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مانورقدرتربيعيدربهارستان! 
علي ربيعي، وزي��ر كار، تعاون و امور اجتماعي كه روز گذش��ته 
براي پاسخ به س��ؤال نمايندگان مجلس به بهارستان رفته بود 
در اقدامي غيرمعمول 20 نفر از معاونانش را با خود همراه كرد؛ 
اقدامي كه با تذكر نمايندگان مجلس روبه رو ش��د. در آن زمان 
با غيبت علي الريجاني در صحن علني، اداره جلسه مجلس بر 
عهده علي مطهري بود. محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم 
كرمان در مجلس شوراي اسالمي در تذكري از نحوه اداره جلسه 
توسط مطهري انتقاد كرد و گفت: »سؤال بنده اين است كه چرا 
آقاي ربيعي، وزير تعاون امروز با 20 معاونش براي پاسخ به سؤال 

نمايندگان به مجلس آمده است؟
در جلس��ه امروز)دي��روز( معاونان وزي��ر تع��اون، نمايندگان 
س��ؤال كننده را دوره كرده بودند و اجازه تصميم گيري به آنها 
نمي دادند، اين  نحوه اداره جلسه صحيح نيست و آقاي مطهري! 
شما بايد رعايت كنيد.« او در ادامه افزود: »اصاًل وزير حق ندارد 
هنگام پاسخگويي به س��ؤال نمايندگان در جايگاه حضور يابد. 
آقاي مطهري شما بايد به نحوه اداره جلسه دقت كنيد، اگر شما 
توجه نداشته باشيد چه كاري از من كه نماينده هستم و در اين 

پايين نشس��ته ام، برمي آيد.« پيش از اين هم بارها نمايندگان 
مجلس از نحوه اداره جلسه توسط مطهري ابراز نارضايتي كرده 
بودند. مطهري در جلسه ديروز اين اشكال را پذيرفت، ولي ايراد 
را متوجه افراد ديگر دانست: »هيئت رئيسه نبايد مجوز ورود به 
معاونان وزير تعاون را مي داد، در اين زمينه كوتاهي شده كه فرد 
مسئول در هيئت رئيسه مجلس بايد پاس��خگو باشد.« به نظر 
مي رس��د ربيعي ديروز مانور قدرت راه انداخته بود، مانوري كه 
چندان هم بدون نتيجه واقعي و ملموس نبود و البي معاونان او 

براي اقناع نمايندگان مجلس نتيجه داد. 

بهارحرفهاي4سالپيشمنتقداندولت 
راميزند

 يك روزنامه اصالح طلب باز هم تيتر يك خود را به انتقاد از حسن 
روحاني و دولت او اختصاص داده بود: »تا كي دولت قبل؟« متن 
گزارش در مقايسه با انتقادات منتقدان دولت به روحاني، خصوصاً 
در ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري 96 چيز جديدي 
ندارد. منتقدان همواره مي گفتند دولت بر موج انتقاد از دولت نهم 
و دهم سوار مي شود تا عملكرد خودش مورد سؤال واقع نشود. حاال 

بهار بعد از پنج سال همان ها را مي نويسد: »يكي از كليدواژه هاي 
مورد استفاده دولتمردان در اين چند سال »دولت قبل« بوده است. 
مسئوالن دولتي هنگام مواجهه با بسياري از نقدها و اعتراضات در 
حوزه هاي مختلف با يادآوري عملكرد فاجعه بار دولت قبل منتقدان 
را به مسئوالن گذش��ته حواله مي دادند و به نوعي »دولت قبل« 
بهانه اي براي توجيه ناكامي ها و ضعف ها شده بود.« بهار در ادامه 
با يادآوري انعكاس پررنگ آنچه كه تخلفات دولت قبل مي نامند 
در رسانه ها، س��يبل انتقاد را عالوه بر دولت به سمت رسانه هاي 
اصالح طلب نيز مي كشاند و مي نويسد: »تا كي مي خواهيم فهرست 
تخلفات رنگارنگ سران دولت گذشته را به مردم عرضه كنيم؟ آيا به 
خط پايان اين مواجهه رسانه اي با دولت گذشته نرسيده ايم؟ محمود 
احمدي نژاد و ياران نزديك به او با تمام اشتباهات، تخلفات و مفاسد 
ريز و درشتي كه داشته اند بيش از چهار سال است كه ديگر در قواي 
سه گانه حضور ندارند و چند سال است كه ظاهراً ديگر آن نگاه جايي 
در قوه مجريه ندارد. در چنين وضعيتي گزارش ها و گفت وگوهاي 
تكراري درباره مفاس��د و تخلفات آن هشت سال كه در صفحات 
نشريات و فضاي مجازي به شكل روزانه نقش مي بندد چه دردي 
را از مردم و متن جامعه دوا مي كند؟« راستي! آيا همه اينها همان 

حرف هاي منتقدان دولت نبود كه امثال بهار نمي پذيرفتند؟

۱۳ آبان سرآغاز فروپاشي هژمون امريكايي
بي ترديد انقالب اسالمي ايران در ميان تمامي انقالب هاي دو سده اخير 

بي همتاست: 
۱ - پيروزي با كمترين خسارت و كمترين خونريزي و كشته، 2- پيروزي 
س��ريع و خارق العاده و در كوتاه تري��ن زمان ممكن، ۳- بدون اس��تفاده 
از س��الح و با دس��ت خال��ي، ۴- مس��تقل از هرگونه حماي��ت خارجي، 
۵- حاكميت الهي، 6- نفوذ فوق العاده و ق��درت بي نظير معنوي رهبري 
نهضت، ۷- وحدت و همبستگي تمام اقشار ملت، ۸- تبعيت همه اقشار و 
مردم از رهبري انقالب، 9- انقالب از پيش مهندسي شده و داراي برنامه، 
۱0- ارتباط بين دين و سياست؛ ۱۱- روحيه ايثار و شهادت طلبي مردم، 
۱2- در پي استقالل محض از بيگانگان و نظام سلطه، ۱۳– آزادي خواهي، 
۱۴- س��ازش ناپذيري، ۱۵- عدم وابستگي به ش��رق و غرب، ۱6- حفظ 
اصول انقالب حتي در ش��رايط دش��وار، ۱۷- اعمال تغييرات بنيادين و 
پرهيز جدي از رفرميسم، ۱۸- قدرت نفوذ معنوي شديد و پايگاه مردمي 
انقالب و پذيرش آن از س��وي ملل آزاده جهان، ۱9- دنبال كردن اهداف 
عميق انساني و معنوي در كنار اهداف مادي و اقتصادي،20- همراه بودن 
انقالب با مش��روعيت ديني، 2۱- تثبيت انقالب و برگ��زاري رفراندم در 
كوتاه ترين زمان ممكن و 22- جامعيت انقالب اس��المي نسبت به همه 

ابعاد انساني اجتماعي. 
اما به رغ��م ويژگي هاي منحصر به  فرد، انقالب اس��المي اي��ران به عنوان 
انقالب ضدطاغوت در 22 بهمن ۱۳۵۷ هنوز به كمال خود نرس��يده بود. 
طاغوت پهلوي مستقل عمل نمي كرد بلكه شاه ديكتاتور به عنوان حلقه اي 
از حلقات نظام استكباري سلطه در منطقه غرب آسيا نقش ژاندارم و حافظ 
منافع غرب و پشتيبان ششدانگ رژيم صهيونيستي را ايفا مي كرد و اسناد 
به دس��ت آمده در تس��خير النه جاسوسي شيطان نش��ان داد كه انقالب 
طاغوت زدايي ۵۷ به انقالبي بزرگ تر از جنس استكبارستيزي نياز داشته 

و محو نظام ديكتاتوري پهلوي پايان كار نبوده  است. 
انقالب اسالمي با تسخير النه جاسوسي و تحقير نظام استكباري سلطه به 
رهبري امريكا، عالوه بر خنثي سازي توطئه هاي دشمن، مسير براندازي 
نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران را مسدود كرده و تصوير واقعي شيطان 
بزرگ را فراروي ديدگان افكار عمومي جهان به نمايش گذاشته و از آن پس 
نه در ايران بلكه در چهارگوشه جهان حتي در سرزمين امريكا، پرچم امريكا 
به عنوان نماد نظام سلطه به آتش كشيده شده و رؤياهاي غرب براي نابودي 
يا استحاله نظام اسالمي ايران به كابوسي بزرگ بدل گشته كه هم اينك 
با وجود گذشت چهار دهه نتوانسته نيات شوم و استكباري خود را درباره 
ايران عملي سازد و روز به روز هژمون خود را از دست داده و در مقابل اراده 

پوالدين ملت ايران سر خم كرده است. 
انق��الب دوم مردم ايران ب��ه فرمايش حضرت امام خمين��ي)ره( انقالبي 

بزرگ تر از انقالب اول بود، چراكه: 
۱ - قرارگاه فرماندهي نظام سلطه را نش��انه رفته و با النه شيطان رؤياي 

دشمن را براي تكرار كودتاي ديگري از جنس 2۸ مرداد ۳2 به باد داد. 
2 - پرده از نيات شوم امريكا براي نابودي انقالب ايران برداشته و نقشه هاي 

نظام سلطه براي نفوذ و استحاله انقالب اسالمي را خنثي كرد. 
۳ - حركت توده وار نبوده و مبتني بر آگاهي سياس��ي و بصيرت انقالبي و 
از سوي نخبگان و قشر تحصيلكرده و دانشگاهي هدايت شد و به سرانجام 

رسيد. 
۴ - هيمنه و ابهت پوشالين نظام س��لطه و امريكا را لگدمال كرد و سبب 

تحقير شيطان بزرگ نزد افكار عمومي جهان شد. 
۵ - از دايره مرزهاي جغرافيايي ايران فراتر رفته و هوش��مندي سياسي 
و قدرت اس��تقالل طلبي انقالب اس��المي را در مواجهه مستقيم با نظام 

استكباري امريكا به رخ جهانيان كشيد. 
6 - موجب شناسايي و رسوايي بسياري از عوامل نفوذي غرب در ايران و 

پااليش انقالب از عناصر وطن فروش و خودباخته شد. 
۷ - موجبات رسوايي نظام سلطه و افشاي برنامه هاي آنان براي دخالت در 

امور داخلي به منظور استثمار و استحمار كشورها شد. 
۸ - پرچم مبارزه با ظلم ظالمان و استكبارستيزي نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران را به اهتزاز درآورد. 
9 - اسناد به دس��ت آمده نش��ان مي دهد كه اگر اين انقالب بزرگ تر رخ 

نمي داد، عمر نظام نوپاي ايران به سال ۱۳60 هم نمي رسيد. 
برخي از پشيمان شده ها، خسته ها و از نفس افتاده ها در كنار غرب زدگان و 
ساده انديشان از يك سو و عوامل و عناصر خودفروخته و اجيرشده بيگانه از 
سوي ديگر، عمداً يا سهواً و با انگيزه هاي مختلف از جمله حب وطن دوم! 
با زير س��ؤال برد ن دهه 60 )به عنوان پرافتخارترين دوران عمر ۴0 ساله 
انقالب اسالمي( چشم خود را بر واقعيات و حقايق برنامه هاي غرب براي 
نابود كردن نظام هاي مردمي و ضدغرب بس��ته و خواسته يا ناخواسته به 
دفاع و تطهير نظام سلطه پرداخته و براي خوشامد امريكا، با قيافه اي علمي 
و محكمه پسند، اشغال النه شيطان را برخالف كنوانسيون ها و قراردادهاي 
بين المللي دانس��ته و اين اقدام انقالبي را ش��ديداً محك��وم كرده اند. اين 
جماعت كه به بيماري هاي فراموشي، غربزدگي و خوش بيني به دشمن 
مبتال گشته اند گويا مثنوي ۷0  من كاغذ و ۷0 جلدي اسناد دخالت هاي 

علني و برنامه ريزي شده شيطان براي نايودي انقالب را نخوانده اند. 
بر اس��اس منطق مغالطه گون »پش��يمان ش��ده ها«، »غرب ب��اوران« و 
»نفوذي ها«، وقوع انقالب اسالمي عليه دس��تگاه ديكتاتوري پهلوي نيز 
برخالف قوانين داخلي و بين المللي و نقض آشكار كنوانسيون هاي جهاني 
بوده و با اين استدالل مغالطه گون البد انقالب ضدطاغوت مردم ايران در 
22 بهمن ۵۷ را هم محكوم مي كنند! حقيقت اين اس��ت كه اشغال النه 
جاسوسي ش��يطان بزرگ، ماهيتي كاماًل انقالبي داشته  و افشاي ماهيت 
براندازانه شيطان بزرگ از طريق قانوني و با اجازه و تأييد سازمان ملل به 
يك لطيفه بي مزه شباهت دارد. اسناد به دست آمده از النه شيطان نشان 
داد كه تصرف النه جاسوسي پاس��خي بجا و صددرصد انقالبي به بيش از 
2۷ سال حضور و دخالت آشكار امريكا در امور ايران و تحقير مردم ايران و 

برنامه ريزي براي 2۸ مرداد ديگر بوده  است. 
براي اثبات درستي اشغال النه جاسوسي ش��يطان بزرگ كافي است كه 
بدانيم اندكي پس از كودتاي سال 200۴ امريكا در هائيتي، »آيرا كورزبان« 
وكيل »ژان برتراند آريستايد« رئيس جمهور اين كشور در ميامي امريكا 
طي سخنراني خود يك س��ؤال و جواب جالب را مطرح كرد: چرا تاكنون 
در امريكا كودتا شكل نگرفته است؟ چون در واشنگتن »سفارت امريكا« 

وجود ندارد.
نگاهي اجمالي به تاريخ ننگي��ن اقدامات امريكا در كش��ورهاي مختلف 
جهان در طول ۱00 سال گذشته نشان مي دهد اين كشور به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم در حدود 60 كودتا نقش داشته، به عالوه در تعداد ديگري 

از كودتاها نيز ناكام مانده است. 
انقالب استكبارستيزي ملت ايران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نشان داد كه عزت 
ملي در پناه مقاومت و ايس��تادگي در برابر دشمن به دس��ت مي آيد نه با 
مسامحه و كوتاه آمدن در برابر زورگويي و زياده خواهي دشمن. ۱۳ آبان در 
طول انقالب اسالمي بوده و انقالب را تكميل و ثابت كرد كه مردم قهرمان 
ايران بدون تحقق انقالبي بزرگ تر از انقالب ۵۷ قطعاً به اهداف واالي خود 

نمي رسيدند. 
بازخواني رفتار سياسي امريكا عليه انقالب اسالمي مردم ايران در ۴0 سال 
اخير نشان مي دهد كه كليه اقدامات امريكا عليه ايران تابعي از يك راهبرد 
دقيق و حساب شده بوده و از حيث دشمني و تالش براي نابودي جمهوري 
اسالمي ايران هيچ فرقي بين رؤس��اي  جمهور و دو حزب سياسي مطرح 
در امريكا نبوده و دل بس��تن به مذاكره با شيطان با قصد نرم كردن دل يا 
فريب دشمن و بستن با كدخدا با هدف حل مشكالت نوعي ساده انديشي 
ناشي از عدم توجه به تاريخ كينه ورزي دشمن بوده و بي ترديد دل  بستن به 
شجره خبيثه نظام مهندسي شده سلطه غرب )امريكا و اروپا( ميوه اي جز 
فرصت سوزي، تهديدافزايي و افزايش مشكالت، جري تر شدن شيطان و 

نااميدي مردم از مسئوالن را دربر نخواهد داشت. 

رؤساي جمهور روسيه و آذربايجان با رهبر انقالب ديدار کردند

رهبر انقالب: مي توانيم تحريم ها را بي اثر
 و  امريكا را منزوي کنيم

رؤس�اي جمهور روس�يه و آذربايج�ان که روز 
گذشته براي حضور در اجالس سه جانبه با ايران 
به تهران س�فر کرده بودند، روز گذشته به طور 
جداگانه با رهبر معظ�م انقالب دي�دار و درباره 
مسائل مهم دوجانبه و منطقه اي گفت وگو کردند. 
 به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي عصر ديروز در ديدار رئيس جمهور 
روسيه با استقبال از پيشنهاد آقاي والديمير پوتين 
براي گسترش روزافزون همكاري ها در همه زمينه ها 
تأكيد كردند: بايد از تجربيات مفيد سال هاي اخير در 
مسائل منطقه اي و روابط دو جانبه، براي تحكيم و 

توسعه روابط بهره جست. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، ظرفي��ت همكاري 
اقتصادي دو كشور را بس��يار فراتر از سطح كنوني 
خواندند و افزودند: در زمينه حمل و نقل، استفاده از 
محور مهم بندر چابهار تا بندر سن پطرزبورگ، و ديگر 
عرصه هاي اقتصادي مي توانيم همكاري گسترده تري 
داشته باشيم. رهبر انقالب اسالمي به تجربه خيلي 
خوب همكاري دو كش��ور در موضوع سوريه اشاره 
كردند و افزودند: نتايج اين همكاري نشان داد تهران 
و مس��كو مي توانند در ميدان هاي دش��وار، اهداف 
مشترك را محقق كنند. ايشان خاطرنشان كردند: 
شكس��ت ائتالف امريكايي حامي تروريست ها در 
س��وريه واقعيتي انكارناپذير است اما آنها همچنان 
مش��غول طراحي و توطئه هس��تند، بنابراين حل 
كامل مسئله س��وريه نيازمند تداوم همكاري هاي 

مستحكم است. 
 رهبر انقالب اسالمي، ايس��تادگي مشترك ايران و 
روسيه در مقابل تروريست هاي تكفيري مورد حمايت 
چند كشور خارجي را داراي نتايج مهم برشمردند و 
افزودند: تركيب خيلي خوب و ايستادگي مشترك 
تهران و مسكو در مقابل فتنه و فساد تروريست ها در 
سوريه، پرمعنا است و روسيه را در مسائل منطقه غرب 
آسيا تأثيرگذار كرده است.  حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
مردم سوريه را تصميم گير نهايي مسائل آن كشور 
خواندند و افزودند: همانطور كه شما گفتيد بايد همه 

مس��ائل و راه حل ها درباره حكومت سوريه از درون 
اين كشور بجوشد و دولت سوريه براي اجراي هيچ 
طرحي تحت فشار قرار نگيرد و هرچه ممكن است 
طرح ها جامع االطراف باشد.  رهبر انقالب اسالمي، 
سخنان رئيس جمهور روسيه در اين ديدار را درباره 
برجام و ضرورت رعايت معاهده ه��اي چند جانبه، 
خوب دانس��تند و افزودند: امريكايي ها متأس��فانه 
به ياغي گري خود ادامه مي دهند ك��ه بايد با تكيه 
بر عقل و اس��تفاده از راه هاي صحيح با آنها برخورد 
شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأييد مواضع آقاي 
پوتين درباره حل مشترك مسائل منطقه اي بدون 
طرف هاي خارجي خاطرنشان كردند: امريكايي ها 
درصدند كه در همه مسائل منطقه و جهان دخالت 
كنند و براي اين كار، روي مسئوالن ضعيف برخي 

كشورها، حساب باز كرده اند. 
ايش��ان، دخالت هاي خونين س��عودي ها در برخي 
كشورها از جمله جنايات روزانه اين كشور در يمن 
را زمينه ساز گرفتار شدن عربستان در مخمصه هاي 
عميق خواندند و افزودند: آنها حتي نمي گذارند به 
مردم مظلوم يمن كه گرفت��ار بيماري هاي واگير و 

كشنده شده اند، دارو و كمك برسد. 
  مي توانيم امريكا را منزوي کنيم

رهبر انقالب اسالمي، همكاري براي مقابله مشترك 
با تحريم هاي امريكا بر ضد ايران و روس��يه را مفيد 
خواندند و افزودند: بدون توج��ه به تبليغات منفي 
دشمنان براي تضعيف روابط كش��ورها، مي توانيم 
تحريم هاي امريكايي ها را با روش هايي از جمله حذف 
دالر و جايگزين كردن پول ملي در معامالت اقتصادي 

دو يا چند جانبه، بي اثر و امريكا را منزوي كنيم.
 ايشان، آقاي پوتين را داراي شخصيتي قوي و اهل 
تصميم و عمل خواندن��د و افزودند: به همين علت 
مي توان با روسيه به عنوان يك قدرت بزرگ درباره 
كارهاي ب��زرگ و نيازمند عزم و ت��الش، صحبت و 

همكاري منطقي كرد.
 حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين پيشنهاد آقاي 
پوتين را براي گس��ترش چند جانبه همكاري هاي 

منطقه اي قابل قبول دانستند. 

  پوتي�ن:  اي�ران ش�ريكي اس�تراتژيك و 
همسايه اي بزرگ است

در اين ديدار كه بيش از يك ساعت و ربع طول كشيد، 
رئيس جمهور روسيه با ابراز خرسندي فراوان از سفر 
به تهران و ديدار با رهب��ر معظم انقالب تأكيد كرد: 
ايران را »شريكي استراتژيك« و »همسايه اي بزرگ« 
مي دانيم و از هر زمينه و فرصتي براي گس��ترش و 

تحكيم همه جانبه روابط استفاده مي كنيم. 
پوتين ديدار خود با رئيس جمهور كشورمان را بسيار 
خوب توصيف كرد و انرژي، حمل و نقل، فناوري هاي 
نوين، كشاورزي، و طرح هاي مشترك نفت و گاز و 
انرژي را از جمله زمينه هاي مناسب براي گسترش 

روابط اقتصادي خواند. 
رئيس جمهور روس��يه گفت: ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي ايران به روسيه هفت برابر شده اما همچنان 
در زمينه هاي مختلف، ظرفيت ه��اي فراواني براي 
همكاري وجود دارد. پوتين با تأكيد بر ضرورت حفظ 
ثبات و امنيت در منطقه گفت: با همكاري مشترك 
در سوريه به نتايج بسيار خوبي دست يافتيم و بايد 
ضمن ادامه مبارزه با تروريسم، روند سياسي مناسبي 

در اين كشور در نظر گرفته شود. 
رئيس جمهور روس��يه، مواضع رهبر معظم انقالب 
اسالمي را در تحقق اهداف مشترك در سوريه بسيار 
مؤثر و خردمندانه دانس��ت و گفت: به جهان نشان 
داديم كه بدون نياز به كشورهاي فرا منطقه اي قادر به 

حل و فصل مسائل منطقه بسيار مهم خود هستيم.
 پوتين حفظ تماميت ارضي سوريه و حمايت از دولت 
و آقاي بشار اس��د رئيس جمهور قانوني اين كشور 
را از اصول سياس��ت خارجي روسيه خواند و گفت: 
معتقديم هرگونه تغيير و تحول در هر كش��وري از 

جمله سوريه بايد از درون شكل بگيرد.
 رئيس جمهور روسيه با اعالم حمايت مسكو از برجام 
گفت: با هرگونه تغيير يك جانبه در مفاد اين توافقنامه 
چند جانبه مخالفيم و يكجانبه گرايي را زير پا گذاشتن 
قوانين و نظ��ام بين الملل مي داني��م. رئيس جمهور 
روس��يه افزود: تغيير اصول اصلي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را كاري نادرس��ت مي دانيم و با مرتبط 

كردن برنامه هسته اي ايران با مسائل ديگر از جمله 
مس��ئله دفاعي مخالفيم. والديمير پوتين همكاري 
دفاعي- نظام��ي دو كش��ور را در چارچوب مقررات 

بين المللي، قابل گسترش بيشتر ارزيابي كرد. 
پوتين با اش��اره به اينكه كش��ورهاي غيرمنطقه اي 
درصدد آتش افروزي هستند، گفت: امريكا مي خواهد 
در همه مسائل جهان و منطقه دخالت كند و در اين 
راه اگر الزم شود حتي منافع متحدان خود را ناديده 
مي گيرد. رئيس جمهور روسيه با اشاره به دروغ گويي 
مقامات امريكايي درباره روسيه در مذاكرات شوراي 
امنيت سازمان ملل گفت: به هيچ وجه فكر نمي كردم 
در اين سطح از روابط بين الملل چنين كارهايي انجام 
ش��ود اما اكنون به اينگونه رفتار امريكايي ها عادت 
كرده ايم.  رئيس جمهور روسيه، تكيه بر توان داخلي را 
سياست اصلي اين كشور در مقابله با تحريم هاي امريكا 
اعالم كرد و گفت: برخ��ي توليد كنندگان و صاحبان 
صنايع روسي دعا مي كنند تحريم هاي امريكا پايان 
نيابد، زيرا موجب شده به ظرفيت هاي آنها توجه شود. 
پوتين افزود: از س��ال 20۱۴ يعني آغاز تحريم هاي 
امريكا، منابع مال��ي را عمدتاً به پيش��رفت علمي و 
فناوري اختصاص دادي��م و در زمينه بيوتكنولوژي، 
آي تي، كشاورزي و صنايع فضايي رشد قابل توجهي 
داشته ايم. رئيس جمهور روسيه گفت: اكنون برخالف 
نگراني هاي اوليه فهميده ايم كه هركاري را اراده كنيم، 
مي توانيم انجام دهيم. پوتين در پايان تأكيد كرد: ما 
به مواضع اصولي خود پايبنديم و با هركسي كاري را 

شروع كنيم، تا پايان ادامه مي دهيم. 
  بايد مقابل مخالفان روابط ايران و آذربايجان 

ايستادگي کرد
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي همچنين شامگاه چهارشنبه در ديدار آقاي 
الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان با اشاره به 
پيوندهاي عميق دو كشور و لزوم افزايش همكاري ها، 
خاطرنشان كردند: ارتباطات نزديك و برادرانه ايران و 
جمهوري آذربايجان، مخالفاني دارد كه بايد در مقابل 
وسوسه ها و اقدامات خرابكارانه آنها ايستادگي كرد 
و با اراده و انگيزه مضاعف، روابط و همكاري ها را در 

بخش هاي مختلف گسترش داد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اين واقعيت مهم 
كه اكثريت جمعيت جمهوري آذربايجان همچون 
ايران و عراق از پيروان مكتب اهل بيت عليهم السالم 
هستند، افزودند: بايد قدر اين فرصت مفيد و مراسم 
پرشكوه عزاداري ش��يعيان در آذربايجان را دانست، 
زيرا اين موارد، هويت ملت و كش��ور شما را تقويت 
مي كند. ايشان، علت ناكام ماندن تالش هاي فراوان 
شوروي س��ابق در ترويج ماركسيسم و به فراموشي 
سپرده شدن دين در آذربايجان را ايمان محكِم مردم 
خواندند و گفتند: مراسم  پرشكوه امسال در ماه محرم 
نمونه اي از ايمان استوار ملت آذربايجان بود. در اين 
ديدار كه جهانگيري مع��اون اول رئيس جمهور نيز 
حضور داشت، الهام علي اف حضور در ايران را همچون 
حضور در خانه خود دانس��ت و با اشاره به پيشرفت 
قابل توجه همكاري هاي دو كشور در سال هاي اخير، 
افزود: در روابط خود با ايران كامالً محكم هستيم و به 
هيچ كس اجازه مداخله و اخالل در روابط دو كشور 
نمي دهيم. رئيس جمهوري آذربايجان با بيان مواردي 
از همكاري هاي دو كش��ور در بخش هاي فرهنگي، 
اقتصادي، س��رمايه گذاري، انرژي و حمل ونقل، به 
تالش هاي دولتش در مسجدس��ازي در آذربايجان 
اش��اره كرد و گفت: م��ا در حال تحكي��م ارتباطات 
اقتصادي و فرهنگي خود با ايران هستيم و عزم جدي 

داريم كه اين روابط، پايدار و هميشگي باشد.

در ديدار سرلشكر باقري و گراسيموف عنوان شد
 تأکيد ايران و روسيه براي کمك به جبهه مقاومت

 و مبارزه با تروريسم
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ايران و رئيس ستاد ارتش روسيه 
در ديداري درباره ديپلماس�ي دفاعي، با يكديگر گف�ت و گو و بر 
کمك به جبهه مقاومت سوريه و مبارزه با تروريسم تأکيد کردند. 
به گزارش ايرنا، والري گراسيموف و هيئت همراه در ديدار با سرلشكر 
محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح درباره ديپلماسي نوين، 
تبيين ديپلماس��ي دفاعي ايران و روس��يه و نحوه مقابله با تروريست 
گفت وگو كردند. همچنين ايران و روس��يه در اين ديدار درباره مسائل 
مختلف منطقه از جمله موضوع س��وريه و كمك ب��ه جبهه مقاومت و 
مسئله مبارزه با تروريسم با يكديگر تبادل نظر كردند. سرلشكر باقري 
در اين ديدار با بيان اينكه طي دو س��ال اخير همكاري بس��يار خوبي 
بين نيروهاي مسلح ايران و روسيه شكل گرفته است، افزود: برگزاري 
مسابقات نظاميان جهان در روسيه و دعوت از جمهوري اسالمي ايران 
در اين مس��ابقات موجب قدرداني اس��ت زيرا برگ��زاري اين رقابت ها 
موجب توسعه همكاري دو كشور خواهد شد. وي خطاب به كراسيموف 
گفت: شما از من براي حضور در آيين افتتاحيه مسابقات روسيه دعوت 
كرده ايد كه بايد بگويم به دليل مش��غله كاري امكان ش��ركت در آن 
برنامه را نداشتم اما در فرصتي مناسب مذاكراتي را در مسكو خواهيم 
داشت. رئيس ستاد ارتش روس��يه نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور 
در كشورمان اظهار داش��ت: با توجه به روند موجود از سطح همكاري 
دفاعي و نظامي بين دو كشور بسيار خرسند هستم. در ادامه اين ديدار 
دو جانبه دو طرف در خصوص مقابله با تروريسم در صحنه هاي مختلف 
و نيز مديريت و هدايت مشترك در صحنه هاي دفاعي و امنيتي منطقه 
براي مبارزه قاطع با دخالت هاي بيگانه و فرامنطقه اي بحث و گفت وگو 
كردند. طرفين همچني��ن در خصوص ارتقاي س��طح همكاري هاي 
دفاعي از جمله مس��ائل امنيتي، صنعتي، تحقيقاتي و آموزشي بحث 

و تبادل نظر كردند. 
 

وزير اطالعات دولت سازندگي: 
وقت  گذاشتن براي مذاکره با امريكا ديوانگي است

وزير اس�بق اطالعات درباره ديوانگي مذاکره ب�ا امريكا که مورد 
اشاره روحاني قرارگرفته اس�ت، گفت: وقتي شما با يك کشوري 
مذاک�ره کرده و ق�رارداد مي بنديد ام�ا طرف مقاب�ل آن تفاهم را 
اج�را نمي کند، وقت  گذاش�تن براي اين کش�ور ديوانگي اس�ت. 
حجت االسالم علي فالحيان، وزير اسبق اطالعات در گفت وگو با فارس، 
با اش��اره به مواضع اخير دولت امريكا براي مذاكره مجدد و سخنان اخير 
روحاني درباره ديوانگ��ي مذاكره با امريكا اظهار داش��ت: ما ب��ا امريكا و 
صهيونيست ها در حال جنگ هس��تيم، آنها به دشمنان خود تروريست 
مي گويند چراكه اساساً امريكايي ها هژموني سلطه دارند و مي خواهند همه 
كشورها تحت نظر آنها باشند. وزير اطالعات دولت سازندگي با تأكيد بر 
اينكه اگر كسي عليه اسرائيل اقدام كند ازنظر آنها تروريست است، گفت: ما 
امريكا و اسرائيل را تروريست مي دانيم چون به ملت  كشورهاي افغانستان، 
عراق و فلسطين تجاوز كرده اند. وي با اشاره به كودتا و توطئه عليه كشورها 
ازجمله عليه ايران و اعتراف خودشان به اين مسئله، خاطرنشان كرد: چون 
ما اجازه نمي دهيم كه آنها به اهداف خود برس��ند امريكا ما را تروريست 
مي داند؛ درباره ترامپ ني��ز كه اين حرف ها را عليه ملت ايران زده اس��ت 
بايد گفت او اصوالً خارج از قواعد ديپلماس��ي صحبت مي كند. فالحيان 
خاطرنشان كرد: خود مسئوالن امريكا مي خواهند چهره امريكا كه چهره اي 
وحشيگري است به ملت هاي دنيا نشان داده شود و ترامپ نيز نقش خود 
را به خوبي ايفا مي كند و به طور مثال از يونيسف يا سازمان جهاني محيط 
 زيست خارج مي شود؛ بنابراين ترامپ يك شورشي و تروريست واقعي در 

مسائل امنيتي نظامي،  اقتصادي، اجتماعي و حتي محيط زيستي است. 
وزير اسبق اطالعات درباره ديوانگي مذاكره با امريكا كه مورداشاره روحاني 
قرارگرفته است، گفت: امريكا نشان داده اگر با اين كشور توافق كنيد زير 
آن خواهد زد، وقتي يك كشوري مذاكره مي كند و قرارداد مي بندد اما آن را 
اجرا نمي كند پس وقت  گذاشتن براي اين كشور ديوانگي است. وي بابيان 
اينكه ما پس از برجام ش��اهد رفع تحريم ها نبوده ايم، افزود: امريكا تمام 
ش��ركت هايي را كه با ايران كار كنند، تحريم مي كند درحالي كه قرار بود 
تحريم هاي مربوط به انرژي اتمي برداشته شود اما امروز هيچ شركتي در 
هيچ كجاي دنيا نمي تواند با ما كار كند چون معتقدند امريكا آنها را جريمه 
خواهد كرد. فالحيان ب��ا تأكيد بر اينكه سياس��تمداران در صحبت هاي 
خود اهداف خاصي را دنبال مي كنند،  اظهار داشت: احتماالً آقاي روحاني 
مي خواهد به اروپايي ها بگويد ما نمي توانيم با امريكا كنار بياييم، بنابراين 
اگر ش��ما مي خواهيد همه چيز را به مذاكره با امريكا گره بزنيد اين عملي 
نبوده و ديوانگي است؛ بنابراين رئيس جمهور با اين سخنان مي خواهد به 
اروپا توصيه كند ك��ه تكليف خود را هرچه زودتر مش��خص كرده و بداند 
مسائلي كه امريكايي ها مانند بحث هاي موش��كي و بازديد از سايت هاي 
نظامي ايران مطرح مي كنند درست نيست. وزير اسبق اطالعات در پايان 
تأكيد كرد: امريكا زماني از دش��مني خود دس��ت مي كشد كه جمهوري 
اسالمي نباشد اما وقتي نمي توانند سعي مي كنند فشار بياورند؛ بنابراين 
مذاكره با امريكا كه نمي خواهند يك كشور مستقل و قدرتمند در منطقه 

باشد ديوانگي است. 

شبكه بزرگ جعل ويزا متالشي شد
وزارت اطالعات شبكه بزرگ جعل ويزا را در اصفهان و قم متالشي 

کرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت اطالعات، سربازان گمنام امام زمان 
)عج( با رصد گس��ترده اطالعاتي و اقدامات عملياتي هشت نفر از اعضا و 
سرشبكه اين باند را شناس��ايي و در ش��هرهاي اصفهان، نجف آباد و قم 
دستگير كردند. از اين باند دستگاه هاي چاپ پيشرفته و ۱۵0 هزار ويزاي 
جعلي آماده توزيع كشف و ضبط شده است. وزارت اطالعات چند روز پيش 

نيز شبكه توليد و توزيع ويزاي جعلي را با 2۵0 هزار ويزا منهدم نمود. 

سيدعبداهلل متوليان

در ديدار فرمانده کل ارتش با فرمانده نيروي هوافضاي سپاه مطرح شد 
تحريمهاخلليدرارتقايتوانموشكيايجادنميكند

      خبر    

امير سرلش�كر س�يدعبدالرحيم موس�وي، فرمان�ده کل ارتش 
جمهوري اسالمي ايران روز گذش�ته با حضور در ستاد فرماندهي 
ني�روي هوافضاي س�پاه ب�ا س�ردار س�رتيپ پاس�دار اميرعلي 
حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه ديدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش س��پاه نيوز، در اين ديدار صميمانه طرفي��ن با تأكيد بر 
اينكه تحريم  ه��اي ظالمانه امريكا خلل��ي در تقويت توان و ظرفيت 
دفاعي كش��ور به ويژه در ارتقاي قدرت موشكي ايجاد نخواهد كرد، 

تصريح كردند: حركت شيطنت آميز امريكا كه ناشي از عجز و ناتواني 
اس��تكبار جهاني در برابر انقالب و نظام اس��المي ماست، همچون 
گذشته نه تنها مانعي در قدرت افزايي دفاعي جمهوري اسالمي ايران 
نيست، بلكه به مثابه يك فرصت تلقي شده و انگيزه و اراده فرزندان 
عاشورايي ايران اسالمي را در اين مسير عزت بخش و امنيت آفرين 

بيشتر خواهد كرد.
سرلشكر موسوي و س��ردار حاجي زاده هدف توطئه جديد دشمن در 

اعمال تحريم عليه سپاه و توان موشكي كش��ور را ايجاد گسست بين 
اركان نظام به ويژه ارتش، س��پاه، ملت و دولت توصيف و خاطرنش��ان 
كردند: دشمنان انقالب اسالمي و مردم ايران با اجراي طرح ايران هراسي 
و جابه جايي تروريس��م و ضدتروريس��م و داعش و ضدداعش، س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي كه عامل شكست طرح هاي امريكا در منطقه 
غرب آس��يا بوده را آماج حمالت خود قرار داده اند كه با ياري خداوند 

متعال اين توطئه آنها نيز بي اثر خواهد شد. 

کورش تمدني
کورش سياسي

ادامه از صفحه اول
بزرگ ترين ظلم به كورش اين است كه سلطنت طلبان پشت وي مخفي 
ش��وند و بخواهند اين ميراث ملي را با ناكامي هاي خ��ود به كامروايي 

تبديل كنند. 
درگير كردن هويت ملي با هويت ديني و برعكس، بازي باخت- باخت 
به هويت غربي است كه سامان دهندگان اين درگيري از آبشخور غرب 
تغذيه مي شوند؛ البته ملي گراها در ۱۵0 ساله گذشته از مباني معرفتي 

غرب سيراب شده اند نه مباني معرفتي ايراني- اسالمي... 
آنچه قطعي و حتمي است و بر س��ر آن اختالف وجود ندارد، اين است 
كه تاريخ باستان ايران در همين 200 سال اخير به دست مستشرقين 
و پشتيباني پارسيان هند )جرياني كه حاضر به پذيرش اسالم نشدند 
و از ايران به هند مهاجرت و دين و زبان خود را حفظ كردند( نوش��ته 
شد و مستشرقين با زيركي عناصري ملي - باستاني را كه مي توانست 
به انش��قاق هويتي ايران و اسالم منجر ش��ود، در آن نهادينه كرده اند، 
بنابراين تاريخ كورش 2 هزار و ۳00 س��ال بعد از تحقق آن ثبت شده 
است و قابل استناد قطعي نيس��ت، به همين دليل هر كس از كورش 

صحبت مي كند واژه »احتماالً« را از نظر دور نمي دارد. 


