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ازروحاني

 ش��ايد تصور مي ش��د دلخوري مريدان هاش��مي از دولت و 
شخص رئيس جمهور تنها مربوط به عدم حضور او در همايش 
بزرگداشت سالگرد اول اوست، اما يادداشتي در روزنامه آرمان 
نشان مي دهد، اين عدم حضور تنها بخش كوچكي از دلخوري 

آنهاست و انتظارات آنها بسيار فراتر بوده است. 
مطابق اين يادداشت و پس از بيان اينكه به قدرت رسيدن روحاني 
حاصل تالش مرحوم هاشمي بود، انتظارات آنها در قالب سؤاالتي 
بيان شده است:  آيا نامگذاري » روز ملي اعتدال« در تقويم ملي 
كشور براي سالروز ارتحال آيت اهلل هاشمي انتظاري زيادي بود؟ 
آيا نمي شد در طول اين يك سال گذشته ترتيبي اتخاذ مي كرديد 
كه ديپلمات هاي خارجي يا رؤساي جمهور سفر كرده به ايران، 

اداي احترامي هم به معمار ديپلماسي اعتدال مي كردند؟ 
آيا واقعاً اين امكان براي دولت اعتدال مهيا نبود كه شرايطي را 
ايجاد مي كردند كه ميليون ها دوستدار آيت اهلل هاشمي از سراسر 
كشور در سالگرد ارتحال ايشان گردهم بيايند؟ آيا آقاي روحاني 
نمي دانند كه تع��داد حضور آيت اهلل هاش��مي در انتخابات ها، 
ركوردي غيرقابل تكرار اس��ت كه هم زمينه ثبت جهاني دارد 
و هم اين امكان را به دولت اعتدال مي دهد كه باالترين نش��ان 
دموكراسي را به نام جمهوري اسالمي در دنيا ارائه نمايد؟ واقعاً 
چرا هيچ نشاني از سخنان آيت اهلل هاشمي در حمايت از دولت 
روحاني در هيچ كدام از مراكز دولتي در سراس��ر كش��ور پيدا 
نمي شود؟ آيا تعبير »مظلوم ترين دولت بعد از انقالب« ارزش 

انعكاس وسيع براي شما نداشت؟ و... «
به نظر مي رسد آنچه مريدان هاشمي مي خواهند تكريمي بي 
حد و حصر است و ليس��ت عجيب توقعات آنها را هيچ دولتي 

نمي تواند  برآورده بكند!

دفاعمطهریازافزایشقيمتبنزین!
علي مطهري، نايب رئيس مجلس از افزايش قيمت بنزين دفاع 
كرده و مي گويد نبايد اعتراضات باعث عقب نش��يني ما شود. 
او مي گويد: »بعد از حوادث اخير، دولت و مجلس نبايد حالت 
انفعال پيدا كنند، اگر الزم است، اصالح اقتصادي انجام شود، 
اينگونه نباشد كه بعد از چند اعتراض، عقب نشيني شود و قيمت 
بنزين را افزايش ندهيم. همين عربستان چند روز پيش قيمت 
بنزين را دو برابر كرد. البته تسهيالتي را هم ايجاد كرد و برخي 
از اقشار معاف شدند بنابراين اگر مصلحت جامعه اقتضا مي كند 
كه قيمت بنزين باال برود و يا يارانه اكثريت قطع شود، بايد اين 

كار صورت گيرد. «

مکاناعتراضپيشکش    
مردمرادریابيد

روزنامه اعتماد از مصوبه جديد و جنجالي ش��وراي ش��هر 
تهران عصباني است. شوراي ش��هر پايتخت تصويب كرده 
مكاني ب��راي اعتراضات مردم��ي در ته��ران در نظر گرفته 
شود، اما روزنامه اعتماد مي گويد اين مصوبه نتيجه يك نگاه 
معلول گرا است: »صحبت از تعيين مكاني براي ابراز اعتراض 
در شهر مطرح شده است.  يك ايرادي در مديران و مسئوالن 
ما هست؛ در رسيدگي به بحران هاي اجتماعي معلول گراييم، 
نه علت گرا. الزم نيس��ت ما به مردم بگوييم برويد فالن جا و 
فرياد بزنيد، بايد مشكالتي را كه باعث مي شوند مردم نياز به 
فرياد زدن داشته باش��ند، كم كنيم. در حوادث اخير آمارها 
نشان مي دهد كه اغلب دستگيرش��دگان در رده سني ۱۶ تا 
۲۶ سال هستند، يعني كس��اني كه نياز به كار دارند، كساني 
كه نياز به مش��غوليت دارند. به مسئول عزيز در شوراي شهر 
توصيه مي كنم كه به جاي پيگيري محلي براي اعتراض، پول 

اين پروژه را صرف اين كنند كه براي صد نفر از آن كس��اني 
كه نياز به فرياد زدن دارند، كار پيدا كنند. كارگران را سر كار 
برگردانند، زمينه اي فراهم ش��ود كه پدران از فرزندان شان 
شرمنده نباش��ند و اين عصبيت و س��رخوردگي در خانواده 

كاهش پيدا كند«.  
عالوه بر آنچه روزنامه اعتماد نوش��ته، س��اماندهي تجمعات 
مردمي يك تصميم ملي مي خواهد و نمي توان ش��هر به شهر 
براي آن تصميم گرفت. بنابراين از سطح شوراهاي شهر طبيعتاً 

فراتر است. 

ترامپنژادپرستیرابهاوجرساند
سخنان نژاد پرس��تانه دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا كه 
از زمان تبليغات انتخاباتی تاكنون همچنان ادام��ه  دارد، روز 
پنج شنبه با توصيف  برخی كش��ورها به » چاله مستراح« وارد 

ابعاد جديدی شد. 
روزنامه واشنگتن پست با انتشار خبری افشا كرد كه ترامپ در 
جلسه ای با برخی از سناتور   ها در روز پنج  شنبه حين بررسی 
سياست های مهاجرتی و ذيل انتقاد به برنامه مهاجرپذيری 
التاری امريكا كشورهای هائيتی و برخی كشورهای آفريقايی 
را چاله مس��تراح خواند. ترامپ در اين جلس��ه با اش��اره به 
حضور مهاجران از كش��ور   هايی چون الس��الوادور، هائيتی و 
برخی از كش��ورهای آفريقايی در امريكا گفته اس��ت: » چرا 
مردم كشور   هايی را كه چاله مستراح هس��تند، به امريكا راه 

می دهيم؟«  
شبكه تلويزيونی بی بی سی فارسی نيز روز گذشته بدون تقبيح  
سخنان نژاد پرستانه ترامپ تنها به نقل اين اظهارات اكتفا كرد و 
درعين حال »مستراح« را »مضطراح« نوشت تا بی سوادی خود 

را بيش از پيش برای مخاطبانش آشكار سازد.

حفظ خط تماس و تحميل اراده با ديپلماسي برجام
دو سال از بدعهدي امريكايي ها و زيرپا گذاشتن و نقض چندين باره روح 
و جس��م برجام مي گذرد اما اين روزها ضرباهنگ و بحث هاي چالش��ي 
شخصيت هاي سياسي و رس��انه هاي داخلي و بين المللي اين بود كه آيا 
ترامپ روز جمعه ۱۲ ژانويه ۲۰۱۸ از برجام خارج خواهد ش��د يا تعليق 

فكاهي گونه تحريم ها را مجدداً تمديد خواهد كرد؟!
در حالي كه اكثر قريب به اتفاق نشريات معتبر خارجي )و به ويژه امريكايي 
نظير »جيمز جت��راس«، »وال اس��تريت ژورنال«، »بنياد و انديش��كده 
كارنگي«، »نشريه پوليتيكو«( با قوت تمام از عدم خروج )ظاهري( امريكا 
از برجام مي نوشتند ؛ اما ديپلمات ها و مسئوالن سياسي ايران )مرتبط با 
موضوع برجام(   تصريحاً يا تلويحاً از خروج امريكا از برجام سخن مي گفتند 
و ترامپ را به خويشتن داري و عدم خروج از برجام دعوت مي كردند. در 
اين ميان نظرات آقاي س��يدعباس عراقچي بحث برانگيزتر از س��ايرين 
بود. وي در نشست امنيتي تهران روي س��ه نكته تأكيد كرد: اول اينكه 
»تالش هاي ترامپ ممكن است )نش��ان مي دهد( در چند روز آينده به 
نقطه اي برسد كه واشنگتن به طور كامل از برجام خارج شود«. دوم اينكه 
»در صورت خروج امريكا از برج��ام و از بين رفتن برجام منطقه  ما )و ما( 
بيشترين ضرر را خواهد كرد!؟. و باالخره آقاي عراقچي تأكيد مي كند كه 
»برجام بايد به تجربه موفق و بين المللي تبديل شود. برجام در حقيقت 
تنها تجربه! حل و فصل مسالمت آميز يك بحران، درگيري و اختالف در 
زمان معاصر است كه توانسته بحراني پيچيده با سابقه ۱۰ ساله را از طريق 

مذاكره حل كند«!؟
صرف نظر از اينكه ديپلماس��ي مذاكره نه اولين تجربه نظام سلطه بلكه 
يك راهبرد بنيادين و فراگير اس��ت و نه تجربه موفقي اس��ت بلكه نظام 
سلطه مانند س��اير مدل هاي مش��ابه نظير كمپ ديويد به دنبال اهداف 
بلندمدت و به تسليم كشاندن طرف مقابل است و نه مشكالت ما را حل 
كرده بلكه طي دو سال گذشته بر حجم مشكالت و تحريم ها افزوده هم 
شده است   اين گونه موضع گيري ها به منزله تهديد ملتمسانه و عاجزانه 
براي عدم خروج امريكا از برجام است كه به هيچ وجه زيبنده نظام مقتدر 
اسالمي ايران نيست. به  عكس نظر سياستمداران و ديپلمات هاي ايراني، 
تمامي پيشنهادات شخصيت ها، مؤسسات مطالعاتي و تحقيقاتي، جرايد 
و مطبوعات بيگانه و از جمله بنياد كارنگي بر حفظ خط تماس از طريق 
»ديپلماسي برجامي« به منظور تحقق ٤ راهبرد: »مهار«، »اعمال فشار«، 
»تعامل« و »براندازي« تأكيد داشته و دارند. راهبردهاي امريكا همگي بر 
اين سياست كه با حفظ خط تماس همراه با قلدري، انتظارات خود را بر 
ايران تحميل كنيد تأكيد داش��ته و مدعي هستند كه نه تنها بايد برجام 
به عنوان خط تماس حفظ شود بلكه نبايد پايان مسير ديپلماتيك با ايران 
باشد. اين توافق )به عنوان ديپلماسي برجامي( آغاز راه و سنگ زيربنايي 
براي راهبرد گس��ترده تر و بلندمدت براي مهار ايران و كاهش رفتارهاي 
تهديدآميز! ايران است. آخرين گزارش »بنياد كارنگي« به ساكنان كاخ 
سفيد توصيه مي كند كه امريكا بايد ضمن حفظ ظاهري برجام و ادعاي 
اجراي آن و تالش براي اثبات عدم پاي بندي ايران به روح و جسم برجام، 
قوياً از تمامي عناصر ق��درت خود براي مقابله با اقت��دار منطقه اي ايران 
استفاده كند. اين انديشكده )كه تمامي نسخه ها و پيشنهاداتش در دولت 
ترامپ تا اين لحظه مو به مو اجرا شده است( ادامه تعليق تحريم ها و در عين 
حال افزودن به حجم و شدت كمي و كيفيت تحريم ها همراه با ژست حفظ 
الشه برجام توسط كاخ س��فيد را در تحقق سياست ها و رويكردهاي زير 

مؤثر و حياتي مي داند: 
۱ - حفظ خط تماس و تسلط و كنترل و راس��تي آزمايي مستمر در باره 
صنعت هسته اي ايران از طرق فراقانوني و پروتكل الحاقي.  ۲ - كنترل و 
اعمال فشار بر روس��يه و چين مبني بر عدم كمك به ايران در چارچوب 
برجام.  ۳ - محدودس��ازي قدرت راهبردي ايران بر منطقه غرب آس��يا.  
٤ - كم كردن فشار محور مقاومت بر رژيم صهيونيستي.  ۵ - ممانعت از 
شكل گيري اتحاد منطقه اي عليه رژيم صهيونيستي.  ۶ - مديريت منازعه 
بين ايران و دولت هاي عربي منطقه غرب آسيا.  ۷ - امكان اعمال سياست 
راهبردي هويج و چماق و واداش��تن ايران به قبول مذاكره در حوزه هاي 
مورد عالقه نظام س��لطه.  ۸ - تالش براي ايجاد جبهه متحد بين المللي 
عليه ايران از طريق ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد.  ۹ - رس��يدن 
به يك رژيم منطقه اي در غرب آس��يا براي مديريت فعاليت هاي چرخه 
سوخت هسته اي.  ۱۰ - افزايش و باالبردن هزينه مقاومت در برابر غرب 
و به تسليم كشاندن ايران.  ۱۱ - كشاندن مجدد پرونده به سمت شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد به منظور نامحدود كردن زماني تعليق و تعطيل 
فعاليت هاي هسته اي ايران.  ۱۲ - تالش براي بر سر كار آوردن عناصر و 
احزاب متمايل به غرب و امريكا در ايران.  ۱۳ - امتيازگيري اقتصادي و 
سياسي از كشورهاي عربي غرب آسيا )همسايه ايران و رژيم صهيونيستي( 
از طريق تقويت پ��روژه ايران هراس��ي.  ۱٤ - پوش��ش دادن به ضعف و 
ناكارآمدي و مشكالت داخلي امريكا و مديريت افكار عمومي مردم امريكا 
با پروژه ايران هراسي.  ۱۵ - مشغول سازي ايران و انحراف افكار عمومي از 
راهبردهاي منطقه اي امريكا نظير اعالم رسمي قدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستي.  ۱۶ - اعمال فشار متمركز و هوشمند از طريق عمليات 
نظامي، فعاليت ه��اي اطالعاتي و تحريم هاي هدفمند.  ۱۷ - پيش��برد 
سياست نفوذ و دوقطبي س��ازي در ايران و تحقق پروژه هاي براندازي در 
ايران.  ۱۸ - ترميم مسير موسوم به »پل زميني از ايران تا مديترانه« كه 
هم اينك با شكست و اضمحالل داعش به كنترل محور مقاومت درآمده 
اس��ت.  ۱۹ - تحميل اراده خود در باره گش��ودن باب مذاكره در س��اير 
حوزه هاي مورد عالقه نظير »حقوق بشر« و »قدرت دفاعي و موشكي«. 
۲۰ - امكان سنجي نسبت به راه اندازي جنگ نيابتي عليه ايران در منطقه 

غرب آسيا و تعقيب پروژه مشغول سازي و تضعيف قدرت دفاعي ايران. 
بنياد كارنگي توصي��ه مي كند كه خروج امري��كا از برجام به هيچ وجه 
به نفع امريكا نبوده و به منزله فروپاشي رس��مي امكان اعمال هر گونه 
فش��ار بر ايران و پايان عمر ائتالف بين المللي عليه ايران )۱+۵( است، 
به همين دليل امريكا مي تواند با حفظ )ظاهري( برجام و صرفاً تمديد 
تعليق تحريم ها، به بهترين نحو منافع اس��تراتژيك كوتاه مدت و ميان 
مدت خود را حفظ  كند چرا كه پايان دادن به برجام نه تنها به بازگشت 
تحريم ها نخواهد انجاميد بلكه قوياً به حذف محدوديت هاي كنوني در 
برنامه هسته اي و افزايش اقتدار منطقه اي ايران و تبديل اين كشور به 
يك هم پيمان قوي براي كشورهاي قدرتمند آسيايي و روسيه خواهد 
انجاميد. پايان دادن به برجام بدون شواهد معتبر و شفاف )مورد پذيرش 
۱+ ۵( از نقض برجام توس��ط ايران، موجب تضعيف موضع امريكا براي 
مقابله با ايران شده و امريكا به خاطر لغو برجام به شدت سرزنش خواهد 
شد و جلب حمايت جامعه بين المللي عليه ايران در شوراي امنيت بدون 

برجام را بسيار سخت خواهد كرد. 
بنياد كارنگي مانند بسياري از مراكز مطالعاتي و پژوهشي و شخصيت هاي 
حقيقي و حقوقي سياسي امريكايي در گزارش هاي خود همواره بر اين 
نكته تأكيد كرده كه ديپلماس��ي برجام همراه با افزايش كمي و كيفي 
اعمال تحريم ها و تشديد فش��ار بر ايران سبب تغيير سياست خارجي 
ايران و افزايش فش��ار غرب گرايان داخلي ايران بر نظام اسالمي ايران 
و تالش براي زمينه سازي جهت مذاكره در س��اير زمينه ها شده است. 
امريكايي ها معتقدند با سياس��ت مذكور و در صورتي كه در انتخابات 
بعدي غرب گرايان ايراني از طري��ق رأي مردم موفق به تبديل »ميل به 
مذاكره با امريكا در ساير زمينه ها« به »مطالبه مردم ايران براي مذاكره در 
همه زمينه ها« شوند، جمهوري اسالمي ايران عماًل تسليم خواسته هاي 
امريكا )نظام سلطه( شده و دومينوي تسليم ايران در مسير تحميل اراده 
امريكا بر ايران به حركت درآمده س��ت. با اين اوصاف دولتمردان ايران 
با درك صحيح واقعي��ات و با اجتناب از تكيه به برجام و دلبس��تگي به 
همراهي غرب با ايران از طريق برجام بايد قبل از آن كه ما متهم به نقض 
برجام شويم با هوشمندي مس��ير آينده بدون برجام را براي پيشرفت 

ايران ترسيم نمايند. 

خطيب نماز جمعه تهران: 

خألهاي مملكت را نمي توان با روحيه ليبرالي پر كرد

روحي�ه ليبرال�ي و اش�رافي هي�چ گاه ب�راي 
جامعه مفيد نب�وده و ام�روز نيز با اي�ن روحيه 
نمي ت�وان خأله�اي مملك�ت را پ�ر ك�رد. 
به گزارش ايسنا، خطيب نماز جمعه اين هفته تهران 
با بيان اينكه اين مملكت با انقالب، استقالل يافته 
است و مي تواند مشكالت را حل كند، خاطرنشان 
كرد: روحيه ليبرالي و اشرافي هيچ گاه براي جامعه 
مفيد نبوده و امروز نيز با اين روحيه نمي توان خألهاي 
مملكت را پر كرد. وي اغتشاشات اخير را حادثه اي 
عبرت انگيز برشمرد و گفت: فتنه را بايد آرزو كرد، چرا 
كه در دوران فتنه مي توان منافقان را شناخت و سطح 

دوست و دشمن روشن مي شود. 
امام جمعه موقت تهران با اش��اره ب��ه تحليل مقام 
معظم رهبري از حوادث اخير در كش��ور، تصريح 
كرد: اغتشاشات اخير توسط عوامل بيروني طراحي 
شده و سازمان يافته بود كه عوامل آن شيطان بزرگ 
و صهيونيست ها با پول عربستان سعودي بودند و 
منافقين آدمكش نيز پادوي اينها ش��دند. صديقي 
با اشاره به اينكه توقع نداش��تيم بعد از فتنه ۸۸ با 
چنين فتنه اي مواجه ش��ويم، اظهار كرد: دشمنان 
فكر مي كردند مي توانند گفتمان انقالب را به حاشيه 
برانند و مسائل جزئي و بي ارزش را، عمده جلوه دهند. 
اين حادثه به خوبي نشان داد كه دشمن هر لحظه 
منتظر غفلت ماست و از مشكالت ما براي دستيابي 
به اهدافش استفاده مي كند، بنابراين هشداري براي 

ما بود تا هميشه هوشيار و بيدار و بسيج باشيم. امام 
جمعه موقت تهران با بيان اينكه ملت ايران مشتي 
محكم بر دهان دشمن قسم خورده انقالب كوباند، 
خاطرنشان كرد: ملت ايران در برابر هر توطئه اي كه 
امريكا بخواهد بر اساس توهم و جهالت و سردرگمي 
عليه مان داشته باشد بار ديگر ايستادگي خواهند 
كرد. صديقي تأكيد كرد: تا هس��تيم و دين داريم 
دش��من عنادش را عليه ما روزاف��زون خواهد كرد 
و دس��ت از س��رمان بر نمي دارد. وي از تالش هاي 
نيروهاي امنيتي و انتظامي در جريان اغتشاشات 
اخير تش��كر كرد و گفت: در اغتشاشات اخير كه از 
سوي دشمن طراحي شده بود متأسفانه به دست 
داخلي ها به بانك ها، مدارس علميه، پايگاه هاي نماز 
جمعه، منازل امامان جمعه، ادارات دولتي و ... حمله 
ش��د كه البته اينها كار ملت نبود و همه به دستور 
ش��يطان بزرگ انجام شد و ش��اهديم كه مردم به 
خوبي انزجار خود را از اين رفتارها نشان دادند و صف 

اغتشاشگران را از معترضين جدا كردند. 
    داليل داخلي كه دشمن را به طمع انداخت

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران در بررسي داليل 
داخلي كه باعث طمع دش��منان در حوادث اخير 
ش��د، گفت: بي توجهي به فرهنگ و ايمان از جمله 
اين داليل بود. وي افزود: بعد از جنگ نظامي امروز 
دشمن جنگ نرم فرهنگي و اقتصادي را در دستور 
كار دارد بنابراي��ن بايد در بودج��ه ۹۷ اولويت ها را 

مورد بررس��ي قرار دهيم و مجلس باي��د با نظارت، 
اقتدار خود را نش��ان دهد و رهرو راه مدرس باشد و 
كم كاري ها و فس��ادها را تعقيب كند و مشكالت را 
به مردم گزارش دهد. صديقي با تأكيد بر اينكه بايد 
در قانونگذاري كارها تسهيل شود، نه اينكه قانون 
روي قانون تصويب كنيم و امور را پيچيده تر كنيم، 
خاطرنشان كرد: اينقدر نرمش، عقب نشيني و انفعال 
از سوي مجلس به نفع مملكت نيست و مجلس بايد 
نشان دهد كه خانه مردم است و نبايد به دنبال مقابله 
با شوراي نگهبان در اموري از جمله احكام دين باشد، 
چرا كه اينها حاشيه سازي است و كار مجلس نيست. 
وي با اش��اره به اينكه در بودج��ه ۹۷ براي فرهنگ 
بودجه قابل اعتنايي در نظر گرفته نش��ده اس��ت، 
تصريح كرد: اگر بخواهيم دين را رواج دهيم بايد براي 
حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي مان بودجه مناسب 

پيش بيني شود. 
    مديريت ها بايد كارآمد شود

امام جمعه موقت تهران توجه به اقشار آسيب پذير 
را در بودجه ۹۷ بسيار مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
در صحنه هاي خطر اقشار آسيب پذير هستند كه به 
ميدان مي آيند و هيچ گاه در اين صحنه ها اشراف و 
باالنشينان سينه سپر نكرده اند، پس بايد در بودجه 
جهت حمايت از اقش��ار ضعيف جامع��ه را در نظر 
داشته باشيم، چرا انقالب ما انقالب پابرهنگان است 
و بايد توجه به آنها اولويت كار ما باشد. وي با تأكيد بر 

اينكه بايد تأمين بودجه را همراه با مديريت كارآمد 
در نظر بگيريم نه اينكه پول پاش��ي كنيم، توضيح 
داد: بايد براي حل مش��كل بيكاري عالوه بر تأمين 
اعتبار، مديريت كارآمد داشته باشيم چرا كه بيكاري 
افسردگي و در نتيجه خشونت مي آورد و پرخاش و 
خشونت به اغتشاش مي انجامد. صديقي همچنين 
به اهميت موض��وع اعتنا و احترام ب��ه مردم تأكيد 
كرد و گفت: ش��عارهاي غربي و وعده هاي كاذب و 
مبتذل ممكن است رأي قش��ري را جمع كند اما 
مردم ما متدين هستند و بايد اعتراض و مطالبه شان 
شنيده شود و اگر مي توانيم مشكالت مردم را حل 
كنيم در غيراين ص��ورت وعده بي جا ندهيم يعني 
با مردم صادقانه سخن بگوييم و كار را به دست خود 

مردم بدهيم. 
   ناراضي كردن مردم، بازي در زمين دشمن 

است
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اينكه عقل حكم 
مي كند برنامه ها و تالش هاي ما برخالف استراتژي 
دشمن باشد، گفت: وقتي دشمن تمام برنامه هاي 
خود را طوري تنظيم كرده است كه ملت ايران تحت 
فشار و نارضايتي باش��د در نتيجه اگر هر مسئولي 
موجب نارضايتي مردم شود، حتماً در زمين دشمن 

بازي كرده است. 
سيد حسين نقوي حس��يني در سخنراني پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه تهران با موضوع تحليل 
رويدادهاي اخير كشور با بيان اينكه اگر طي حدود 
۱۵ س��ال قبل دو هفته يك بار صنف��ي اعتراض 
مي كرد و يا تجمعي صورت مي گرفت در يك سال 
اخير گاهي شاهد سه تا چهار گروه اعتراض بوديم، 
گفت: بايد به اي��ن اعتراضات رس��يدگي و توجه 
مي شد و بايد براي حل مش��كالت تالش شود. به 
مجرد شروع اين اعتراضات دشمن فرصت طلبانه 
وارد ميدان شد. وي عنوان كرد: دشمن همه نيروها 
و همه امكانات خود را به صحنه آورد و بسيج شد. 
همه معاندين دور هم جمع شدند، از امريكا تا رژيم 
صهيونيستي و كشورهاي هم پيمان آنها در منطقه 
تا سلطنت طلبان و منافقين آمدند تا از نمد اعتراض 
كالهي براي خود بدوزند، اغتش��اش و بي نظمي 
ايجاد كنند و امنيت كش��ور را ب��ه خطر بيندازند. 
نقوي حسيني خاطرنش��ان كرد: بايد در دو حوزه 
تالش كنيم، هوشيار و بيدار باشيم كه روند به چه 
جايي هدايت مي شود. در فضاي اقتصادي انتظار 
داريم مجلس و دولت از قوه مجريه تا كوچك ترين 
دس��تگاه ها رضايت مندي را در محور اهداف خود 

قرار دهند. 
مهمترين موضوع، امنيت، رضايت مندي مردم است 
زيرا دشمن در حوزه نارضايتي مردم تالش مي كند. 
عقل حكم مي كند برنامه هايمان و تالش هايمان را 

برخالف استراتژي دشمن طراحي كنيم.   

پيام تسليت رهبر انقالب 
به مناسبت درگذشت حجت االسالم مظاهري

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي 
با صدور پيام�ي درگذش�ت روحان�ي خدمتگزار و واعظ ش�هير 
حجت االس�ام آق�اي مه�دي مظاه�ري را تس�ليت گفتن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در پيام رهبر 
معظم انقالب اسالمي آْمده است: درگذشت روحاني خدمتگزار و واعظ 
شهير حجت االس��الم آقاي حاج مهدي مظاهري رحمه اهلل عليه را به 
همه  دوس��تداران و ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم 
و باالخص به خاندان مكرم و بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض 
مي كنم. زمزمه  معنوي دعا و نيايش آن مرحوم در ش��ب هاي جمعه و 
سحرهاي ماه مبارك رمضان طي سال هاي طوالني در شمار يادگارهاي 

معنوي شهر عزيز اصفهان است و اميد است همواره برقرار باشد. 

دلجويی فرمانده كل سپاه 
از فرزندان شهيد شاه سنايی

 فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشيه مراسم هفتمين 
شب شهادت سجاد شاه س�نايی از فرزندان شهيد شاه سنايی كه 
در اغتشاش�ات هفته گذشته در كهريزس�نگ به شهادت رسيد، 

دلجويی كرد.
  مراسم هفتمين شب شهادت سجاد شاه س��نايی كه هفته گذشته به 

ضرب گلوله اشرار به شهادت رسيد، چهارشنبه  شب برگزار شد.
 در حاشيه اين برنامه سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران از فرزندان 
شهيد شاه سنايی كه در اغتشاش��ات هفته گذشته در كهريزسنگ به 

شهادت رسيد، دلجويی كرد.
ش��هيد شاه س��نايی ۱۱ دی ۱۳۹۶ به ص��ورت داوطلبانه ب��رای آرام 
كردن اوضاع شهر و برای برگرداندن و دعوت مردم به آرامش به ميان 
اغتشاش��گران رفت، اما به ضرب گلوله يكی از اش��رار ب��ه درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.

بروجردي عنوان كرد
اروپا نگران داعشي هاي بومي چشم  آبی

ه�زاران نف�ر از چش�م رنگي ه�اي كش�ورهاي اروپاي�ي ب�ه 
عضويت داع�ش درآمدند كه نش�ان دهن�ده اين واقعيت اس�ت 
ك�ه كش�ورهايي ك�ه چاه�ي را ب�راي جهان اس�ام حف�ر كرده 
بودن�د، اكنون درگي�ر همان موضوع ش�ده اند و نگران هس�تند. 
عالءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص آينده داعش اظهار داشت: داعش 
به عنوان يك تشكل نظامي و سياسي در سوريه و عراق شكست خورده 
است و اين شكست سبب روس��ياهي امريكا ش��د زيرا اياالت متحده 
حداقل ۲۰ سال زمان را براي شكس��ت دادن داعش تعيين كرده بود. 
وي بيان كرد: در مدتي بسيار كوتاه تر از آني كه امريكا تعيين كرده بود، 
جمهوري اسالمي ايران و روسيه بنا به دعوت دو دولت عراق و سوريه 
كمك كردند تا با حضور نيروهاي مردمي و نظامي عراق و سوريه، داعش 
شكس��ت خورد. وي با بيان اينكه تفكر داعشي س��ال ها به مسير خود 
ادامه خواهد داد، افزود: تفكر داعش آميزه اي از وهابيت و نوآوري هاي 
سرويس هاي اطالعاتي امريكا و انگليس اس��ت كه سعي مي كنند در 
هر محيطي به رنگ و بوي آنجا مورد اس��تفاده ق��رار دهند. بروجردي 
با بيان اينكه دود ناش��ي از اقدامات گروه هاي تروريس��تي به چش��م 
حاميان تروريست ها مي رود، متذكر شد: هزاران نفر از چشم رنگي هاي 
كش��ورهاي اروپايي به عضويت داعش درآمدند كه نشان دهنده اين 
واقعيت است كه كشورهايي كه چاهي را براي جهان اسالم حفر كرده 
بودند، اكنون درگير همان موضوع شده اند و نگران هستند. وي با بيان 
اينكه داعش در ش��رايط فعلي به مناطقي همانند افغانستان مي رود، 
گفت: اكنون داعشي ها به افغانستان رفته اند و در كشورهاي آفريقايي 
نيز همانند گذشته حضور خواهند يافت ولي بسياري از تروريست ها به 
كشورهاي خود بازمي گردند و با تفكر تكفيري خود تبديل به غده اي 

سرطاني مي شوند. 

گزارش دفاعي وزير به مراجع قم
امير حاتمي: در بهترين شرايط دفاعي قرار داريم

امي�ر س�رتيپ حاتم�ي، وزي�ر دف�اع و پش�تيباني نيروه�اي 
مس�لح با حضور در بي�وت حضرات آي�ات جوادي آمل�ي، مكارم 
ش�يرازي، عل�وي گرگان�ي، ن�وري همدان�ي و تولي�ت آس�تان 
مق�دس حض�رت معصوم�ه )س(، گزارش�ي از فعاليت ه�اي 
وزارت دف�اع در حوزه ه�اي فرهنگ�ي و صنعت�ي ارائ�ه ك�رد. 
وي در اين ديداره��ا با بيان اينكه وزارت دف��اع از نيروهاي متخصص، 
متعهد، واليتمدار و با روحيه انقالبي تشكيل ش��ده است، اظهار كرد: 
كاركنان اين وزارتخانه با وجود تحريم هاي شكننده توانسته اند صنعت 
دفاعي را با اقتدار به پيش ببرند و موجبات سربلندي بيش از پيش نظام 
مقدس جمهوري اسالمي را فراهم كنند. حاتمي توجه ويژه به مديريت 
جهادي در توليد دستاوردهاي راهبردي دفاعي را از اولويت هاي مهم 
و تاثير گذار در وزارت دفاع دانس��ت و ادامه داد: امروز به لحاظ نظامي 
و دفاعي در بهترين شرايط قرار داريم و با حمايت هاي دولت محترم و 
هدايت هاي فرمانده معظم كل قوا در اين دوره بر تقويت و بالندگي توان 

دفاعي با توجه به تهديدات دشمنان تمركز كرده ايم. 
دشمنان انقاب قدرت عظيم ما را درك كرده اند

آيت اهلل حسين نوري همداني نيز در ديدار با وزير دفاع واليتمداري و 
جديت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران را يك نمونه و الگو براي 
جهانيان دانست و گفت: امروز نيز دشمنان انقالب و اسالم اين قدرت 
عظيم را درك كرده ولي راز آن را كه ايمان و اعتقاد به خداوند اس��ت، 

هنوز متوجه نشده اند. 
اين مرجع تقليد با اش��اره به اينكه س��رمايه نظامي ك��ه در جمهوري 
اس��المي وجود دارد در هيچ جاي ديگر نيس��ت، مطرح ك��رد: از نظر 
تجهيزاتي، نظامي و نيروهاي انساني در جايگاه و شرايط مطلوبي قرار 
داريم كه همه آن را مديون اسالم هستيم. زيرا اسالم مردم را به گونه اي 
تربيت مي كند كه از شهادت هيچ ترسي ندارند و براي دفاع از كشور و 

ناموس خود از همه چيز مي گذرند. 
دشمن هميشه در كمين انقاب است

آيت اهلل علوي گرگاني نيز در ديدار با وزير دفاع با اش��اره به اينكه بايد 
از درون خودمان را تقويت كنيم زيرا اگر از درون دچار فساد شويم در 
مقابل كوچك ترين تحريكي آسيب پذير هس��تيم، گفت: بايد نسبت 
به رفع نقاط ضعف اهتمام داشت تا مورد س��وء استفاده دشمنان قرار 
نگيرد.  وي اظهار كرد: دشمن هميش��ه در كمين اين انقالب و اسالم 
بوده است و چنين شرايطي نيازمند هوشياري و دقت نيروهاي نظامي و 
دفاعي است زيرا دشمنان هر زماني كه به غفلت اين نيروها پي ببرد فتنه 

جديدي را آغاز مي  كنند. 
خروش مردم فتنه ها را بي اثر مي كند

آيت اهلل جوادي آملي نيز در ديدار وزير دفاع با اش��اره به رشادت هاي 
نيرو هاي مسلح در دوران دفاع مقدس خاطرنشان كرد: اين هشت سال 
جنگ تحميلي در حقيقت جنگ جهاني بود چراكه همه كش��ورهاي 
جهان عليه يك كشور متحد شدند، پس از پذيرش قطعنامه نيز عمليات 

مرصاد را به راه انداختند، اما نتوانستند كاري از پيش ببرند. 
 وي تأكيد كرد: دسيسه ها و فتنه ها اثري ندارد و خروش مردم آنها را بي 

اثر مي كند، چراكه مردم تربيت شده انقالب و اسالم هستند. 

سيد عبداهلل متوليان

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور: 
ترامپ نمي تواند دلسوز مردم ما باشد

 معاون سياس�ي دفتر رئيس جمهوري خواستار 
روشن شدن ريشه اتفاقات اخير كشور شد و گفت: 
دولت اراده كرده تا برخوردش با مردم شفاف باشد 
و مردم بتوانند بر كار دولت نظارت داشته باشند. 
مجيد تخت روانچي روز گذشته در گفت وگو با ايرنا 
در خصوص ناآرامي هاي اخير در برخي از شهرهاي 
كشور و رويكرد دولت در خصوص اين اتفاقات اظهار 
كرد: واقعيت قضيه اين اس��ت كه مردم ما چه نسل 
جوان چه نس��ل باالتر مطالبات بحقي دارند. آقاي 
روحاني هم گفتند كه همه ما بايد پاي صحبت مردم 
بنشينيم و به نظراتشان گوش دهيم و تصميمات ما 
بر اساس خواسته هاي ملت باشد. معاون سياسي دفتر 

رئيس جمهوري گفت: تحوالت اخير با طرح مطالبات 
بخش هايي از جامعه شروع شد ولي با اتفاقاتي، تبديل 
شد به سوء استفاده هايي كه متأسفانه عده اي شروع 
به تخريب كردند و شعارهاي ساختار شكنانه دادند 
كه مردم نيز بالفاصله و هوش��يارانه صف خود را از 
آشوبگران جدا كردند. روانچي با بيان اينكه عده اي 
با تحريك بدخواهان نظام تالش كردند س��وار موج 
مطالبات مردم ش��وند، اضافه كرد: اينها مستقيم يا 
غيرمستقيم از خارج از كشور خط مي گرفتند و اگر 
تبليغات رس��انه هاي خارجي را رصد كرده باشيد، 
ديديد كه با چه شور و هيجاني اخبار اين اتفاقات را 
پوشش مي دادند و تحليل مي كردند. چنانكه بسياري 

از شايعات و يا تصاوير غيرمرتبط را نيز به عنوان خبر 
ناآرامي هاي ايران منتشر مي كردند! وي يادآور شد: 
جالب است ترامپ در عرض دو روز چهار توئيت كرد. 
عجوالنه فكر كرد كه مي تواند با دخالت در اين كار به 
اميال خودش برسد ولي ديديم كه برعكس شد و اين 
نشان دهنده هشياري مردم است و مردم ما مي دانند 
كه آنها مطمئنا دلشان براي مردم ما نسوخته است. 
به خصوص ترامپ با آن سابقه زشت و الفاظي كه در 
مورد مردم ما به كار برده و رويكردي كه درباره ويزاي 
ورود به امريكا داشته است، چنين فردي نمي تواند 
براي مردم ما دلس��وزي كند. معاون سياسي دفتر 
رئيس جمهوري در پاس��خ به سوالي ديگر مبني بر 

اينكه آيا دولت درباره شروع ناآرامي ها و نقش عوامل 
داخلي و خارجي در اين اتفاقات بررسي هايي كرده 
اس��ت، اظهار كرد: اينكه مسير ش��عارها عوض شد 
خيلي گوياس��ت كه ابتدا فضايي وجود داشت و در 
ادامه فضاي ديگري ايجاد ش��د. بنابراين ريشه اين 
اتفاقات بايد بررسي و روشن شود. تخت روانچي افزود: 
البته شايد اين امر زمانبر باشد اما چيزي كه روشن 
است اين است كه عده اي- چه آشوبگران داخلي و 
چه كساني كه از خارج توطئه و تحريك كردند - از 
بستر مشكالت اقتصادي مردم سوء استفاده كردند و 
در حقيقت به طرح و شنيده شدن همان مطالبات 

لطمه زدند. 

مهدي مريزاد   |   فارس


