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اهداف كاخ سفيد از اصرار بر مذاكره
در آستانه برگزاري نشست مجمع عمومي، درخواست مذاكره امريكايي ها 
با ايران شدت پيدا كرده و برخي از خبرگزاري ها از تالش كاخ سفيد براي 
برگزاري ديداري بين آق��اي روحاني و ترامپ )حتي ب��ه طور تصادفي( 
سخن   به ميان آورده اند. در رسمي ترين مطالبه براي مذاكره، برايان هوك 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران كه مسئوليت تجميع فشارها عليه ايران 
را در گروه اقدام ويژه عليه اي��ران در وزارت خارجه امريكا بر عهده گرفته 
است، در انديشكده هاوسن مدعي شد كه اياالت متحده به دنبال مذاكره 
درباره امضاي پيماني با ايران اس��ت، پيماني كه فعاليت هاي هسته اي و 
موشكي ايران را شامل شود. ترامپ نيز در پيامي كه براي كنفرانس عمومي 
ساالنه آژانس بين المللي اتمي فرستاده با تكرار ادعاهاي خود عليه ايران و 
درخواست مذاكره گفت كه ما خواهان توافقي جامع هستيم كه به طور 
كامل به فعاليت هاي هسته اي ايران و اقدامات بي ثبات كننده اين كشور 

رسيدگي كند. 
اگرچه اهداف اعالمی كاخ سفيد از درخواست مذاكره تعطيلی فعاليت های 
موشكی و مهار قدرت منطقه ای ايران و مادام العمر كردن محدوديت های 
هسته ای ايران است كه در برجام توافق شده است، اما در عين اينكه برايان 
هوك و حتی خود ترامپ بر اين اذعان دارند كه هيچ اميدی به مذاكره با ايران 
ندارند سؤال اساسی اين است كه علت اصرار امريكا بر درخواست مذاكره با 
ايران در چيست و چه عاملی سبب شده است كه برخی از شيوخ منطقه نيز 
مدعی شده اند كه بايد در اين مذاكرات شركت كنند. به گزارش رويترز بعد 
از سخنان برايان هوك، انور قرقاش وزير مشاور در امور خارجه امارات مدعی 
شده است كه متحدان عرب امريكا در خليج فارس بايد در مذاكرات موشكی 
با ايران شركت داشته باشند. اين درخواست مذاكره در نگاه اول نماد عظمت 
و استقالل ايران اسالمی است، به گونه ای كه يک قدرت بزرگ جهانی به رغم 
اعمال بی نظيرترين تحريم های تاريخی عليه مردم ايران، ناتوان از شكست 
اراده مردم، برای مذاكره التماس می كند و اين در حالی است كه بسياری از 
مزدوران منطقه ای امريكا كه خود را »متحد« امريكا اعالم می كنند )البته 
ترامپ آنها را گاو شيرده قلمداد می كند(   برای مذاكره با كاخ سفيد و دادن 
باج جهت كسب حمايت امريكا بايد مدت ها در نوبت مالقات بايستند و در 

آخر اينگونه تحقير شوند. 
آنچه را كه كاخ سفيد در پی آن است نه نتيجه مذاكره، بلكه محصول آن 
يعنی القای شكست مقاومت مردم ايران و نهايتاً تسليم در برابر كاخ سفيد 
و تبع آن شكست اراده نيروهای جبهه مقاومت در منطقه است كه در همه 
عرصه ها كاخ سفيد و متحدان منطقه ای اش را به زانو درآورده اند، چراكه 
امريكايی ها در هيچ يک از عرصه های سوريه، عراق، لبنان، يمن و... حرفی 
برای گفتن ندارند و اگر نبود اندك رونقی ك��ه ترامپ با جنگ افروزی در 
منطقه به كارخانه های اسلحه سازی امريكا و كاهش نرخ بيكاری در اين 
كشور داده است، هيچ دستاوردی از سياست های منطقه ای اش نداشت و 
آنگونه كه نتايج نظرسنجی مراكز معتبر امريكايی گواهی می دهند، بسيار 
منفورتر از شرايط كنونی در ميان مردم كشورش بود، اگرچه اكنون نيز به 

لحاظ نفرت در ميان رؤسای جمهور گذشته امريكا رتبه اول را دارد. 
تصور سران كنونی كاخ سفيد اين است كه تس��ليم ايران را می توانند به 
آورده ای برای انتخابات ميان دوره ای كنگره تبديل كرده و اقدامات نمايشی 
نظير آنچه در مواجهه با كره ش��مالی اتفاق افتاد، اعتباری برای دستگاه 

سياست خارجه اين كشور كسب كنند. 
تالش ترامپ در جهت دهی فشارها به سمت ايران و القای اينكه ايران 
تهديدی برای صلح جهانی است، در شرايطی است كه كاخ سفيد در 
روند جريان سازی رسانه ای خود عليه ايران و نيروهای مقاومت با دو 
مشكل اساسی مواجه شده است. از يک سو سياست های اعمال فشار 
و تهديد عليه ايران و ديگر نيروهای مس��تقل در منطقه وجاهت خود 
را از دس��ت داده، به گونه ای كه حتی برخی از كشورهای اروپايی كه 
در هدف با امريكا مشترك هس��تند، توان توجيه فشارهای امريكا را 
نداشته و تالش دارند از آن فاصله بگيرند، اما مشكل ديگر نگرانی های 
جدی در درون هيئت حاكمه امريكا نس��بت به اقدامات و تصميمات 
غيرمنطقی ترامپ است، به گونه ای كه به اذعان برخی از اين مقامات 
كه نوشته آنها در نيويورك تايمز در هفته گذشته منجر به جنجالی در 
امريكا شده است، آنها ناچارند كه بس��ياری از تصميمات غيرمنطقی 
تيم همراه ترام��پ را قبل از تصويب و ابالغ از زير دس��ت او ربوده و از 

فرايند اجرا خارج كنند. 
در اين ميان اظهارنظر آقای گوترش، دبيركل سازمان ملل را می توان 
مستندی در اين عرصه دانس��ت. او روز 23 شهريور در گفت وگويی با 
مجله آتالنتيک به صراحت ابراز نظر می كند كه قدرت نرم امريكا در 
جهان رو به كاهش است. او می گويد: امريكا در تعارضاتی درگير است 
كه به لحاظ ماهيت با يكديگر متفاوتند. در ارتباط با تجارت، در ارتباط 
با س��اير موقعيت ها و اين بدان معنا است كه كش��ش و جذبه جامعه 
امريكايی كه چند دهه پيش يک فاكتور برجسته در روابط بين الملل 

به شمار می رفت، امروز از تأثيرگذاری كمتری برخوردار است. 
اما هدف گذاری اصلی كاخ سفيد از اين دوگانه فشار و مذاكره معطوف به 
فضای داخلی ايران است. بدون ترديد مقاومت مردم ايران را در مقابل اين 
فشار اقتصادی و هوشياری در برابر توطئه ای   كه در ورای آن برای بر هم 
ريختن امنيت داخلی طراحی شده است، می توان يكی از فرازهای كم نظير 
تاريخ ايران دانست كه مردم در عين تحمل تورم افسارگسيخته و به رغم 
احساس كم تجربگی و انفعال برخی از مسئوالن اجرايی و... اما اعتمادشان 
به نظام در اين مبارزه افزايش يافته است و اين برای كاخ سفيد و متحدان 
سعودی و صهيونيستی اش كه برای اين سناريو بيشترين هزينه  را كرده اند، 
بزرگ ترين شكست است كه حتی از شكست در جنگ های نيابتی و ناكامی 
در بر هم زدن امنيت ايران سخت تر بوده است، نكته ای كه جان كری وزير 
خارجه پيشين امريكا در اين تحرك رسانه ای اش به آن اذعان كرده و نسبت 
به تقويت روحيه ضدامريكايی مردم و برخی مس��ئوالن ايران و همراهی 

بيشترشان با نظام ابراز نگرانی می كند. 
در اين عرص��ه، راهبرد صبر انقالبی و حماي��ت از دولت نيروهای انقالب 
در شرايط كنونی را می توان مؤثرترين نس��خه برای برون رفت از شرايط 
كنونی دانست. جبهه وسيع انقالب كه اين روزها به يمن حماقت دشمن 
گسترده تر هم شده است، با تقويت انسجام و وحدت داخلی و بهره گيری از 
همه ظرفيت ها برای حمايت از دولت برای عبور از اين شرايط، می تواند مقوم 
و مؤيد و مشوق روحيه ايستادگی و البته مطالبه گر منطقی برای تالش و 
تحرك ميدانی مسئوالن باشد كه نسخه داخلی برون رفت از شرايط كنونی 

همين است. 

عباس حاجي نجاري

 با امضاي طوماري بعد از نماز جمعه عنوان شد
نه به تصويب لوايح »FATF« در مجلس

دانش�گاهيان و اقش�ار مختلف مردم ديروز بعد از نماز با امضاي 
طوماري FATF را در تضاد با استقالل كشور و منافع ملي دانسته 
و از نمايندگان مجلس خواس�تار عدم تصويب اين اليحه شدند.

به گزارش فارس، دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم بعد از نماز عبادي 
- سياس��ي جمعه تهران با امضاي طوماري كه ب��ه همت دفتر تحكيم 
 FATF وحدت تهيه شده بود مخالفت خود را با تصويب لوايح مرتبط با
اعالم كرده و از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي خواستند تا اين لوايح 
را تصويب نكنند. در طوماري كه به امضاي دانشگاهيان و مردم رسيد، 
آمده اس��ت: » قرار بود مجلس در رأس امور باشد و وكالي ملت پاسدار 
قانون اساسي و جمهوريت كشورمان. جمهوريتي كه وجه تضمين آن 
استقالل است و قانوني كه صريحاً بر استقالل كشور تأكيد دارد و كساني 
كه بايد با روند قانونگذاري و ممانعت از تصويب قوانين استعماري پاسداِر 
اصِل استقالل باش��ند؛ نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هستند. آن 
هم در ش��رايطي كه جنگ تمام عيار اقتصادي عليه كشور آغاز شده و 
عماًل بعضي وزارتخانه ها، نهادهاي ديپلماتيک، تجاري و مالي امريكايي 
و اروپايي به اتاق جنگ عليه مردم ايران مبدل گرديده و اكنون دشمن با 
ابزار هاي مختلف سياسي و اقتصادي در حال چيدن مهره هاي مختلف 
از جمله لوايح FATF است كه هدفي جز خالي كردن دست نظام اسالمي 
از مؤلفه های قدرت ندارد. در روزهاي آتي خان��ه ملت براي بار ديگر با 
مطرح ش��دن لوايح مربوط به FATF با آزمون بزرگ و سرنوشت سازي 
مواجه است كه براي آينده كشور بسيار مهم و اثرگذار محسوب مي شود؛ 
معاهده اي كه به گفته كارشناسان با شفاف كردن چرخه مالي و بانكي 
كشور راه را براي دخالت و تحريم هاي بيشتر هموار مي كند و عمالً امكان 
دور زدن تحريم هاي پيش رو را از ما مي گيرد. در اين بين عده اي معتقدند 
بحران ارزي اخير در كش��ور؛ نتيجه اجرايي شدن بندهايي از FATF و 
لو رفتن قس��متي از اطالعات پولي و مالي كشور است كه امكان نفوذ و 
تخريب چرخه ارزي را براي دشمنان ممكن ساخت. ما تصويب اين اليحه 
را در تضاد با استقالل كش��ور و منافع ملي مي دانيم و نمايندگان مردم 
ايران بايد مطلع باشند كه لوايح و كنوانسيون هاي مربوط به FATF در 
حالي با ظاهري كاريكاتوري مبارزه با تروريسم عنوان مي شود كه ارتباط 
مستقيم با خدش��ه دار كردن اس��تقالل و امنيت اقتصادي كشور دارد. 
نمايندگان مردم بايد بدانند تصويب اليحه مذكور دوباره قدم به عقب 
برداشتن و كوتاه آمدن بر سر منافع ملي است. اين نكته نيز حائز است كه 
اين لوايح نه تنها راه حل وضع موجود نيستند بلكه خود بخشي مهم  از 
مشكل اقتصادي موجود هستند و به آن شدت مي بخشند. مجلس بهتر 
است به جاي لوايح شائبه داري همچون FATF به دنبال رفع تبعيض هاي 
موجود و تسهيل توليد باشد و خود را براي مقابله با جنگ اقتصادي مهيا 
كند. اميدواريم خان��ه ملت در طي روزهاي آينده با تصميم درس��ت و 
كارشناسي شده؛ جلوه گاه هوشياري و پاسداري از منافع ملت باشد؛ نه 

آنكه با تصميمي ذلت بار خود را مايه عبرت آيندگان كند.«
 

امضاهاي طرح استيضاح آخوندي به ۵۰ رسيد
افزاي�ش  از  مجل�س  در  س�بزوار  م�ردم  نماين�ده 
تع�داد امضا ه�اي ط�رح اس�تيضاح وزي�ر راه خب�ر داد.

حس��ين مقصودي، نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي، 
در گفت وگو با تسنيم، از افزايش تعداد امضاهاي طرح استيضاح عباس 
آخوندي وزير راه و شهرس��ازي به 50 امضا خبر داد و گفت: طراحان 
در حال جمع آوری امضا هاي بيشتر براي طرح استيضاح وي هستند. 
وي با بيان اينكه طرح اس��تيضاح وزير راه تاكنون به هيئت رئيس��ه 
مجلس ارائه نشده اس��ت، تصريح كرد: پس از سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه، طرح اس��تيضاح آقاي آخوندي، بررسي مي شود. 
نماينده مردم س��بزوار در مجلس در تشريح محورهاي اين استيضاح 
گفت: موضوع افزايش قيمت مسكن، عدم مديريت در بازار مسكن و 
همچنين سوء مديريت در مسكن مهر است. وي عدم كارايي وزارتخانه 
راه و شهرسازي در حوزه و بخش هاي متبوع خود را از ديگر محورهاي 
طرح استيضاحش خواند. مقصودي ادامه داد: عدم توانايي وزارتخانه 
در مواجهه ب��ا بحران ها، ضعف نظارت بر ن��اوگان هوايي، عدم اجراي 
برنامه هاي وزير در حوزه توسعه زيرس��اخت ها نيز از ديگر محور هاي 

طرح استيضاح وزير است.
 

مقاومت، تنها راه ايجاد اميد در جامعه
جامعه براي اينكه حركت و پويايي داشته باشد و مشكالت را پشت 
سر بگذارد نياز به اميد دارد و اگر اميد در جامعه نباشد مشكالت 
مضاعف ديده مي ش�ود و راه حل ها براي عبور از مش�كالت ديده 
نمي شود و احس�اس يأس و س�رخوردگي جامعه را فرا مي گيرد.
حجت االسالم عليرضا پناهيان   در س��خنان پيش از خطبه هاي نماز 
جمعه تهران گفت: ظاهراً يک راه بيش��تر براي ايجاد اميد در جامعه 
وجود ندارد و آن راه مقاومت اس��ت.  اگر ما برنام��ه اي براي مقاومت 
داشته باشيم و مسئوالني داشته باش��يم كه اهل مقاومت باشند و از 
ايدئولوژي مقاومت خبر داش��ته  باشيم، در دانش��گاه هاي ما مقاومت 
تئوريزه شده باشد، قطعاً در چنين شرايطي اميد خواهيم داشت و اگر 
خداوند بخواهد در برابر ابليس اميد بدهد فقط در صورت استقامت و 
مقاومت اميد خواهد داد. پناهيان اظهار داشت: درصد اميد براي حل 
مشكالت كاماًل وابسته به اين اس��ت كه سياسيون و مديران كشور تا 
چه اندازه اهل استقامت هستند. اگر يک شخصيت سياسي بگويد ما 
با كوتاه آمدن در مقابل دشمن مي توانيم حقمان را بگيريم سرچشمه 
يأس است. وي خاطرنشان كرد: حتماً نماينده اي كه 40 سال مقاومت 
مردم را محكوم مي كند بايد از مردم عذرخواهي كند. اگر سياسيون از 
رفراندوم حرف بزنند يعني جامعه به بن بست رسيده، رفراندوم براي 
زماني است كه جامعه به بن بست رسيده باشد و بخواهيم بازي را به هم 

بزنيم و بازي خراب شده را از نو شروع كنيم. 
وي افزود: كس��اني كه مي گويند رفراندوم، از اين جهت شبيه خوارج 
هس��تند كه مي خواهند بازي را به هم بزنند يعني راه حل هاي عادي 
و قانوني جواب نمي دهد. پناهيان خاطرنش��ان كرد: اين اقدام، اقدام 
بي خردانه اي اس��ت كه وقتي راه حل براي رفع مش��كالت وجود دارد 
فردي بازي و همچنين ثبات جامعه را به هم بزند، ثبات جامعه اهميت 
زيادي دارد. كساني كه فرهنگ مقاومت در ادبياتشان نيست و مقاومت 
را محكوم مي كنند موجب ايجاد يأس مي ش��ود. كساني كه جامعه را 
در بن بست تلقي مي كنند و همچنين كس��اني كه مي گويند راه ما از 
سازش مي گذرد موجب ايجاد يأس مي شود. اينها تحت تأثير ابليس 
هستند. س��خنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران افزود: 
يأس پراكني به صورت ش��يک امروز در جامعه سخن گفتن از سازش 
و سخن نگفتن از اس��تقامت اس��ت. يأس پراكني امروز در جامعه به 

نپرداختن به اقتصاد مقاومتي است.
   انتقاد از كنار گذاشتن طرح مقابله با فساد

پناهيان خاطرنشان كرد: در يک چهارش��نبه اي طرح مبارزه با رانت 
و فساد بنا بود در مجلس تصويب ش��ود و ما مارش پيروزي بزنيم كه 
يكباره توسط يک باند سياسي از دستور كار مجلس خارج شد و بعضي 
از رانت خواري ها قانوناً در كشور ما جرم نيست و بنا بود در اين قانون 
رانت خواري هايي كه مي توان جرم تلقي كرد، جرم تلقي شود و جلوي 
رانت خواري گرفته شود كه متأسفانه مجلس نه تنها آن را تصويب نكرد 
بلكه از دستور كار هم خارج كرد. س��خنران پيش از خطبه هاي نماز 
جمعه تهران در پايان گفت: پيروزي در جنگ اقتصادي به اين معناست 
كه اقتصاد مقاومتي اجرايي شود و اجراي آن افزايش پيدا كند و اقتصاد 

مقاومتي با جلوگيري از رانت خواري ها افزايش پيدا مي كند.

ژه  
 وی

     مخالفت امام با صرف هزينه محرم در جنگ
چند سالي مي شود كه با آغاز ماه محرم برخي اكانت هاي فيک با 
همراهي تعدادي اندك از سلبريتي ها براي تعطيلي مراسم هاي 
ماه محرم تالش مي كنند و به اين نيت پوشش خيرخواهانه اي 
هم مي زنند و مي گويند به جاي برگزاري مراسم عزاداري يا دادن 
نذري به فقرا كمک كنيد. اين ش��يطنت عليه مراسم  مختلف 
محرم البته پاسخ هاي روشني دارد؛ از جمله آنكه بسياري از اين 
نذري ها به فقرا مي رس��د، از سويي هماني كه نذر مي دهد، اهل 
كمک به فقرا هم است و اينكه هر چيز جاي خود را دارد. يا آنكه 
چرا خود سلبريتي ها هزينه هاي باالي نگهداري حيوانات خانگي 
يا تفريحات مختلف خود يا لباس هاي گران قيمت و س��فرهاي 
خارجي خود را صرف خدمت به فقرا نمي كنند؟! به تازگي يكي از 
اعضاي مجلس خبرگان رهبري از نظر امام خميني در مورد صرف 
هزينه عزاداري امام حس��ين عليه السالم براي جنگ گفته كه 
جالب توجه است. آيت اهلل سيدهاشم بطحايي درباره ايده برخي 
سلبريتي ها به تعطيلي هيئات عزاداري حسيني و اختصاص هزينه 
اين مراسم ها به امور خيريه مي گويد: »كدام شيرپاك خورده اي 
مقابل برافراشتگي و اهتزاز پرچم عزاي حسين بن علي كه جانمايه 
حيات انقالب و عزت ماست، موضع مي گيرد؟! حضور مردم در 
مراسم سوگواري سيد و ساالر شهيدان مملكت را بيمه مي كند. 
در زمان جنگ نيز برخي به امام خميني )ره( گفتند اجازه دهيد 
خرج هيئت هاي مذهبي را هزينه جنگ كنيم، امام فرمود جنگ 

خرج خود را دارد، دست به تركيب عزاداري ها نزنيد. «

     باج ديپلماتيک  از تهران به سبک فرانسه و كويت! 
دولت فرانس��ه باوجود پايان يافتن مدت مأموريت سفيرش در 
تهران و بازگشت او به فرانسه از معرفي سفير جديد خودداري 
كرده و براي معرفي شرط گذاشته اس��ت. دولت فرانسه اعالم 
كرده ت��ا زماني كه ايران درب��اره طرح ادعاي��ي بمب گذاري در 

گردهمايي مجاهدي��ن خلق )منافقي��ن( در پاريس اطالعاتي 
در اختيار فرانسه نگذارد، از معرفي س��فير در تهران خودداري 
مي كند. اين در حالي است كه اتفاقاً دولت فرانسه بايد توضيح 
دهد كه چرا كشورش پناهگاه تروريست هايي شده كه دستشان 
به خون هزاران ايراني آلوده است؟! تيرماه سال جاري، همزمان 
با سفر »حسن روحاني«، رئيس جمهور ايران به اروپا، دولت هاي 
بلژيک و اتريش اعالم كردند پنج نفر از جمله يک ديپلمات ايراني 
را به ظن تالش براي بمب گذاري در نشست گروهک تروريستي 
منافقين در پاريس بازداشت كرده  اند. اندكي بعد آشكار شد كه دو 
نفر از دستگيرشده ها عضو گروهک تروريستي منافقين هستند. 
اين در حالي است كه اخيراً تعدادي آشوب طلب به سفارت ايران 
در فرانسه حمله كردند و اگر قرار است كشوري سفير خود را از 
كشور ديگر فرابخواند، آن كشور بايد ايران مي بود. اتفاقي كه البته 
با مشي انفعالي وزارت خارجه روي نداد. دولت فرانسه تاكنون در 
مورد پناه دادن به تروريست هاي مجاهد خلق هم توضيحي نداده 
است. از طرفي از كويت هم خبر مي رسد كه دولت اين كشور نيز از 
معرفي سفير به تهران خودداري كرده و آنها هم براي ايران شرط 
گذاشته اند. علي السعيد معاون وزير خارجه كويت در امور آسيا 
اعالم كرده »تا زماني كه ايران رويكردهاي خود در منطقه را تغيير 
ندهد، سفير كويت به تهران باز نخواهد گشت. « با اين حال وزارت 
خارجه ايران در اقدامي سؤال برانگيز سفير جديد ايران در كويت 
را معرفي كرد! به نظر مي رسد برخوردهاي انفعالي وزارت خارجه 
به اسم »اعتدال« باعث جسارت يافتن دولت هاي ديگر عليه ايران 
شده؛ اتفاقي كه البته پيش بينی اش مي شد كه اگر يک قدم عقب 

بنشينيم، آنها چند قدم جلوتر خواهند آمد. 
 

   مدعی العموم در قضيه توهين به عاشورا كجاست؟
در هفته اي كه گذشت و در حالي كه مردم ايران از اقشار مختلف 
و با تيپ هاي ظاهري متفاوت فرارس��يدن ماه محرم را گرامي 

مي داش��تند، س��ه توهين و تعرض به امام حس��ين و عزاداران 
حسيني جنجالي شد. اولي فحاش��ی  تتلو،  خواننده زيرزميني 
به امام حسين و ش��هداي كربال بود كه حكم چنين ملعونی در 
شرع مقدس مشخص است. موضوع دوم جدی تر بود. چه آنكه 
رضا مهرداد فرد توهين كننده، عضو شوراي شهر نيشابور بود و 
همين جايگاه باعث شد اعتراضات به او بسيار شود تا جايي كه 
هيئات مذهبي نيشابور با تجمع مقابل ساختمان شورا ی  اين 
شهر خواستار بركناري او شدند. برخي خبرها هم از درخواست 
امام جمعه نيشابور براي تعليق او تا رسيدگي به توهين روي داده 
حكايت داشت. شوراي ش��هر هم اعالم كرد او سخنگوي شورا  
نيست و صرفاً يک عضو شوراس��ت. در موضوع سوم پاي وزارت 
خارجه وسط آمد. چه آنكه، سپيده گلريز فرد توهين كننده در 
صفحه اينستاگرامش خود را مترجم وزارت خارجه معرفي كرده 
است. او با توهين به شخصيت امام، به مدح يزيد پرداخت. با اين 
حال پس از موج اعتراضات، توضيحات��ي را در مورد نيمه بودن 
حرفش منتش��ر كرد. اما توضيحات او از س��وي كاربران فضاي 
مجازي موجه تشخيص داده نشد و اعتراضات به او ادامه يافت. 
همزمان وزارت خارجه در توضيحي اعالم كرد كه اين خانم همكار 
اين وزارت خانه نيست. البته در بيانيه وزارت خارجه روشن نشده 
چرا اين خانم بايد خود را به دروغ با چنين عنواني معرفي كند و 
آيا هر كس مي تواند چنين دروغي را علني بگويد و وزارت خارجه 
هم با او برخوردي نخواهد كرد؟ در ادامه اما توهين هاي قبلي خانم 
مترجم به مردم ايران و نيز قاسم سليماني، فرمانده نيرو قدس 
سپاه پاسداران منتشر شد و نشان داد او مشكالت ديگر هم دارد. 
هر سه جنجال پيش آمده در فضاي مجازي روي داده و در هر سه 
مورد هم خبري از مدعی العموم نيست. در حالي كه طبيعتاً توهين 
به ائمه عليهم السالم و مقدسات مردم و خود مردم و نيز توهين به 

مسئوالن نظام را مدعی العموم بايد پيگيري قضايي كند. 

      فارس: ج��واد كريمي قدوس��ي، عضو كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي: بايد پرونده اف��رادي چون خانم ابت��كار و خانم 
موالوردي كه از جاسوس��اني چون نزار زاكا، كاوه مدني و سيدامامي 
حمايت مي كنند مورد بررس��ي قرار گيرد. م��ردم مي خواهند بدانند 
اين افراد چه ارتباطي با اين جريانات دارند كه تا اين حد از اين افراد 

حمايت مي كنند.
      جوان: دبير ش��وراي تبيين مواضع بسيج دانش��جويي از محمود 
صادقي و حاميان اليحه »FATF« براي مناظره پيرامون اين موضوع 

دعوت كرد.
       تسنيم: مسئوالن ارشد شاخه ها و كميته هاي حزب اعتماد ملي از 
قائم مقامي منتجب نيا در اين حزب حمايت و اعالم كردند كه همچون 
قائم مقام حزب، در كنگره ش��ركت نمي كنند. پس از ماه ها اختالف و 
كشمكش در حزب اعتماد ملي، رسول منتجب نيا قائم مقام پيشين اين 
حزب سه شنبه پيش در بيانيه اي با نامشروع خواندن كنگره آتي اين 

حزب، خبر از تأسيس تشكيالت جديد سياسي داد.

در واقعه عاش�ورا 
با يک عمل ناب و 
خالص مبتني بر آموزه ه�اي وحياني و عقالني 
روبه رو هستيم و بايد از اين منطق درس بياموزيم.
به گزارش تس��نيم، حجت االسالم محمدحسن 
ابوترابي فرد، خطيب موقت نماز جمعه تهران در 
خطبه هاي نماز جمعه عبادي- سياسي اين هفته 
تهران طي سخناني گفت: اگر عاشورا را بشناسيم 
و تحليل كنيم و در مدرس��ه عاش��ورا حضور پيدا 
كنيم، به عالي ترين مراتب تقواي عملي دس��ت 

خواهيم يافت.
وي با اش��اره به پيام هاي نهضت امام حسين)ع( 
افزود: از آموزه هاي وحياني و سيره پيامبر اعظم و 
اهل بيت)ع( آمده كه براي حركت انسان و تعالي 
جامعه نيازمند امنيت اعتق��ادي و تفكر بالنده و 
ايمان راسخ هستيم. اگر امنيت اعتقادي در جان 
انسان و جامعه شكل گيرد و انسان به ايماني مبتني 
بر اصول علمي برهاني و وحياني آراسته شود، راه 
براي حوزه هاي ديگر امنيت از جمله امنيت دفاعي، 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي هموار خواهد شد. 
امام جمعه موقت تهران گفت: اگر امنيت فكري و 
اعتقادي شكل نگيرد، ساير حوزه هاي امنيتي در 
خطر است بنابراين امام حسين)ع( بر دستيابي به 
امنيت فكري و اعتقادي پافشاري مي كنند و به 
همين دليل ما توجه به اين مباني را در حادثه كربال 

بسيار برجسته مي بينيم.
ابوترابي فرد خاطرنشان كرد: هيچ جامعه اي بدون 
شناخت امام و مقتداي صالح و تحكيم رابطه خود 
با او به امنيت مطلوب دست نخواهد يافت اين فرياد 
بلند انبيا)ص( و فرياد ماندگار عاش��ورا است. وي 
ادامه داد: عاش��ورا، منطق عملي چگونه زيستن 
است؛ عاشورا منطق عملي »ايمان و عمل صالح« 
است. در واقعه عاش��ورا با يک عمل ناب و خالص 
مبتني بر آموزه ه��اي وحياني و عقالن��ي روبه رو 
هستيم و بايد از اين منطق درس بياموزيم. ابوترابي 
فرد تأكيد كرد: حركت امام حسين براي تبيين اين 
واقعيت است كه جامعه اسالمي بايد مبتني بر اصول 
وحياني اداره شود و امام عادل بايد زمام امور را در 

دست داشته باشد.
      نقش بانوان در مديريت مشكالت  

وی با اشاره به نقش مهم زنان در مديريت شرايط 
اقتصادي كنوني گفت: دف��اع مقدس محصول 
مقاوم��ت مادراني اس��ت ك��ه درس مقاومت و 
ايس��تادگي را از حضرت زينب)س( آموختند و 
دلباخته مكتب عاشورا هس��تند. وي ادامه داد: 
نقش م��ادران در دفاع مقدس نق��ش محوري 
بود و امروز هم جامعه بان��وان ما نقش محوري 
و اثربخش��ي در مديريت مشكالت كشور دارند. 
امروز زنان مي توانند نظام خانواده را اس��تحكام 
ببخشند. نقش جامعه بانوان كشور در مديريت 
اقتصاد خانه نقش بس��يار تعيين كننده اس��ت. 
خطيب نماز جمعه تهران گفت: عاشورا مردانگي، 
غيرت و مرگ با ع��زت را به همه آزادگان جهان 
آموخ��ت و اي��ن درس را ن��ه تنها حض��ور امام 

حس��ين)ع( بلكه حبيب بن مظاهرها و زهيرها 
هم به ما آموختند. دفاع مقدس اين درس را به 
مقاومت لبنان، جبهه قدرتمند عراق و ديگران 
آموخت. منطق عملي عاش��ورا در منطق عملي 
دفاع مقدس تكرار ش��د و امروز اين منطق بايد 

بار ديگر تكرار شود.
ابوترابي فرد خطاب به رئيس جمهور امريكا ادامه 
داد: ترامپ! تو با اين ملت روبه رو هستي، امروز اين 
ملت مبدل به ملت اسالم شده است. ميان آنان و 
ورودشان به ورطه مرگ يا چيرگي بر دشمن، هيچ 
چيزي حائل نمي گردد. وي افزود: سخن ترامپ اين 
است كه اگر در مقابل ايران كوتاه بياييم، خاورميانه 
از كف ما رفته است. بله خاورميانه از دستت رفته 
است. سخن نتانياهو اين است كه اگر در برابر اين 
حركت كوبنده و موج پرقدرت كوتاه بياييم، بايد با 
رژيم اشغالگر قدس خداحافظي كنيم. سرويس هاي 
اطالعاتي رژيم صهيونيستي خوب مي دانند زمان 
خداحافظي رسيده است و مردم غيور فلسطين در 
چه جايگاهي از قدرت قرار دارند و اسرائيل با چه 

قدرت برگرفته از ايماني روبه رو است.
     درس عاشورا براي مديران امروز

ابوترابي فرد با بيان اينكه يكي از درس هاي مهم 
عاشورا اين است كه قدم ها بايد مبتني بر علم و 
معرفت باشد، ياد آور ش��د: مديران امروز بايد از 
عاشورا، درس سلوك علمي و معرفت بياموزند 
و بايد در اين راه ثابت قدم و اس��توار باشند. وي 
ادامه داد: بايد پيوند خود را با رهبر خويش كه 
به امام حس��ين اقتدا كرده و با پيروي از كربال و 
عاشورا مقابل ظلم با اقتدار ايستاده است تحكيم 
بخشيم. بايد اين راه مقاومت را با تكيه بر آزادي، 
نظام اس��المي و فراهم آوردن آزادي جامعه در 
انديشه و تفكر به دس��ت آوريم. خطيب جمعه 
تهران خاطرنش��ان كرد: عدالت اجتماعي يكي 
ديگر از اهداف انقالب اسالمي است. ما با وحدت، 
انسجام و تحكيم رابطه مردم و امام و وحدت و 
انسجام ملي در راه دستيابي به عدالت اجتماعي 
قدم برداري��م. عدالت اجتماعي ثم��ره امنيت 
اعتقادي است. اصل سوم كه انقالب از او شكل 
گرفت و هدف واالي انقالب بوده، معنويت است. 
بايد براي تحكيم مباني و اصول اعتقادي، اخالقي 

و معنويت جامعه راه خود را تداوم بخشد.

خطيب نماز جمعه تهران:

عاشورا منطق عملي چگونه زيستن است

مديران امروز بايد از عاشورا، درس 
سلوك علمي و معرفت بياموزند و 
بايد در اين راه ثابت قدم و استوار 
باش�ند.  باي�د پيون�د خ�ود را با 
رهب�ر خويش كه به امام حس�ين 
اقت�دا كرده و ب�ا پي�روي از كربال 
و عاش�ورا مقاب�ل ظلم ب�ا اقتدار 
ايس�تاده اس�ت تحكيم بخشيم 

 دكتر عماد افروغ:

 سخن از مذاكره  تحريف عاشوراست
يک استاد دانشگاه 
با بي�ان اينكه در 
محرم امسال سره از ناس�ره مشخص خواهد 
شد، گفت: بحث مذاكره امام حسين)ع( يكي 
از همان ناسره ها است و كساني كه آن را مطرح 
مي كنند، به دنبال تحريف عاش�ورا هستند.

عماد افروغ، كارشناس مس��ائل سياسي و استاد 
دانشگاه در گفت وگو با مهر، درباره قيام حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( و درس هاي اين قيام براي 
شرايط فعلي، اظهار داش��ت: مي توان بين آنچه 
در انقالب اس��المي تا امروز و بين ظهور اسالم تا 
عاشورا گذشت، مقايسه كرد؛ فضاي دوران قيام 
حضرت اباعبداهلل)ع( ريش��ه در ن��وع رفتارها و 
سياست هاي معاويه كه به دوران يزيد هم تسري 
پيدا كرده بود، داشت. بی توجهی به عمل، خلق 
و خوي اشرافي گري، فساد، تبعيض، ظلم و رواج 
حرام خواري از جمله اين سياست ها بود كه منجر 
به قيام امام حسين)ع( ش��د. در آن دوران بحث 
اسالم عليه اسالم مطرح است؛ چراكه پوسته اي از 
اسالم حاكم شده و همه اين فسادها به نام اسالم 

صورت مي گرفت.
افروغ ادام��ه داد: نفاق، دورويي، ت��رس، فريب و 
تظاهرگرايي سكه رايج آن دوران است كه نمونه 
آن را در نوع رفتار كوفيان با امام حسين مي بينيم. 
يكي ديگ��ر از ويژگي ه��اي دوران قيام حضرت 
اباعبداهلل)ع( ابهام و دودلي است؛ ابهام افكني ها 
توسط دستگاه معاويه صورت مي گرفت و حتي 
در دوراني، بسياري از ياران اميرالمؤمنين)ع( در 
ابهام قرار مي گيرند كه حق با چه كسي است. اين 
استاد دانشگاه با بيان اينكه در آن دوران تطميع و 
دنياگرايي رواج پيدا كرده بود، »بيعت اجباري« را 
يكي ديگر از بدعت هاي دس��تگاه اموي برشمرد 
و گفت: عاش��ورا يكي از تجلي ه��اي مقاومت  و 
افشاگري هاي 10 ساله امام حسين )ع( است؛ امام 
داعيه »حكومت به ما هو حكومت« نداشت، بلكه 

داعيه اصالح امت را داشت.
     تعارض در ساخت سياسي و قانون اساسي

وي در مقايس��ه بي��ن قيام حس��يني و انقالب 
اس��المي، تصريح كرد: االن هم م��ا يک انقالب 
اسالمي داريم كه سه شعار اصلي »آزادي، عدالت 
و اخالق« دارد و به تأس��ي از اس��الم ناب و قيام 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( با همان شعارها، 
اهداف و صفات اتفاق افتاد. افروغ عنوان كرد: اما 
امروز نشر تظاهرها در كشور، غارت بيت المال، 
بسط فساد و فحشا، مصلحت انديشي هاي كاذب، 
خلط هدف و وسيله، نبود گوش شنوا نسبت به 
امر به معروف و نهي از منكر و قفل شدگي فردي 
و ساختاري را داريم. بين ساخت سياسي و قانون 
اساسي ما ناسازگاري وجود دارد و بين ساخت 
سياسي و ش��عارهاي انقالب اس��المي ما الزاماً 

هماهنگي وجود ندارد.
     غبارها از انقالب زدوده مي شود

اين كارش��ناس مس��ائل سياس��ي با بيان اينكه 
متأسفانه عده اي كه به دروغ به انقالب روي آوردند، 

در حال زير س��ؤال بردن انقالب هستند، افزود: 
همان گونه كه قيام حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
ثمرات زياد و متداومي داش��ت و هرسال در ايام 
محرم و صفر احيا و بازس��ازي مي ش��ود، شخصاً 
معتقدم كه قي��ام حضرت اباعبداهلل)ع( امس��ال 
كار خود را در ايران خواهد كرد تا س��ره از ناسره 
جدا شود و ناخالصي ها كنار رود، بنابراين ابهام ها 
زدوده مي شود و عنصر انقالبي اصيل احيا خواهد 
شد. وي گفت: غباري كه ربطي به انقالب اسالمي 
ندارد و خود را به انقالب تحميل كرده، كنار زده 
مي شود و در واقع قسمت اصيل مطالبات انقالبي 
مردم با شور بيشتري عيان مي شود. قسمت هايي 
كه هيچ ربطي به انقالب اس��المي ندارد و باعث 
ش��ده حق و باطل با هم ممزوج شود، باطل آن از 
بين مي رود و بخش واقعي دغدغه هاي مردم كه 
ريشه در گفتمان انقالب اس��المي دارد تشديد 
خواهد شد. افروغ عنوان كرد: االن فضاي تيره و 
تاري وجود دارد و معتقدم اميد ناش��ي از انقالب 
اسالمي به زودی بر نااميدي هايي كه هيچ وجهي 
ندارند غلبه پيدا خواهند كرد. اين ملت در سابقه 
خود وفاداري به آرمان هاي قيام حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع( را در انقالب، جنگ تحميلي و تقديم 

شهدا نشان داده اند.
      در رابطه گرگ و ميشي نمي توان مذاكره كرد

اي��ن اس��تاد دانش��گاه با بي��ان اينك��ه تحريف 
و تفس��يرهاي غلطي نيز از عاش��ورا وجود دارد، 
خاطرنشان كرد: آنهايي كه مي گويند امام حسين 
)ع( مذاكره كرد، بايد در خصوص واژه مذاكره فكر و 
يا به آراي فيلسوفان معروف مذاكره مراجعه كنند! 
يكي از كساني كه موضوع مذاكره را مطرح مي كند، 
مک اينتاير است كه مي گويد گفت وگو حداقل دو 
شرط دارد؛ يكي اينكه قطع مذاكره نباشد و ديگر 
اينكه سركوب وجود نداشته باشد. افرادي كه از 
موضوع مذاكره ايران و امريكا در اين خصوص ياد 
مي كنند، بايد بدانند كه در رابطه گرگ و ميشي 
نمي توان مذاكره ك��رد؛ چراك��ه در مذاكره بايد 
زمينه برابري وجود داشته باشد. افروغ در پايان 
تأكيد كرد: اين هم يكي از همان ناسره هايي است 
كه مطرح مي شود و كساني كه بحث مذاكره امام 
حسين)ع( را مطرح مي كنند، به دنبال تحريف 

عاشورا هستند.

افرادي كه از موضوع مذاكره ايران و 
امريكا در اين خصوص ياد مي كنند، 
باي�د بدانند ك�ه در رابط�ه گرگ و 
ميشي نمي توان مذاكره كرد؛ چراكه 
در مذاكره بايد زمينه برابري وجود 
داشته باشد. كساني كه بحث مذاكره 
 امام حسين)ع( را مطرح مي كنند 
به دنبال تحريف عاش�ورا هستند

    نماز جمعه     خبر 


