
      گزارش

 رسالت جوانان در »گام دوم«
هفته پيش حضرت امام خامنه اي در ابتداي درس خارج در پاس��خ به 
نامه يكي از طالب )كه اوضاع كشور را آشفته و بحراني اعالم كرده بود( 
فرمودند )نقل به مضمون( »هيچ كس مثل من بر اوضاع كشور مسلط 
نيست... اما به طور حتم اوضاع كش��ور به هيچ وجه نه بحراني است نه 

آشفته و شما نبايد از اين كلمات استفاده كنيد... «. 
 اين وجيزه و يادداش��ت كوتاه، معطوف به تبيين اين حقيقت اس��ت. 
امروز دش��من و نظام س��لطه غربي با ما درگير يك جنگ ش��ناختي 
شده اس��ت. يعني با يك مهندس��ي پيچيده مبتني بر جنگ رواني با 
بهره برداري از تمام ظرفيت رسانه اي خود به ويژه در دنياي مجازي با 
مديريت افكار عمومي دارند با سرعت ادراك و ذهنيت جامعه و مردم را 
تغيير داده و مديريت مي كنند. جنگ شناختي غرب عليه مردم ايران 
در دو جنبه س��لبي و ايجابي در حال وقوع و انجام است. تصويري كه 
رس��انه هاي امريكايي  از امريكا روايت مي كنن��د، تصوير مدينه فاضله 

افالطوني و يك آرمان شهر است. 
بس��ياري از فيلم هاي هاليوود فرس��نگ ها از حقيقت فاصله گرفته و 
جنبه تخيلي پيدا كرده و امريكا را به گونه اي به تصوير مي كشد كه در 
آنجا علم با سرعت سرسام آور و غيرقابل باور و غيرقابل رقابت در حال 
رشد است، امنيت و بهداش��ت و رفاه و اقتصاد و... در اين آرمان شهر با 
هيچ كجاي جهان قابل مقايسه نيست، اما حقيقت اين است كه كشور 
ايران به رغم بسياري از مش��كالت و نواقص و همه سنگ اندازي هاي 
نظام سلطه و تحريم ها و تهديدها، در بسياري از حوزه ها به اذعان مراكز 
آماري بين المللي اول هستيم، از نانو تا سلول هاي بنيادي تا رشد علمي؛ 
اما تحت تأثير تك ها و پاتك هاي دش��من در جنگ شناختي نه تنها 
حقيقت وارونه جلوه داده مي شود بلكه با مديريت ادراكي، متأسفانه 
توس��ط برخي در داخل از همي��ن توانايي ه��ا و توانمندي ها جوك 
 مي سازند و با سرعت در فضاي مجازي و ادراكي جامعه منتشر مي كنند. 
در جنگ ش��ناختي؛ دش��من ب��ا بهره ب��رداري از تمام��ي امكانات و 
ظرفيت هاي رس��انه اي، خودش را به ش��دت باالتر و سوپرمن و يك 
قهرمان بالمنازع و شكس��ت ناپذير نش��ان مي دهد ام��ا ادراك و باور 
مردم ايران را به گونه اي مديري��ت مي كند كه ما خودمان را به مراتب 
پايين تر از طرف مقابل و غيرقابل رقاب��ت با او مي بينيم. در اين حالت 
بين دو طرف صحنه نبرد يك فاصله و گپ شناختي به وجود مي آيد 
كه كارآمدي نظام اسالمي را نشانه گرفته و اين گپ و فاصله روز به روز 
بزرگ تر و بزرگ تر شده و اين سير قهقرايي از فروپاشي ادراكي شروع 
ش��ده و تا محو كامل باورها و فروريختن ديوار اعتماد مردم به نظام و 

براندازي نظام امتداد مي يابد. 
نكته تل��خ و دردناك اينجاس��ت ك��ه در داخل برخي روش��نفكران و 
احزاب و جناح هاي سياس��ي دقيق��اً مانند عمله دش��من بر آتش اين 
جنگ ش��ناختي دميده و ب��ا كج فهم��ي و بي بصيرتي و ي��ا به عنوان 
نف��وذي دش��من آب ب��ه آس��ياب غ��رب و نظ��ام س��لطه مي ريزند 
و تل��خ و دردناك تر اين ك��ه برخي مس��ئوالن و نخب��گان جامعه نيز 
مرعوب و اس��ير اين جنگ ش��ناختي شده و از تسليم ش��دن در برابر 
زياده خواه��ي و خواس��ته هاي ظالمان��ه دش��من مفل��وك و در حال 
 فروپاش��ي تحت عنوان گرفتن بهانه از امريكا سخن به ميان مي آورند. 
 سست كمربندها و دلبستگان توحش غرب گويا فراموش كرده اند كه 
يك روز همه حول و هراس ما اين بود كه چند مزدور به داخل كش��ور 
نيايند و براي مردم دردس��ر و مش��كل درس��ت نكنند اما امروز رژيم 
منحوس صهيونيستي در داخل مرزهاي فلسطين اشغالي اسير قدرت 
و اقتدار و عمق استراتژيك انقالب اسالمي ايران و محور مقاومت است. 
مردم ايران رفتار سس��ت كمربندها را هرگز فراموش نمي كنند كه در 
س��ال ۲۰۰۶ وقتي حزب اهلل لبنان، پوزه دشمن قس��م خورده ما را در 
جنگ ۳۳ روزه به خاك مي ماليد عده اي در داخل شعارهاي انحرافي 

»نه غزه نه لبنان... « را منتشر مي كردند. 
اين خط انحراف��ي بعد از اين كه جوانان غيور ايران اس��المي براي دور 
كردن خطر داعش س��ينه س��پر مي كنند مجدداً ادامه مي يابد. حتي 
سفر تاريخي بش��ار اسد به تهران را تحت الش��عاع حاشيه هاي سهوي 
و عمدي قرار مي دهند و فرصت طاليي و كم نظير اس��تفاده از ظرفيت 
بازس��ازي س��وريه و رونق صادرات كاالهاي ايراني را از ما گرفته و بر 
 طبل شايعات بي اس��اس كمك چند ميلياردي به س��وريه مي كوبند. 
 در جنگ شناختي تمام عيار موجود دشمن تالش مي كند با مهندسي 
مفاهيم و پديده ها بر اساس ميل خود، حس نااميدي در كشور نسبت 

به آينده را پررنگ كند. 
بيانيه فوق استراتژيك گام دوم دقيقاً معطوف به همين حقيقت بزرگ 
و به ميدان آوردن جوانان براي خنثی سازی جنگ شناختي و نرم غرب 
و اميدبخش��ی به مردم تهيه و ارائه شده است و ترديدي نيست كه اگر 
همه مسئوالن و قواي كشوري و لشكري با هم افزايي مسير تحقق گام 
دوم را هموار كنند ضمن خنثی شدن اين جنگ بزرگ ادراكي شاهد 
عبور موفق از مشكالت قابل حل موجود و ش��عله ور شدن چراغ اميد 
در باور مردم نس��بت به آينده نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران 

خواهيم بود. 

سیدعبداهلل متولیان

آيت اهلل سيستاني از نقش دوستان عراق در مبارزه با داعش تقدير كرد

مانور قدرت  ایران و عراق مقابل امریکا 

سفر سه روزه رئيس جمهور كشورمان به عراق 
روز گذش�ته با صدور يك بيانيه مش�ترك به 
پايان رس�يد؛ س�فري كه بس�ياري از آگاهان 
سياس�ي و اقتص�ادي آن را بزرگ ترين مانور 
قدرت منطق�ه اي جمهوري اس�امي ايران در 
حوزه اقتص�ادي و امنيتي ارزياب�ي مي كنند. 
تقوي�ت مناس�بات ديپلماتي�ك، مقابل�ه ب�ا 
چالش هاي مشترك امنيتي و همچنين گسترش 
همکاری ه�ای اقتص�ادي جهت دس�تيابي به 
تجارت 20ميليارد دالري از مهم ترين محورهايي 
اس�ت كه در س�فر س�ه روزه دكتر روحاني به 
عراق و رايزني هاي وي با مقام�ات بغداد مورد 
توجه ق�رار گرف�ت؛ موضوع�ي ك�ه در بيانيه 
مش�ترك ايران و عراق نمود پيدا كرده است. 
برخ��ي آگاهان سياس��ي ضمن تأكيد ب��ر تداوم 
اين گونه روابط با كش��ورهاي همسايه كه همواره 
با عزت و احترام متقابل همراه است، نگاه به غرب 
را كه طي شش س��ال گذشته نتيجه اي جز تداوم 
تحريم ها و تحقير ملي به همراه نداشته است، مضر 
براي منافع ملي ارزيابي كرده و بر ضرورت تداوم 

تعامالت منطقه اي تأكيد دارند. 
در پايان سفر روحاني به عراق، اما جمهوري اسالمي 
ايران و جمه��وري عراق در يك بيانيه مش��ترك 
بر توس��عه و گس��ترش روابط دو كش��ور در همه 
حوزه هاي مورد عالقه تأكيد كردند. در بخش��ي 
از اين بيانيه كه پايگاه اطالع رساني دفتر رياست 
جمهوري منتشر كرده آمده است: استقبال گرم 
عراق از جناب آقاي دكتر روحاني، نش��ان دهنده 
عمق روابط صميمانه دو كشور بوده و نقطه عطفي 
براي ايجاد همكاري راهبردي ميان دو كش��ور و 
توسعه روابط بين دو ملت و دو كشور برادر در همه 
زمينه ها براساس همكاري عميق و عدم دخالت در 

امور داخلي يكديكر به شمار مي آيد. 
  ايران عليه تروريسم، عراق عليه تحريم

در اين بيانيه با اش��اره به نقش جمهوري اسالمي 
ايران در مبارزه با تروريس��م تصريح ش��ده است: 
عراق با اش��اره به اينكه جمهوري اس��المي ايران 
نخستين كشوري بود كه براي مبارزه با تروريسم 
به ارائه كمك هاي لجستيك و مشاوره اي به عراق 
مبادرت ورزيد و در كنار اين كشور عليه تروريسم 
ايس��تاد، از موضع جمهوري اسالمي در كمك به 
عراق براي مبارزه با تروريسم قدرداني كرد. طرف 
ايراني تصميم عراق مبني ب��ر اينكه در تحريم ها 
عليه ايران همراه نخواهد بود را مورد تقدير قرار داد. 

همچنين طرف ايراني بر موضع ثابت خود مبني بر 
حمايت از فرايند سياسي در عراق كه با مشاركت 
همه مردم اين كشور تبلور يافته است و نيز حمايت 
از تماميت ارضي، حاكمي��ت ملي و همه اقدامات 
 اين كش��ور براي مبارزه با تروريس��م تأكيد نمود.

در اي��ن بيانيه همچني��ن آمده اس��ت: دو طرف 
گفت وگوهاي مهمي را در فضايي برادرانه، دوستانه 
و سازنده برگزار كردند و عالقه مندی خود را براي 
توسعه روابط سياسي، امنيتي، اقتصادي، بهداشتي، 
تجاري، فرهنگ��ي، علمي و فن��اوري و غيره ابراز 
داشتند. دو طرف، همچنين ضمن يادآوري عمق 
پيونده��اي تاريخي، مردمي، فرهنگ��ي، ديني و 
جغرافيايي ميان ايران و عراق بر نزديكي فرهنگي 
و تمدني دو كشور تأكيد نمودند. عالوه بر اين دو 
طرف نقش دانشگاه ها و مراكز فرهنگي، علمي، فني 
و دانشگاهي را در اين راستا مورد اشاره قراردادند. 
همچنين طرف ايراني اعالم آمادگي كرد تا تجارب 
علمي، پژوهشي و فناوري خود را در اختيار طرف 
عراقي قرار دهد و متقابالً طرف عراقي آمادگي خود 
را براي توسعه ظرفيت های علمي و تجربه بين دو 

كشور اعالم كرد. 
دو طرف همچنين شماري از موضوعات منطقه ای، 
چالش های مشترك، مبارزه با تروريسم، همكاري 
برای تقويت امنيت و ثبات منطقه و بنيان نهادن 
همكاری های اقتصادي كه به منافع و رفاه ملت های 
اين منطقه ياري رس��اند، مورد بحث و گفت وگو 
قراردادند. دو طرف با اش��اره ب��ه موضوع امنيت 
منطقه و نقش اساسي آنان در شكوفايي اقتصادي 
و پيش��رفت تجاري آن، بر اين نكته تأكيد كردند 
كه برقراري امنيت در منطقه مس��ئوليتي است 
كه بر عهده مردم آن است. دو طرف همچنين بر 
عزم راس��خ خود براي مبارزه با تروريسم و جرائم 
سازمان يافته فراملي كه امنيت و صلح منطقه را 
تهديد مي كند و بر ضرورت تالش همه جانبه براي 
ريشه كني تروريسم در ابعاد سياسي، مالي و فكري 

تأكيد ورزيدند. 
  گش�ايش بازارهاي ايران و عراق به روي 

تجار 2 كشور
طرفين درب��اره مجموع��ه اي از موضوعات مورد 
عالقه گفت وگو كردند و يادداشت های تفاهم در 
زمينه هايي مانند نفت، تجارت، بهداش��ت، حمل 
و نقل ريلي ميان شلمچه و بصره و تسهيل صدور 
رواديد براي تجار و سرمايه گذاران دو كشور به امضا 
رساندند. همچنين دو طرف در مورد پيش نويس 

توافقنامه امنيت��ي گفت وگو كردن��د و به منظور 
پيگيري هاي الزم و اتخاذ اقدامات اداري و قانوني، 
مقرر ش��د متن اين پيش نويس، رس��ماً از طريق 
مجاري ديپلماتيك ارائه گردد. طرفين بر اهميت 
ايجاد گذرگاه هاي مرزي جديد ميان دو كش��ور، 
تأسيس شهرك های صنعتي مش��ترك، اجرايي 
كردن انتقال يكسره كاال ميان دو طرف بدون نياز 
به تخليه بار در مرزهاي بين المللی دو كشور تأكيد 
كردند. دو طرف همچنين درباره اعزام نيروي كار 
ماهر بين دو كشور و همكاري بهداشتي، درماني، 
آموزش��ي، پزش��كي، تجارت دارو و تسهيل ثبت 
شركت های دارويي در دو كشور بحث و گفت وگو 

كردند. 
از س��وي ديگر دو طرف بر به كارگيري تالش خود 
براي افزايش حجم تبادالت در حوزه هاي تجاري، 
سرمايه گذاری، اقتصادي و خدمات فني، مهندسي و 
صنعتي كه مي تواند به توسعه هر چه بيشتر دو كشور 
و منطقه ياري رس��اند، تأكيد كردند. در اين راستا 
طرف ايراني اعالم آمادگي كرد ك��ه از طريق ارائه 
خدمات و مشاركت شركت های ايراني در حوزه هاي 
ياد شده از بازس��ازي عراق پشتيباني نمايد. طرف 
عراقي نيز از مشاركت شركت ها و سرمايه گذاران 
ايراني اس��تقبال كرد و خواس��تار ارائه تسهيالت 
متقابل براي فعاليت شركت ها و تجار عراقي در ايران 

به منظور تأمين منافع مشترك گرديد. 
  حذف رواديد و اليروبي اروندرود

دو طرف همچنين راه هاي تسهيل صدور رواديد 

براي ش��هروندان دو كش��ور با هدف گردشگري، 
زيارت، تجارت، گردش��گري سالمت، زيارت های 
ديني را مورد بحث قراردادن��د. همچنين در اين 
راس��تا توافق ش��د كه صدور رواديد براي تجار و 
بازرگانان هر دو كشور تسهيل شود. افزون بر اين 
طرف ايراني اعالم كرد ك��ه از تاريخ 1۲ فروردين 
1۳98 ) اول آوري��ل ۲۰19( ص��دور رواديد براي 
شهروندان عراقي رايگان خواهد بود. طرف عراقي 
نيز اعالم كرد كه به عنوان عمل متقابل، همزمان با 

طرف ايراني، همين اقدام را انجام مي دهد. 
در خصوص اروندرود، طرفين بر عزم راس��خ خود 
بر اجراي »عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن 
همجواري بين اي��ران و عراق« م��ورخ 1۳ ژوئن 
1975 و پروتكل های ضميمه و موافقت نامه های 
تكميلي آن، با حسن نيت و با دقت، تأكيد كردند 
و براين اساس، طرفين تصميم گرفتند تا عمليات 
مشترك پاكسازي و اليروبي اروندرود  را به منظور 
بازگرداندن كانال اصلي قابل كشتيراني )تالوگ( 
بر اساس عهدنامه 1975 مذكور و پروتكل مربوط 
در اسرع وقت آغاز كنند. در چارچوب بند پيشين 
و بدون تأثيرگذاري بر مذاكرات طرفين در تعيين 
حدود مرزهاي دريايي بين دو كشور، پايانه االميه 

كماكان يك پايانه عراقي در نظر گرفته مي شود. 
  قدرداني آيت اهلل سيس�تاني از دوستان 

عراق در مبارزه با داعش
حضور در جمع نخبگان، عشاير و رهبران مذهبي 
عراق در كرب��الي معلي و ديدار ب��ا مراجع عظام 
ش��يعه از جمله مرجع عاليقدر آي��ت اهلل العظمي 
علي سيس��تاني از برنامه هاي پايان��ي روحاني در 

سفر به عراق بود. 
به گزارش تسنيم، در بيانيه دفتر آيت اهلل سيستاني 
آمده است: مرجع عالي ديني آيت اهلل علي سيستاني 
پيش از ظهر چهارش��نبه،  حس��ن روحاني رئيس 
جمهور ايران و هيئت همراه وي از جمله وزير خارجه 
را به حضور پذيرفت. در اين ديدار، رئيس جمهور 
ايران، خالصه اي از نتايج مذاكراتش با مس��ئوالن 
عراقي و توافقات به دست آمده با آنها در چارچوب 
توسعه روابط دوستي و حسن همجواري ميان دو 

كشور را براي مرجع عالي تشريح كرد. 
اين بيانيه آورده است: آيت اهلل سيستاني از هر گامي 
در راه تقويت روابط عراق و همسايگانش بر اساس 
منافع دو طرف و بر اس��اس احت��رام به حاكميت 
كش��ورها و عدم دخالت در امور داخلي اس��تقبال 

كرد. 
بر اس��اس اين بيانيه،  آيت اهلل سيستاني به جنگ 
سرنوشت سازي كه ملت عراق براي شكست تجاوز 
داعشي و از بين بردن آن پشت سر گذاشت، اشاره و 
فداكاري ها و جانفشاني هاي بزرگ عراقي هاي شجاع 
در پيروزي بر اين گروه تروريستي و دور كردن خطر 
آن از تمام منطقه را يادآوري كرد و از نقش دوستان 

در راه تحقق آن تقدير كرد.
 اين بيانيه همچنين آورده است: آيت اهلل سيستاني 
به مهم ترين چالش هاي عراق در اين مرحله اشاره 
كرد كه شامل مبارزه با فساد، بهبود خدمات و اينكه 
س��الح منحصراً در اختيار دولت و دس��تگاه هاي 
امنيتي آن بود. ايشان ابراز اميدواري كرد كه دولت 
عراق در اين زمينه ها پيشرفت مقبولي داشته باشد  
و گفت: ضروري است كه سياست هاي منطقه اي و 
بين المللی در اين منطقه حساس متوازن و متعادل 
باشد تا ملت ها از مصايب و زيان هاي بيشتر دور نگه 

داشته شوند. 
روحاني  همچنين به طور جداگان��ه با آيات عظام 
محمد اسحاق الفياض، بشير النجفي و محمد سعيد 
الحكيم سه تن از مراجع تقليد ديدار و گفت وگو كرد. 
بازديد از بيت قديمي بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ايران و ديدار با سيدعلي اكبر محتشمي پور، نماينده 
مؤسس��ه نش��ر آثار امام خميني )ره( و سيدعلي 
خميني، يادگار امام از ديگر برنامه هاي ديروز رئيس 

جمهوري در نجف اشرف بود. 

      سپاه نيوز: سخنگوي سپاه با تأكيد بر اينكه دستان دشمن امروز 
خالی تر از هر زمان ديگري اس��ت، اظهار كرد: امروز استكبار جهاني با 
اس��تفاده از تمامي امكانات رس��انه اي به دنبال ارائه تصوير غيرواقعي 
مورد نظر خود از انقالب و نظام اس��المي ايران به همگان اس��ت و نياز 
امروز ما همت ها، باكري ها و امالكي هاي رس��انه اي است كه به مصاف 

دشمن بروند. 
      جوان: در آخرين روزهاي س��ال حماي��ت از كاالي ايراني، كتاب 
»منشور حمايت از كاالي ايراني« با موضوع چيستي، چرايي و چگونگي 
حمايت از توليد ملي در انديشه رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت امام 

خامنه اي )مدظله العالی( از سوي انديشكده برهان منتشر شد. 
      ايسنا: نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل امامي كاشاني 
اقامه مي شود. سعيد جليلي نماينده ولي فقيه در شورايعالي امنيت ملي 
نيز پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران در موضوع الزام گام 

دوم انقالب سخنراني مي كند. 

ژه
وی

 تعاملبادنياخوباست،غيرازكشورهاي 
منطقه!

روزنامه هاي اصالح طلب كه براي هر سفر اروپايي و امريكايي 
حسن روحاني تيتر يك و عكس تمام صفحه كار مي كردند، 
خيلي س��اكت و آرام از كنار س��فر رئيس جمه��ور به عراق 
گذشتند و طي دو روز گذشته در صفحات اول اين روزنامه ها 
يا خبري از اين سفر نيست و يا با تيتري ريز و همچون اخبار 
عادي از كنار آن گذشتند. اصالح طلبان همواره از لزوم تعامل 
با كشورهاي ديگر سخن مي گويند و اينكه از توسعه روابط 
بين المللي اس��تقبال مي كنند، اما در عمل فقط از توس��عه 
روابط با كشورهايي كه خود دوست دارند استقبال مي كنند 
كه از قضا فقط شامل غربي ها و دوستان غرب است. از اين رو 
گرچه توسعه روابط با همسايگان نقشي مهم در حفاظت از 
امنيت ايران و توسعه اقتصادي دارد، اما اصالح طلبان اعتقادي 
به آن ندارند و براي همين هم نه تنها توصيه به توسعه روابط با 
همسايگان ندارند، بلكه حتي وقتي بعد از پنج سال روحاني 
راهي عراق مي ش��ود، ترجيح مي دهند از سياستي آلوده به 

سانسور براي انعكاس آن بهره ببرند. 

اشتباهدرموردویزايعراقوایران
حشمت اهلل فالحت پيش��ه، رئيس كميس��يون امنيت ملي 
مجلس در يك اش��تباه نه چندان كوچك »لغو رواديد ميان 
ايران و عراق« را از دستاوردهاي سفر رئيس جمهور كشورمان 

به عراق برشمرد. او در مصاحبه با يك خبرگزاري رسمي اعالم 
كرد ك��ه »لغو رواديد بين اي��ران و عراق يك��ي از مهم ترين 
دستاوردهاي س��فر روحاني به عراق اس��ت. « اين در حالي 
است كه رواديد ميان ايران و عراق لغو نشده و صرفاً رايگان 
شده اس��ت. يعني همچنان براي سفر ش��هروندان عراقي و 
ايراني به كشورهاي همديگر، نياز به صدور ويزا وجود دارد، 
اما هزينه اي بابت آن دريافت نمي شود. جاي تعجب است كه 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از 
چنين خبري به درستي مطلع نباشد. بسياري از رسانه ها هم 
اين جمالت را به رغم اشتباه بودن ذكر كرده اند و روشن است 

كه توجه درستي به خبررساني نشده است. 

اتهامبزرگیكاصالحطلب
بهدولتروحاني

اصالح طلبان اي��ن روزها تالش مي كنند ب��ه هر نحوي يك 
دليلي براي ناكارآمدي دولت روحاني بتراشند. هر دليلي كه 
اصالح طلبان را در اين مس��ير تبرئه كند. اخيراً هم اتهاماتي 
متوجه روحان��ي و حلقه نزديك او مي كنند ك��ه اگر يكي از 
منتقدان روحاني چنين اتهاماتي را متوجه دولت مي دانست، 
غوغا و هياه��وي اصالح طلبان بلند مي ش��د. محمد صادق 
جوادي حصار، فعال سياس��ي اصالح طلب اخي��راً گفته كه 
»حلقه صفر اطراف ايش��ان اگر همان هايي باشند كه امثال 
آقاي مسيح مهاجري )حجتيه( اعالم كردند، بايد وابستگي و 
پيوستگي قبلي و فعلي آنها به اين تشكيالت مشخص شود. 

بايد تأثير اين افراد در انحراف روحان��ي از تحقق وعده های 
انتخاباتي هم روشن شود. «

اما مس��يح مهاجري، مديرمس��ئول روزنامه جمهوري و از 
حاميان حسن روحاني، از كدام تشكيالت انحرافي در اطراف 
روحاني گفته بود؟ انجمن حجتيه! اتهامي كه دولت ترجيح 
داد در برابر آن س��كوت كند. مهاجري در مصاحبه اي گفته 
بود كه »برخي از اعضاي حلقه اصلي روحاني، عضو انجمن 
حجتيه هس��تند؛ من از اول اين را با خود آقاي روحاني هم 
مطرح كردم ولي ايشان به راحتي از كنارش گذشتند. بعضي 
از بزرگان كشور هم اين مس��ئله را مطرح كردند ولي عماًل 
گوش ندادند. البته آقاي روحاني خودش انجمن حجتيه اي 
نيست ولي برخي از مسئوالن ما گرفتار اين چيزها مي شوند. 
كاًل جريان حجتيه هم در ح��وزه نفوذ مي كند و كار خودش 
را مي كند و هم در جاهاي ديگر و در قالب هاي مختلف. فكر 
نكنيد فقط در س��نتي ها در جاهاي ديگر هم نفوذ مي كنند 

براي اينكه بتوانند كار خودشان را پيش ببرند. «
اما چرا پس از پنج س��ال و وقتي نادرس��تي سياس��ت هاي 
اقتصادي و غلط بودن ديپلماسي دولت روحاني عيان شده، 
اين حاميان هميشه روحاني يادش��ان افتاده مسائلي را كه 
پيش از اين يحتمل فقط در جلس��ات خصوصي مي گفتند، 
علني كنند؟ طبيعي است، ديگر عالقه ندارند به عنوان حامي 
دولت روحاني شناخته شوند. اما واقعيت آن است كه دولت 
روحاني دولت اصالح طلبان است و نمي توانند از بار مسئوليت 

آن فرار كنند. 

سردار نقدي: شهدا اميدشان به بيگانه نبود
در انقاب اسامي ما با دستان خالي همه جا 
پي�روز ش�ده اي�م، درحال�ي ك�ه امروز 
دس�تان مان پ�ر اس�ت ول�ي نمي توانيم 
مشکات مان را حل كنيم؛ مسئله آنجاست 
كه ما راهمان را از راهي كه شهيدان باكري 
و امثال آنها رفته اند جدا ك�رده ايم. آنها 
اميدشان به بيگانه نبود، بلکه توكلشان به 
خداوند ب�ود؛ م�ا نباي�د اج�ازه دهيم ك�ه وضع اينط�ور جل�و برود. 
به گزارش فارس، س��ردار نقدي معاون فرهنگي و اجتماعي س��پاه 
پاسداران در همايش بزرگداشت شهيدان باكري و شهداي لشكر ۳1 
عاشورا، در دانش��گاه امام صادق )ع( ضمن اش��اره به حماسه آفرينی 
نيروهاي لشكر ۳1 عاشورا در هشت سال دفاع مقدس افزود: ما بايد از 
آن جوانان بسيجي درس بگيريم؛ آنان در جريان انقالب و پس از آن با 

دستان خالي مقابل رژيم شاه و دشمن بعثي ايستادند. 
معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاس��داران اظهار داشت: پس از 
انقالب، يكس��ري جوان دانشجو واحد اطالعات س��پاه را تشكيل 
دادن��د و در مقابل حزب توده، س��ازمان مجاهدي��ن خلق و امثال 
آنها كه همگي از پش��تيباني بزرگ ترين س��رويس هاي اطالعاتي 
دنيا برخوردار بودند ايستادند؛ در حالي كه سابقه مبارزات مخفي 
اعضای اي��ن گروه ها در پي��ش از انقالب، به دوران ش��يرخوارگي 
بچه هاي واحد اطالعات س��پاه باز مي گشت. س��ردار نقدي ادامه 
داد: در انقالب اسالمي ما با دس��تان خالي همه جا پيروز شده ايم، 
درحالي كه امروز دستان مان پر است ولي نمي توانيم مشكالت مان 
را حل كنيم؛ مسئله آنجاست كه ما راهمان را از راهي كه شهيدان 
باكري و امثال آنها رفته اند جدا كرده ايم. آنها اميدش��ان به بيگانه 
نبود، بلكه توكلش��ان به خداوند بود؛ ما نبايد اجازه دهيم كه وضع 
اينطور جلو برود. معاون فرهنگي و اجتماعي س��پاه پاسداران در 
پايان س��خنانش با اش��اره به برخي تحليل هاي غلط درون دولت 
افزود: سكان اقتصاد ما نبايد دست وزارت خارجه باشد؛ اين غفلت، 
انحراف و ذلت است، ما نبايد زير ذلت برويم. اقتصاد ما بايد دست 

نهاد هاي اقتصادي كشور باشد. 

بازهم جوان دیگري در سنگر امامت جمعه
شعباني موثقي نماينده ولي فقيه

 و امام جمعه همدان شد
در حکم�ي حجت االس�ام  اس�امي  انق�اب  معظ�م  رهب�ر 
نماين�ده   به عن�وان  را  موثق�ي  ش�عباني  حبي�ب اهلل 
ولي فقي�ه و ام�ام جمع�ه  ش�هر هم�دان منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، در حكم حضرت 
آيت اهلل خامنه اي به حجت االسالم حبيب اهلل شعباني موثقي آمده است: 
اكنون با پايان يافتن مسئوليت جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ محمد 
طه محمدي دامت توفيقاته و با تشكر فراوان از فعاليت هاي علمي و اجتماعي 
ايشان در دوران آن مسئوليت خطير، جنابعالي را به امامت جمعه  همدان و 
نمايندگي خود در آن استان منصوب مي كنم. همدان در شمار پيشروان 
حركت انقالبي و مفتخر به تقديم چهره هاي برجس��ته جهاد و شهادت و 
نيز شخصيت های عاليقدر علم و عرفان اس��ت. انتظار مي رود با همه  توان 
در خدمت حركت ديني و انقالبي آن خطه تالش نماييد. با علماي ديني و 
فرزانگان دانشگاهي و فعاالن عرصه هاي اجتماعي همكاري و از جوانان مؤمن 
و انقالبي پشتيباني كنيد. سلوك مردمي با همه  قشرها به ويژه جوانان و تكريم 
خانواده های شهيدان و ايثارگران را ممشاي هميشگي خود قرار دهيد و از 
فضل و تقوا و بصيرت كه بحم��داهلل از آن برخورداريد محتواي خطبه هاي 
جمعه را غنا ببخشيد. توفيق جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي هشدار داد
پروژه مشکوك هسته اي
  برخي كشورهاي منطقه

دبي�ر ش�وراي عال�ي امني�ت مل�ي ضم�ن هش�دار ب�ه بعض�ي از 
كش�ورهاي منطقه، گفت: برخي ها با ص�رف دالرهاي نفت�ي اجراي 
پروژه ه�اي مش�کوك هس�ته اي را در دس�تور كار ق�رار داده ان�د 
و اين اقدام�ات مي توان�د منطقه و حتي جه�ان را با خط�ر و بحراني 
بدت�ر از تهدي�د تروريس�ت هاي تکفي�ري و داع�ش مواج�ه كند. 
به گزارش ايرنا، امير دريابان علي شمخاني روز گذشته در يادواره شهداي بدر 
و خيبر و شهداي شمال غرب كشور در حسينيه ثاراهلل اروميه افزود: بدون 
شك شكل گيری تهديدهاي جديدي از اين دست ما را ناگزير خواهد كرد كه 
بر اساس ماهيت و جغرافياي جديد تهديدها، راهبرد خود را تنظيم و نيازهاي 
كشور و نيروهاي مسلح را در چارچوب آن پيش بينی و اجرا كنيم. وي اضافه 
كرد: تمام تحرك هاي بيگانگان و برخي كشورهاي شرور در منطقه غرب آسيا 
به ويژه اقدامات غيرعادي برخي كشورهاي منطقه را كه سابقه سياه آنان در 
حمايت از جريان هاي تروريستي اثبات شده است تحت رصد دائمي داريم. 

دبير شوراي عالي امنيت ملّي بيان كرد: منشأ اصلي قدرت جمهوري اسالمي 
ايران فرهنگ مقاومت و شهادت است و از اين رو مباني و مظاهر اين فرهنگ 
نوراني بيش از هر موضوع ديگري در معرض تهاجم و تخريب دشمنان قرار 
دارد. وي جنگ اقتصادي و رواني دشمن را كه با شدت و گستردگي بي سابقه 
در جريان است، ابزاري براي دلسرد كردن جامعه از تداوم مقاومت و پذيرش 
مسير تسليم و ذلت عنوان كرد و افزود: پيروزي بدون مقاومت و تالش حاصل 
نمي شود و با برنامه ريزی های صورت گرفته و تفكر انقالبي، سال 98 را سال 
مأيوس سازي دش��من قرار مي دهيم. نماينده مقام معظم رهبري افزود: 
سال 98 سال استمرار تفكر انقالبي در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه 

پيروزمندانه با دشمنان خارجي خواهد بود. 
شمخاني سال آينده را سال پيروزي هاي جديد در داخل براي حل مشكالت 
مردم و در منطقه براي تقويت و توس��عه پيروزي محور مقاومت و آغازي 
مقتدرانه براي گام دوم انقالب اسالمي دانست. وي با اشاره به اقدامات مهمي 
كه بايد در گام دوم انقالب به منصه ظهور برسد، گفت: دهه پنجم انقالب، 
دهه عبور از مشكالت تصنعي و ايام پيروزي قاطع و بزرگ ملت رشيد ايران 
و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود. وي افزود: مقابله با بی ثبات سازان و 
مخالفان استقالل كشور موجب شكوفايي ظرفيت ها و استعدادها مي شود و 
اين درياي بی كران به طور قطع جوي باريك وابسته شدن به قدرت ها و چشم 
اميد داشتن به دشمن را درمي نوردد. دبير شوراي عالي امنيت ملّي با اشاره 
به افق بلند انقالب اسالمي كه اكتفا به حداقل ها در آن جايي ندارد، افزود: 
روابط امروز ايران با عراق ثمره مقاومت و همپيماني راهبردي و اينستكس 
اروپايي ها )ساحات /سامانه حمايت از تبادالت تجاري( مثالي از جوي باريك 

و كم ثمر است. 
شمخاني با تبيين شرايط امروز منطقه و مواجه شدن رژيم صهيونيستي با 
ناكامي هاي مستمر اظهار داشت: رژيمي كه به دنبال تسلط از نيل تا فرات 
بود امروز در مرزهاي بي اعتبار خودش محصور شده است و سردمداران آن 
از ترس موشك هاي مقاومت خواب آرام ندارند. وي در ادامه با اشاره به اقتدار 
برآمده از تفكر انقالبي كه موجب ايجاد ظرفيت بازدارندگي قابل اتكا براي 
كشور شده است، اظهار داشت: تفكر انقالبي هرگز خود را محدود به امكانات 
موجود يا تأمين نياز از خارج نمي داند و همواره به دنبال ايجاد الگوهاي موفق 

با اتكا به جوانان و تجربه بزرگان كشور است. 
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عراق با اش�اره به اينک�ه جمهوري 
اس�امي ايران نخس�تين كشوري 
ب�ود كه براي مب�ارزه با تروريس�م 
ب�ه ارائه كمك ه�اي لجس�تيك و 
مشاوره اي به عراق مبادرت ورزيد 
و در كنار اين كشور عليه تروريسم 
ايستاد، از موضع جمهوري اسامي 
در كمك به ع�راق براي مب�ارزه با 
تروريس�م قدردان�ي ك�رد. طرف 
ايراني تصميم عراق مبني بر اينکه 
در تحريم ه�ا علي�ه اي�ران همراه 
نخواهد بود را مورد تقدير قرار داد

دستاوردهای یک استراتژی
ادامه از صفحه يك 

4- اهتمام آقای روحانی در اين سفر در تعامل با سران قبايل و همه فعاالن 
سياسی در عراق كه ناشی از برنامه ريزی قبلی عزيزان نيروی قدس است 
بيانگر اين است كه ايران بيش از ديگر كش��ورهای غربی و منطقه ای به 
وحدت و انسجام ملی در عراق اهتمام داشته و ثبات و امنيت در عراق برايش 

از اهميت ويژه ای برخوردار است.
اما به رغم دستاوردهای   مهم اين سفر، اس��تقبال سرد جريان رسانه ای 
مدعی حمايت از اصالحات و دولت نشان داد كه آنها در مقايسه منافع ملی 
با منافع جناحی، با ترجيح منافع جناحی حاضر به اذعان به سياست ها و 
جريان سازی های غلط گذشته خود عليه نيروهای مقاومت و استراتژی 
حمايت ايران از اين نيروها نيستند و حتی آنجا هم كه به تجليل از اين سفر 
می پردازند، برداشت جناحی برای شان اهميت بيشتری دارد كه مصداق 
آن را می توان كليپ جنجالی پايگاه اطالع رسانی دولت در مورد پيامدهای 
ديدار رئيس جمهور با آيت اهلل سيستانی دانست كه البته مسئوالن پايگاه 
ناچار به حذف آن شدند، اما نبايد به آسانی از كنار اين تحركات انحرافی 

مغرضانه گذشت چرا كه پيام آن همان تفرق مورد نظر كاخ سفيد است.


