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الزامات تحقق سياست خارجي انقالبي
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار وزير امور خارجه، سفيران و مسئوالن 
نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور ضمن توصيه هاي 
گوناگون به مقوله مهم »رويكرد انقالبي در سياست خارجي و ديپلماسي« 
پرداخته و فرمودند: »برخي به غلط، س��خن از لزوم جدايي ديپلماسي از 
ايدئولوژي به ميان مي آوردند، در حالي كه ديپلماس��ي ايدئولوژيك هيچ 
اشكالي ندارد و القاي تقابل ميان ايدئولوژي و منافع ملي، صحيح و منطقي 
نيس��ت. « معظم له با تأكيد بر اينكه هدف از تشكيل جمهوري اسالمي 
حفظ منافع ملي، اس��تقالل، آزادي، عدالت اجتماع��ي، قدرت و امنيت 
ملي است، افزودند: »ايدئولوژي به دنبال تأمين و حفظ منافع ملي است و 
هويت يك ملت محسوب مي شود. « حضرت امام خامنه ای، تحقق و بروز 
روحيه انقالبي را در تعامالت و رويكردهاي ديپلماتيك ضروري دانستند 
و افزودند: »ديپلمات ايراني بايد به انقالب افتخار كند و در تعامالت كاري 
او، »عزت، احساس اقتدار و اعتماد به نفس« به روشني مشاهده شود كه 
البته اين رفتار و منش انقالبي با بيان حرف های نامعقول و ايجاد هياهو 

كامالً متفاوت است. «
طبيعي است كه سياست خارجي كشور همان سياست خارجي منبعث از 
قانون اساسي و در واقع متخذ از اسالم و اهداف و آرمان هاي انقالب است و 
مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و كارداران در حقيقت »نمايندگان، سربازان 
و خدمتگزاران اين اصول و آرمان ها« هستند. سياست خارجي كشور مانند 
همه  كشورهاي جهان بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش ها استوار است و 
با رفت وآمد دولت ها با ساليق سياسي گوناگون، تغيير نمي كند؛ دولت ها 
فق��ط در تاكتيك ها و ابت��كارات اجرايي راهبردهاي سياس��ت خارجي 
تأثيرگذار و دخيل اند. همه  تاكتيك هاي ديپلماسي در دولت هاي مختلف 
بايد در خدمت پيشبرد اصول سياست خارجي در قانون اساسي باشد و 
نمايندگان سياسي ايران در خارج، خود را نماينده و مدافع جدي و منطقي 

سياست هاي نظام بدانند. 
به نظر مي رس��د تبليغات پرحجم بيگان��گان درباره  »تغيي��ر اجباري يا 
خودخواسته« در سياست خارجي جمهوري اسالمي و تحليل خوش خياالنه  
غربي ها در اين زمينه، در حقيقت ناشي از فشار اين واقعيت است كه سياست 
خارجي جمهوري اسالمي، الاقل در سطح منطقه همچون سدی مستحكم 
و صخره اي استوار، مانع از يكه تازي هاي قدرت هاي سلطه گر به ويژه امريكا 

شده است و آنها، هميشه در آرزوي تغيير اين سياست ها هستند. 
در قانون اساسي، اسالم معيار سياست خارجي است بنابراين موضع گيري 
در مقابل كشورها و مسائل مختلف، بايد مختصات ديني داشته باشد. ديگر 
اصول سياست خارجي در قانون اساسي از جمله تعهدات برادرانه به همه  
مسلمانان جهان، حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان، طرد كامل استعمار 
و جلوگيري از نفوذ اجانب در همه  زمينه ها، حفظ استقالل همه جانبه، دفاع 
از حقوق همه  مسلمانان، عدم تعهد به قدرت هاي سلطه گر، روابط صلح آميز 
متقابل با دولت هاي غيرمحارب، خودداري از هرگونه دخالت در امور داخلي 
ملت ها و حمايت از مبارزات حق طلبانه  مستضعفان در مقابل مستكبران 
در هر نقطه از جهان، جذاب، نو و واال، ذهن ملت ها به خصوص نخبگان را به 

خود جلب كرده است. 
سياست خارجي جمهوري اسالمي با اين راهبردها و مختصات، سياست 
خارجي انقالبي است و اگر در اجرا با راهكارهاي هوشمندانه همراه شود، 
آثار شگفت انگيزي به همراه مي آورد و ظرفيت حل بخش مهمي از مشكالت 
جهان اسالم را داراست. اجراي سياست هاي انقالبي در هر زمينه، از جمله 
عرصه ي ديپلماس��ي باعث افزايش اقتدار و تأثيرگذاري، ارتقاي جايگاه 
كشور و عزت و اعتبار ايرانيان در ميان ملت ها مي شود. ادعا نمي كنيم به 
همه  اهداف خود رسيده ايم يا حتي نزديك شده ايم چون اجراي »سياست 
خارجي انقالبي« در عمل با برخي غفلت ها، كم كاري ها، ناهوشمندي ها 
و موانع خارجي همراه بوده است اما جايگاه عزتمند فعلي كشور، مديون 

همين سياست هاي حكيمانه است. 
بر اين اس��اس بايد گفت به بيان دقيق رهبر معظم انقالب وزارت خارجه 
در واقع »ارتش منظم ديپلماسي كشور« است. روشن است كه در مسئله 
سياست خارجي، دستگاه هاي ديگري هم مؤثرند اما وزارت خارجه به عنوان 
يك سازمان موظف و ارتش منظم، مسئوليت اصلي را بر عهده دارد. طبيعي 
است كه سربازان اين ارتش منظم ديپلماس��ي انقالب بايد ويژگي هايي 
داشته باشند كه برخي از اين ويژگي ها – بر اساس رهنمودهاي رهبر معظم 

انقالب اسالمي- شامل موارد ذيل است: 
1- پايبندي به موازين شرع و روحيه  انقالبي در رفتارهاي فردي و اجتماعي 

و در محافل ديپلماتيك. 
2- نترسيدن از هيبت و تشر قدرت هاي بزرگ از جمله امريكا: واقعيت آن 
است كه نهراسيدن از قدرت هاي سلطه گر، بعد از انقالب، به خصوصيت بارز 
سياست خارجي جمهوري اسالمي تبديل شده كه اين ويژگي هم در دل 
ملت ها جاذبه ايجاد كرده و هم سياستمداران دنيا را -چه بگويند و چه پنهان 

كنند- به تعظيم و تجليل وا داشته است. 
3- دفاع صريح، قاطع و واقعي از مظلوم: اين خصوصيت در تمام سال هاي 
بعد از انقالب، در دفاع از ملت هاي مظلوم و مبارزان فلسطيني و لبناني و 

موارد مشابه ديگر، جلوه داشته است. 
4- مخالفت جدي با نظام سلطه: از خصوصيات آشكار سياست خارجي 
جمهوري اسالمي اس��ت و ديپلمات هاي ايراني بايد ما باشهامت و بدون 
رودربايس��تي با حضور س��لطه گران و به ويژه امريكا در هر جاي جهان، 

مقتدرانه مخالفت كنند. 
5- تأمين منافع ملي و حفظ س��رمايه   ملي: مي دانيم كه »تأمين منافع 
ملي« كه از اهداف مشترك همه دس��تگاه هاي ديپلماسي جهان است. 
در ديپلماس��ي ايراني، عالوه بر تالش براي تأمي��ن منافع ملي، »حفظ 
سرمايه ي ملي«، بسيار مهم است، چراكه اگر سرمايه   ملي از دست برود 
دستگاه ديپلماسي بدون پشتوانه مي ش��ود و منافع ملي نيز قابل تأمين 
نخواهد بود. هويت ملي، اس��المي، انقالبي و تاريخي، استقالل برآمده از 
انقالب اسالمي، دين، ملت مؤمن، جوانان انقالبي، سخن قاطع در مقابل 
زياده خواهان، دانشمندان، نخبگان و فعاليت هاي علمي از جمله عناصر 
سرمايه   ملي هس��تند كه بايد در عرصه   ديپلماسي حفظ شوند تا منافع 

ملي هم تأمين شود. 

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب در ديدار سفيران، كارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه: 

معطل بسته اروپایی هم نمانيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اس�المي صب�ح دي�روز در ديدار س�فيران، 
كارداران و مس�ئوالن وزارت ام�ور خارج�ه، 
تأمين و حف�ظ منافع ملي به معن�اي حقيقي 
را ه�دف اصلي سياس�ت خارج�ي خواندند 
و با بي�ان بايده�ا و نبايدهاي ديپلماس�ي در 
نظام اس�المي افزودن�د: مي توان ب�ا روحيه 
صحيح انقالبي و ديپلماس�ي هوش�مندانه و 
هدفمن�د، رواب�ط خارجي را گس�ترش داد و 
عناصر ق�درت نظام را ب�ه پش�توانه اي براي 
دستاوردهاي سياسي و ديپلماسي تبديل كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان 
خود با اشاره به شرايط كنوني و جبهه گسترده اي 
كه ضد اسالم و جمهوري اس��المي ايران شكل 
گرفته، تالش ديپلماسي را در بر دارنده اجر الهي 
و افتخ��اري تاريخي و ملي در دف��اع از حقانيت 
ملت ايران دانستند و گفتند: در چالش ها، انسان 
غيرتمند و صبور و خردمند، بر تالش ها و حجم 
و كيفي��ت كار مي افزايد، بنابراي��ن بايد روحيه  
تازه س��ازي فعاليت ها در دس��تگاه ديپلماس��ي 

گسترش يابد. 
    رفتار و گفتار سفرا

 انعكاس ارزش های اسالم و انقالب باشد
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: حفظ سالمت 
ديني و طهارت روح��ي و معنوي خود و خانواده 
و پايبندي رفتاري و گفتاري به مسائل شرعي از 
مهم ترين وظايف مسئوالن و كاركنان وزارت امور 
خارجه، به ويژه س��فرا و اعضاي نمايندگي هاي 
ايران در خارج اس��ت. ايش��ان با تأكيد بر اينكه 
دستگاه ديپلماسي بخش اصلي سياست خارجي 
كش��ور و نماي بيروني نظام جمهوري اس��المي 
اس��ت، خاطرنش��ان كردند: وزارت امور خارجه 
و به ويژه س��فرا بايد عميقاً به ارزش های اس��الم 
و انق��الب پايبند باش��ند و رفتار و گفت��ار آنان، 

منعكس كننده اين ارزش ها باشد. 
    تعام�ل يا تقابل روش هاي�ی براي حفظ 

منافع ملي است
رهب��ر انقالب اس��المي در ادامه تبيي��ن بايدها 
و نبايدهاي ديپلماس��ي نظام اس��المي، ش��رط 
الزم براي نمايندگان ديپلماس��ي را برخورداري 
از روحيه ق��وي و مس��تحكم، اميد ب��ه آينده و 
بهره مندی از احس��اس حقانيت برشمردند و با 

اش��اره به موضوع مهم منافع ملي، گفتند: هدف 
اصلي و واقعي ديپلماسي، حفظ منافع ملي است 
و تعامل ي��ا تقابل، تنها روش هاي��ی براي تأمين 

منافع ملي هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، منافع ملي را برگرفته 
از سياست هاي اصلي و ارزش های نظام دانستند 
و تأكيد كردند: دس��تگاه ديپلماسي بايد منافع 
ملي را حفظ و تأمين كند. ايشان، سخنان رئيس 
جمهور را در س��فر اخير به اروپ��ا مبني بر اينكه 
»اگر نفت ايران صادر نشود، نفت هيچ كشوري در 
منطقه صادر نخواهد شد« سخناني مهم و حاكي 
از سياس��ت و رويكرد نظام برشمردند و افزودند: 
وظيفه وزارت امور خارجه پيگيري جدي اينگونه 

مواضع رئيس جمهور است. 
    ايدئولوژي در تقابل با منافع ملي نيست

رهب��ر انق��الب اس��المي در ادامه ب��ه موضوع 
»ديپلماسي ايدئولوژيك« اش��اره و خاطرنشان 
كردند: برخي به غلط، س��خن از ل��زوم جدايي 
ديپلماس��ي از ايدئولوژي به ميان مي آوردند، در 
حالي كه ديپلماس��ي ايدئولوژيك هيچ اشكالي 
ندارد و القاي تقابل ميان ايدئولوژي و منافع ملي، 

صحيح و منطقي نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه هدف 
از تشكيل جمهوري اسالمي حفظ منافع ملي، 
اس��تقالل، آزادي، عدالت اجتماع��ي، قدرت و 
امنيت ملي است، افزودند: ايدئولوژي به دنبال 
تأمين و حفظ منافع ملي است و هويت يك ملت 
محسوب مي شود. رهبر انقالب اسالمي با اشاره 
به وجود ايدئول��وژي در رفتار و سياس��ت هاي 
دولت های غربي، گفتند: امريكايي ها در سخنان 
خود باره��ا از عبارت »ارزش ه��ای امريكايي« 
اس��تفاده مي كنند كه همان ايدئول��وژي آنها و 
برگرفته از اعالميه اس��تقالل امريكا است و در 
كش��ورهاي اروپايي نيز تفكرات ايدئولوژيك بر 
رفتار و فعاليت هاي سياس��ي آنها حاكم است. 
ايشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند 
و منطقي با جهان را برخاس��ته از نگاه اسالمي 
نظام و كاماًل منطبق با ديپلماسي ايدئولوژيك 

خواندند. 
    ديپلمات ايراني بايد به انقالب افتخار كند

رهبر انقالب اسالمي تحقق و بروز روحيه انقالبي 
را در تعامالت و رويكردهاي ديپلماتيك ضروري 
دانستند و افزودند: ديپلمات ايراني بايد به انقالب 

افتخ��ار كن��د و در تعام��الت كاري او، »عزت، 
احس��اس اقتدار و اعتماد به نفس« به روش��ني 
مشاهده شود كه البته اين رفتار و منش انقالبي 
با بيان حرف های نامعق��ول و ايجاد هياهو كاماًل 
متفاوت است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيين 
ضرورت برخ��ورداري س��فيران و ديپلمات های 
ايراني از احساس حقانيت، به موضوع جنگ رواني 
بي وقفه دشمنان اش��اره كردند و افزودند: بايد با 
احساس حقانيت و با آگاهي و تسلط در مباحث 
چالشي، پاس��خ هاي قاطع و منطقي به اتهامات 
بيگانگان داد. ايش��ان، متهم ك��ردن دائم ايران 
به يك مسئله منفي را دس��تور كار اصلي جنگ 
رواني مستمر دشمنان خواندند و افزودند: براي 
تحقق اين هدف، »ايران هراسي، ايران ستيزي، 
ايران گريزي، اتهام نقض دموكراسي، نبود آزادي 
و نقض حقوق بش��ر« مدام در تبليغات بيگانگان 

تكرار مي شود. 
    غربي ها مظهر نقض حقوق بشر هستند

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به جنايات 
اروپايي ها و غربي ها در مس��تعمرات گذش��ته، 
محدود بودن دموكراس��ي در غرب به مقررات و 
يا نظر مراكز خاص، وجود ديكتاتوري حزبي در 
امريكا و برخي كشورهاي اروپايي و نيز جنايات 
فعلي غربي ها از جمله همدستي با سعودي ها در 
كش��تار مردم يمن افزودند: غربي ها مظهر نقض 
حقوق بشر هس��تند اما با وقاحِت تمام، ايران را 
متهم مي كنند به گونه اي كه گاه انسان از شدت 

وقاحت آنها حيرت مي كند. 
    تصور حل مشكالت با مذاكره يا رابطه با 

امريكا خطايي واضح
رهبر انقالب اسالمي تصور حل مشكالت كشور با 
مذاكره يا رابطه با امريكا را خطايي واضح خواندند 
و افزودند: امريكا با اصل نظام اس��المي مش��كل 
اساس��ي و مبنايي دارد، ضمن اينكه كشورهاي 
فراواني در افريقا، آسيا و امريكاي التين هستند 
كه با امريكا رابطه دارند اما همچنان با مشكالت 

فراوان دست به گريبانند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در تبيين دش��مني 
عميق امريكا با جمهوري اس��المي خاطرنشان 
كردند: امريكايي ها به دنبال بازگشت به موقعيت 
و جايگاه خود در ايران قبل از انقالب هس��تند و 
به كمتر از اين هم راضي نخواهند ش��د. ايش��ان 
مخالفت امريكا با »توان هس��ته اي و قدرت غني 

سازي باال و نيز حضور ايران در منطقه« را ناشي 
از خصوم��ت عميق آنه��ا با عناصر اقت��دار نظام 
اسالمي برش��مردند و افزودند: حضور منطقه اي 
جزو عناصر قدرت و امنيت ايران اس��ت و عقبه 
راهبردي كشور محسوب مي شود، به همين علت 

دشمنان با آن مخالفند. 
     معطل بسته اروپايي هم نمانيد

رهبر انقالب با اشاره به بيان مكرر غيرقابل اعتماد 
بودن امريكا از زبان مسئوالن كشور افزودند: بنده 
از قديم اين نكته را خاطرنشان مي كردم كه روي 
حرف و حتي امضاي امريكايي ها نمي توان حساب 
كرد، بنابراين مذاكره با امريكا هيچ فايده اي ندارد. 
ايشان فعال كردن ظرفيت هاي استفاده نشده يا 
كم استفاده ش��ده در كش��ور را مهم دانستند و 
افزودند: مذاك��رات با اروپايي ها قطع نش��ود اما 
نبايد معطل بسته اروپايي ماند، بلكه بايد كارهاي 
فراوان الزم در داخل كش��ور را دنبال كرد. رهبر 
انقالب اسالمي، گسترش ارتباطات چند جانبه 
و به ويژه دو جانبه و توجه خاص به تش��كل هاي 
منطقه اي را ضروري خواندند و افزودند: س��فرا 
و نمايندگان ايران در خ��ارج بايد به ظرفيت ها و 

توانايي هاي ملت و كشور كاماًل واقف باشند. 
    عناصر اقتدار را دس�تاورد سياس�ي و 

اقتصادي كنيد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اذعان اخير 
مقامات امريكايي درباره اس��تعداد ملت ايران 
افزودند: از چندين س��ال قبل تأكيد مي كردم 
كه استعداد ايراني از متوسط استعداد دنيا باالتر 
اس��ت، اين واقعيت يك ظرفي��ت مهم داخلي 
است، همچنانكه ايمان، شجاعت، ايثار و افتخار 
ملت به ارزش ه��ا از ديگر عناص��ر توانايي هاي 
ايران است. ايشان ارتباط با دانشمندان، رجال 
سياس��ي غيردولتي و فع��االن اقتصادي ديگر 
كش��ورها را جزو روش هاي رايج ديپلماس��ي 
در جهان برش��مردند و افزودند: با اين روش ها 
مي توان گس��تره فعاليت هاي دستگاه سياست 
خارجي را گس��ترش داد. رهبر انقالب اسالمي 
همچنين قدرت ميداني را پشتوانه ديپلماسي 
خواندند و افزودند: مهم اين اس��ت كه هر گونه 
عنصر اقت��دار به نوعي دس��تاورد سياس��ي و 

اقتصادي تبديل شود. 
     ظريف: پروژه ايران هراسي را شكست داديم

پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، وزير 
امور خارجه با اش��اره به رويكردهاي دستگاه 
ديپلماس��ي به ويژه در ارتباط با همسايگان و 
تمركز بر ديپلماس��ي اقتصادي، گفت: تالش 
كرده ايم ب��ا خودباوري به اس��تقبال چالش ها 
برويم و از مناف��ع ملي با صالب��ت دفاع كنيم. 
ظريف با بي��ان اينكه ب��ا همين رويك��رد و با 
حمايت ها و هدايت هاي رهبر انقالب اسالمي 
توانس��تيم پروژه ايران هراسي صهيونيست ها 
را شكس��ت دهيم، خاطرنش��ان كرد: ترامپ و 
نتانياهو تالش مي كنند با نمايش هاي سخيف، 
پروژه ايران هراس��ي را تكرار كنن��د اما امروز 
حتي در ميان متحدان خود نيز تنها و منزوي 
هس��تند. وزير امور خارجه با اشاره به تشكيل 
اتاق جنگ و تالش گسترده امريكا براي فشار 
و زورگويي عليه ملت اي��ران، گفت: همواره به 
كشورهاي ديگر از جمله متحديان امريكا اعالم 
كرده ايم كه مقابله با زورگوي��ي امريكا بايد از 
تعهدات سياسي فراتر رفته و به اقدامات عملي 
زمان دار منجر ش��ود. ظريف افزود: ما شرايط 
س��خت تري را تجربه كرده ايم و اطمينان دارم 
در پرتو همدلي و وفاق مي توانيم بر مش��كالت 
فائق شويم و شرايط پيش رو را با عنايت الهي و 
با هدايت هاي رهبري و حمايت مردم به خوبي 
و با افتخار و س��ربلندي و با كمترين آس��يب 

مديريت كنيم. 

 قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( خبر داد
شهادت 10 رزمنده بسيجي 

در حمله تروریست ها به پاسگاه مرزي  مریوان
روابط عموم�ي ق�رارگاه حم�زه سيدالش�هدا)ع( ني�روي زميني 
س�پاه در اطالعي�ه اي از حمل�ه تروريس�ت هاي ض�د انق�الب 
و انفجار زاغ�ه مهمات پاس�گاه مرك�زي در روس�تاي دري منطقه 
مري�وان و ش�هادت10 ت�ن از رزمن�دگان اس�الم خب�ر داد. 
به گزارش سپاه نيوز؛ در پي حمله جمعه شب اشرار و تروريست هاي ضد 
انقالب به پاسگاه مركزي قرارگاه حمزه سيدالش��هدا)ع( نيروي زميني 
سپاه در روستاي دري واقع در منطقه مريوان اس��تان كردستان، روابط 
عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا در اطالعيه اي اعالم كرد: در حمله اشرار 
و تروريست هاي ضد انقالب و وابسته به استكبار جهاني به پاسگاه مرزي 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( نيروي زميني سپاه واقع در روستاي دري 
منطقه مريوان در استان كردستان و متعاقباً انفجار زاغه مهمات، تعداد 10 
تن از رزمندگان اسالم به شهادت رسيدند. اين اطالعيه افزوده است: در اين 
درگيري تعدادي از تروريست ها به هالكت رسيدند و تعدادي نيز زخمي 
و متواري شدند. در اين اطالعيه با اشاره به اشراف اطالعاتي و آمادگي هاي 
رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( و ساير نيروهاي امنيتي و دفاعي 
كشور براي مقابله با توطئه هاي دشمنان تأكيد شده است: گروهك هاي 
تروريستي و ضد انقالب و حاميان آنان كه فاقد هرگونه پايگاهي نزد ملت 
ايران به ويژه مردم فهيم و انقالبي كردستان هستند، در انتظار انتقام سخت 

و مهلك رزمندگان شجاع و فداكار اسالم نسبت به اين جنايت باشند. 
سردار محمدحسين رجبي، فرمانده س��پاه بيت المقدس كردستان روز 
گذشته در گفت وگو با شبكه يك سيما با اشاره به اينكه هم اكنون نيرو هاي 
سپاه در تعقيب اشرار و تروريست ها هستند، تأكيد كرد: تا انتقام خون شهدا 
را نگيريم از پاي نمي ايستيم. محمد شفيعي فرماندار مريوان نيز در گفت وگو 
با فارس با بيان اينكه جمعه ش��ب تعدادي از افراد تروريست ضد انقالب 
گروهك تروريستي پژاك به پايگاه دري از توابع شهرستان مريوان با شليك 
از راه دور حمله كرده اند، اظهار كرد: انفجار از راه دور اين گروهك موجب 
انفجار زاغه مهمات شده است. شفيعي عنوان كرد: تمامي اين شهدا بومي، 
كرد و اهل سنت هستند كه براي دفاع از كيان اسالمي و مردم در اين پايگاه 
خدمت مي كردند، سؤال اين است كه كساني كه خود را مدافع حقوق بشر و 
حقوق كرد مي دانند اين جوانان كرد را با كدام گناه به شهادت رساندند؟ وي 
تصريح كرد: مردم انقالبي و شهيدپرور مريوان با محكوميت اين اقدام انزجار 
خود را از اين گروهك هاي ضد انقالب اعالم و خواستار برخورد قاطع با آنها 
شدند. فرماندار مريوان يادآور شد: ملت شهيدپرور ايران در آينده نزديك 
خبرهاي خوشي از انهدام اين گروهك و به هالك رساندن چندين برابري 

آنها را خواهند شنيد. 
 

 رأی  مجمع تشخيص به حضور
 اقليت هاي دیني در شوراهاي شهر و روستا

سپنتا نيكنام به شورای شهر يزد بازگشت
 مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته رأی به مجاز بودن حضور 
اقليت هاي ديني در ش�وراهاي ش�هر و روس�تا داد و به اين ترتيب، 
ماجراي سپنتا نيكنام، عضو شوراي ش�هر يزد كه به دليل زرتشتي 
بودن عضويت او معلق شده بود، به پايان رس�يد و او مي تواند از اين 
پس به فعاليت خود در ش�وراي ش�هر يزد ادامه دهد. در اين جلسه 
به رغم درخواست سپنتا نيكنام و ادعاهاي دولت در حمايت از حضور 
اقليت هاي ديني در شوراها، حسن روحاني رئيس جمهور غايب بود. 
ارديبهشت 96 و زماني كه نتيجه انتخابات شوراي شهر در يزد اعالم شد، 
روشن شد كه سپنتا نيكنام براي دومين بار براي عضويت در شوراي شهر 
يزد رأی آورده اس��ت. اما با شكايت نفر چهل و پنجم اين انتخابات در 13 
شهريور 96 از سوي شعبه 43 دادگاه ديوان عدالت اداري معلق شد. او تنها 

عضو زرتشتي اين شوراست. 
اين پرونده پس از اظهارنظرهای فراوان به فقهاي شوراي نگهبان سپرده 
شد و اين شورا در نهايت رأی به لغو عضويت نيكنام داد. آيت اهلل محمد 
يزدي به عنوان يكي از فقيهان اين شورا در اظهارنظری درباره اين پرونده 
اعالم كرد كه اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است. 
علي الريجاني رئيس مجلس هم در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان - 
عليرضا رحيمي - در مورد مسئله لغو عضويت عضو شوراي شهر يزد در 
صحن مجلس گفت كه »در بحث اخير برداشت من با شوراي نگهبان 
در مورد مسئله عضويت اقليت ها در شوراي اسالمي يكسان نيست و اگر 
شوراي نگهبان بخواهد تفس��ير تازه اي از قانون ارائه دهد بايد براي آن 

تفسير هم تصويب مجلس را داشته باشد. «
سخنگوي شوراي نگهبان در پاس��خ به اين سخنان تأكيد كرد نامزدي 
اقليت ها در ش��وراهاي مناطق مسلمان نش��ين خالف ش��رع است اما 
اگر همين شخص محترم )س��پنتا نيكنام( مطابق قانون اساسي نامزد 
اقليت هاي زرتشتي براي مجلس شوراي اسالمي مي شد، كامالً صحيح و 
بالمانع بود.  در ادامه، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرح 
اصالح قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب شهرداران را با دو فوريت به مجلس ارائه كردند كه با 152 رأی 
موافق با اصالح آن موافقت شد. در اصالحيه ماده 30 تبصره يك اين طرح 
آمده است: »اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در 
شهرها و روستاهاي كشور مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسالمي 

همان شهر و روستا شوند. «
اين مصوبه مجلس با ايراد ش��وراي نگهبان مواجه شد و اين شورا اعالم 
كرد كه طبق اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اقليت هاي 
ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و نيز تجويز فراز 
دوم اصل 64 قانون اساسي، نمايندگاني را براي مجلس انتخاب مي كنند 
بنابراين با توجه به اصول مذكور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و 

مفهوم اصل 12 قانون اساسي، اين ماده مغاير با قانون اساسي است. 
در نهايت نمايندگان مجلس در جلس��ه 24 دي 96 ب��ا اصرار بر مصوبه 
قبلي خود، طرح اصالح قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران درباره امكان حضور اقليت هاي ديني 
در انتخابات شوراهاي شهر و روستا را به مجمع تشخيص مصلحت نظام 

ارجاع دادند. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مق��دم، عضو مجمع تش��خيص 
درمصاحبه اي اعالم كرد موضوع حضور اقليت ها در ش��وراهاي شهر و 
روستا و تعيين تكليف وضعيت نيكنام در دستور كار جلسه 30 تيرماه 
مجمع قرار دارد و بهتر است رئيس جمهوري و ساير اعضايي كه در اين 
موضوع نظراتي دارند، در جلسه حاضر باشند و فعاالنه در مباحث شركت 
كنند.  اين اصالحيه پس از فراز و نش��يب فراوان روز گذشته در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مطرح و تصويب شد و به اين ترتيب نيكنام از 
هموطنان زرتشتي و عضو معلق شوراي شهر يزد مي تواند براي بار دوم 

در شوراي اين شهر حضور يابد. 

ژه
وی

سؤالروزنامهشرق:چهكسيپايدولت
روحانيميایستد؟

در رسانه ها و گفتار اصالح طلبان كه از مدافعان ديروز دولت 
روحانی به ش��مار می آيند، بلك��ه دولت روحان��ی برآمده از 
آنهاس��ت رگه هايی از نوعی مرزبندی با رئيس جمهور ديده 
می ش��ود كه بيش از آنكه نقد سياس��ت های دولت باش��د، 

مرزبندی با روحانی با اهداف سياسی و انتخاباتی است. 
روزنامه ش��رق در س��رمقاله خود اذعان ك��رده كه دولت 
دس��تاوردي محس��وس در مورد وضعيت معيشتي مردم 
نداش��ته اس��ت؛ اين اذعان ذيل اعتراف ديگ��ري صورت 
مي گيرد و آن اينكه روحاني نتوانس��ته بي واسطه طبقات 
سياس��ي با مردم روبه رو ش��ود و كاريزماي الزم را نداشته 
است: »حسن روحاني بسيار تالش كرد تا خود مستقيم نه با 
واسطه طبقه سياسي با مردم روبه رو شود و آنان را مخاطب 
قرار دهد و مجاب سازد كه نتوانست؛ زيرا از كاريزماي الزم 
براي اين كار برخوردار نبود. او اگرچ��ه در صحنه اجرايي 
كشور دستاوردهايي داشت، اين دستاوردها چندان نتيجه 
محسوسي در وضعيت معيش��تي مردم نداشتند تا آنان را 
اميدوار كنند تمام قد پش��ت رئيس جمهورشان بايستند. 
آن گونه كه س��الياني پيش تر در بح��ران اقتصادي دولت 
مصدق ايستادند. آنان با خريدن اوراق قرضه و آتش  زدن آن 
جلوي خانه مصدق، نشان  دادند مردمي وجود دارند كه پاي 
عقايد سياسي شان مي ايستند؛ حتي به بهاي ازدست دادِن 
منافع شان. اينك اما پرسش اساسي اين است كه چه كسي 

پاي دولت روحاني مي ايستد. «

تكيه دولت روحاني و حاميان رسانه اي اش بر اينكه با برجام 
همه مش��كالت كش��ور، از جمله مش��كالت اقتصادي حل 
مي شود، انتظار و توقع مردم را باال برد و همين روزنامه شرق 
تيتر يك زد كه »امضاي كري تضمين اس��ت«. اما در عمل 
دولت نتوانست تغييري در وضع معيشت مردم ايجاد كند و 
حتي اوضاع در مواردي بدتر هم شد و حاال روزنامه شرق در 
بررسي اينكه آيا مردم حاضرند پاي دولت روحاني بايستند، 
تلويحاً به ناكارآم��دي دولت روحاني در بخش معيش��تي 

اذعان مي كند. 

شكایتدادستانازیكپلیس 
درپرونده»۲تنسكه«

چندي قبل فرمانده پلي��س تهران از دس��تگيري فردي 
موسوم به »سلطان س��كه« خبر داد و به رسانه ها اينطور 
گفت كه ف��رد ياد ش��ده »2 تن س��كه« را از س��طح بازار 
جمع آوري كرده است. اين خبر به سرعت در جامعه پخش 
شد و اصل وجود 2 تن س��كه در دست يك نفر اين ويژگي 
را داشت كه يك خبر پربازديد شود. اين خبر به كساني كه 
مدعي شيوع گسترده فساد بودند كمك زيادي كرد كه نظر 

خود را اثبات كنند. 
حاال روشن شده است كه اظهارات اين مقام پليس، تماماً 
منطبق با واقعيت نبود و اساس��اً پاي »2 تن سكه« هم در 
ميان نيست. منتظری،  دادستان كل كشور به تازگي در اين 
باره گفته است: »در بحث 2 تن سكه نيز بايد بگويم زماني 
كه رئيس پليس تهران اين مسئله را مطرح كرد و وقتي از 

تلويزيون شنيدم تعجب كردم. حس��اب كرديم اين 2 تن 
چه تعداد و قيمت مي ش��ود؟ فردا پيگيري كرديم كه اين 
2 تن را كی ضبط كرديد كجاس��ت؟ شما به عنوان نيروي 
انتظامي ضابط ما هستيد. گفتند هنوز نگرفتيم! )گفتيم( 
پس آنچه اعالم كرديد چيست؟ گفتند ما اسناد و مدارك 
را ديديم، اين فرد از سه سال قبل كه سكه خريد و فروش 
كرده  كه  مي شود 2 تن! ما گفتيم اين چه خبري است كه 
داديد و گفتند تصحيح مي كنيم. چند روز گذشته دوباره 
خبر دادند كه رئيس پليس تهران گفته كه اين فرد محكوم 
به اعدام شده اس��ت. دوباره زنگ زديم كه كجا محكوم به 
اعدام شده، حكم او اعدام ندارد. گفتند ببخشيد اشتباه شده 
است. من عليه اين فرد كه دوبار تخلف كرده به دادسراي 

نظامي شكايت خواهم كرد. «
 

شایعهبرايتخریبتولیتآستانقدس
در فضاي مجازي و طبق معمول ب��ا ليدري آمدنيوزي ها 
شايعه اي عليه حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسي منتشر 
ش��د كه كذب آن به س��ادگي قابل اثبات بود. در روزهاي 
گذشته، كانال تلگرامي آمدنيوز فهرس��تی را منتشر كرد 
و مدعي ش��د ليس��ت آقازاده ها و ژن هاي خوب شس��تا، 
بزرگ ترين هلدينگ اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي و 
وابسته به وزارت كار اس��ت. آمدنيوز مدعي شد كه فاطمه 
حسين آباد در اين ليست منتشره، نوه ابراهيم رئيسي است. 
اين در حالي است كه بزرگ ترين نوه رئيسي، پسري به نام 

حسين است كه هنوز پنج سالش هم نشده است. 

در پيامي صورت گرفت
تسليت رهبر انقالب به مناسبت 

درگذشت آیت اهلل آقامرتضي تهراني
رهب�ر معظم انق�الب اس�المي در پيامي درگذش�ت عال�م رباني و 
معلم اخالق آي�ت اهلل حاج آقا مرتض�ي تهراني را تس�ليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، در پيام حضرت آيت اهلل 
خامنه اي آمده است: با تأثر و تأسف اطالع يافتم كه عالم رباني و معلم اخالق 
آيت اهلل آقاي حاج آقا مرتضي تهراني رحم��ه اهلل عليه دار فاني را وداع گفته 
و ان شاءاهلل به مأمن رضاي الهي در جوار مرقد حضرت علي بن موسي الرضا 
عليه السالم بار يافته اند. عمر با بركت اين فقيه عاليقدر و سالك الي اهلل سرشار 
از نورانيت و صفا و خدمت به دين و اخالق بود و جمع زيادي از جوانان پاك نهاد 
و فاضل از سرچشمه  فضائل علمي و اخالقي ايشان بهره مند گشته و در صراط 
مستقيم ثبات يافته اند. اين مصيبت را به خاندان گرامي و فرزندان محترم و 
ديگر وابستگان و به شاگردان و ارادتمندان ايشان صميمانه تسليت عرض 

می كنم و علو درجات ايشان را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم. 
آيت اهلل حاج آقا مرتض��ي تهراني كه به علت نارس��ايي كليوي در بخش 
مراقبت هاي ويژه يكي از بيمارستان هاي تهران بستري بود، بامداد ديروز 
دعوت حق را لبيك گفت. وي برادر بزرگ تر مرحوم آيت اهلل حاج آقا مجتبي 

تهراني و از شاگردان برجسته امام خميني )ره( بود. 


