتي ملي بين كساني 
است كه با يكديگر منافع مختلف دارند و با هم در تضاد هستند. همه 
ما زير پرچم جمهوري اسالمي و لواي مقام معظم رهبري هستيم و 

قهري وجود ندارد كه بخواهيم آشتي كنيم.

واليتي: 

ترامپ مراقب باشد، دولت تازه  تأسیسش از هم نپاشد
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين عنوان كرد كه نبايد با 
دانش�جويان انقالبي ب�راي ابراز ح�رف حق برخورد ش�ود، 
در اي�ن صورت ب�ا هم�ه وج�ود از آنها دف�اع خواه�م كرد. 
سردار غيب پرور در دومين كنگره همفكري آينده سازان انقالب 
اسالمي اظهار داشت: دفاع حضرت فاطمه )س( ظاهرش دفاع از 
يك خانه گلي و محقر بود ولي در معنا دفاع از يك حريم الهي بود. 
اگر جايگاه امامت و واليت در يك جامعه رو به فراموش��ي سپرده 
شود، همان مي شود كه 25 سال امام علي)ع( خانه نشين شدند و 
در ادامه سر بريدن امام حسين در روز عاشورا نتيجه بي بصيرتي 
مردم در دوران امام علي )ع( بود. الگو گيري از حضرت فاطمه )س( 
در بحث واليت پذيري منتج به ت��داوم انقالب در نظام جمهوري 

اسالمي است. 
رئيس سازمان بس��يج مستضعفين با اش��اره به اينكه امام راحل 
انقالبي را رهبري فرمودند كه تم��ام فرمول هاي جهاني را بر هم 
زد، ادام��ه داد: اگر يك ملت دچار بحران هويت ش��ود، مردم آن 
جامعه سرزندگي خود را دس��ت مي دهند و ديگر اثري نخواهند 
داشت. وي خطاب به دانش آموزان گفت: شما  بايد هويت ملي و 
ديني خود را با تمام وجود باور و آن را حفظ كنيد. سردار غيب پرور 
با اشاره به فرمايش��ات رهبر معظم انقالب مبني بر دادن فرصت 
كارهاي انقالبي به دانش آموزان افزود: مسئوالن محترم آموزش 
و پرورش بايد پاس��خ دهند ك��ه در اين خصوص چ��ه اقداماتي 
انجام داده اند و چه زمينه هاي��ي براي تحقق فعاليت هاي انقالبي 

دانش آموزان ايجاد شده است. 
وي با تأكيد بر اينكه دانش آموزان بسيجي بايد جزو شاداب ترين 
و مؤدب ترين دانش آموزان مدارس باش��ند، افزود: فضاي مجازي 
و به ويژه ش��بكه هاي اجتماعي كه از منظ��ر ادب، بيان و اخالق 

وضعي��ت نامناس��بي يافته اس��ت، 
ضرورت تأثيرگذاري دانش آموزان 
و جوانان انقالبي را براي اصالح اين 
محيط دو چندان كرده است. رئيس 
سازمان بس��يج ادامه داد: حاكميت 
از نوع ديني بر جامعه چيزي اس��ت 
كه دشمن برنمي تابد و از هر ابزاري 
براي مقابله با آن استفاده مي كنند؛ يك روز جنگ سياسي، يك 
روز جنگ اقتصادي و يك روز جنگ نرم. دشمن در برهه كنوني 
دو روش را در مقابله با ما در پيش گرفته است: اول اينكه جنگ را 
خانگي و همزمان جنگ فرهنگي را دنبال كند. اگر در جامعه اي 
ايراني - اسالمي دين را از مردم بگيرند، آن موقع حتماً روز پيروزي 

امريكا و روز تسلط شيطان است. 
سردار غيب پرور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه 
قطعاً آينده متعلق به جوانان انقالبي است، تصريح كرد: اگر متوجه 
شويم با دانشجويان انقالبي به خاطر ابراز يك حرف حق برخورد 
كردند و آنها را به كميته انضباطي فرا خوانده اند، به طور مسلم با تمام 
وجود از آنها دفاع خواهم كرد. وي در ادامه افزود: دانشگاه ها از مراكز 
بسيار محترمند و اگر كسي حرف خالف حقي بزند با مكانيسم هاي 
موجود  بايد با آن برخورد شود اما اگر يك دانشجويي حرف حقي 
مي زند چرا بايد به كميته انضباطي فرا خوانده شود. سردار غيب پرور 
در پايان با تأكيد بر اينكه ما انقالبي بودنمان را از امام راحل )ره( ياد 
گرفته ايم، گفت: اين انقالب الگو و سرآمد همه حركت هاي انقالبي 
است و همه آزادگان جهان به اين انقالب به عنوان مدينه فاضله نگاه 
مي كنند، لذا بايد براي اعتالي آن با تأس��ي از رهبر فرزانه انقالب 

ايستادگي كرد و به جوانان انقالبي ميدان داد. 

سردار غيب پرور: 

نباید با دانشجویان انقالبي براي ابراز حرف حق برخورد كرد


