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      خبر

با قلدرهاي سر گردنه
 چگونه بايد سخن گفت

تنظيم الگوي گفت وگو با قدرت هاي س��لطه مبتن��ي بر مؤلفه های 
اقتدار درون زا مهم ترین درس��ي اس��ت كه از ح��وادث و تحوالت 
هفته هاي اخير مي ت��وان گرف��ت. زماني كه موش��ک های نيروي 
هوافضاي س��پاه لرزه بر جان نظاميان امریكا در پایگاه عين االس��د 
انداخت ، جلوتر از آنها ترامپ بود كه در كاخ سفيد لرزید، به گونه اي 
كه ش��وك وارد ش��ده از اصابت موش��ک ها در پایگاه عين االسد تا 
س��اعت ها در توئيت ها و س��خنان وي آش��كار بود. بعد از ظهر روز 
چهارشنبه 20 دی ماه و چند ساعت بعد از اصابت موشک های ایراني 
، آنگاه كه قرار مي شود ترامپ بيانيه كاخ سفيد را در پاسخ به عمليات 
موشكي ایران عليه پایگاه عين االسد پشت تریبون بخواند، لرزش در 
گفتار و رفتار او كاماًل آشكار بود و از دید صدها ميليون امریكایي و 
غيرامریكایي كه آن صحنه را نظاره مي كردند مخفي نماند. او حتي 
براي اینكه ناتواني امری��كا را توجيه پذیر كند ب��ه دروغ گفت كه از 
امریكایي ها كسي در این حمالت آسيب ندیده است و در پایان تأكيد 

كرد كه امریكا آماده مذاكره بدون قيد و شرط با ایران است. 
 امواج لرزه  در كاخ سفيد، ش��يوخ منطقه را نيز لرزاند به گونه اي كه 
گویا این موشک ها به جاي عين االسد به كاخ های آنها اصابت كرده 
است ، زیرا وقتي دیدند كه بزرگ ترین قدرت نظامي جهان نمي تواند 
از خود در برابر موشک های ایران دفاع كند و با ذلّت اصابت موشک ها 
را بر بزرگ ترین پایگاه نظامي خود در خارج امریكا پذیرا شده ودم 
بر نمي آورد، طبعاً قادر به دفاع از این شيخ نشين ها هم نيست. واین 
درحالي است كه آنها در س��ال های اخير بيش از ۵00 ميليارد دالر 
براي جلب رضایت كاخ سفيد و كس��ب حمایت امریكا از رژیم هاي 
لرزان شان در برابر تهدیدات موهوم منطقه اي، هزینه كرده و با خرید 
تسليحات نظامي وانعقاد قرارداد طرح های صنعتي خدماتي، به رونق 
اقتصاد امریكا كمک كردند، تا این روزها به كمک آنها بياید كه البته 

سر افكنده شدند. 
وحشت آنها از عمليات موشكي سپاه واصابت دقيق آنها به هدف ها به 
گونه اي بود كه حتي زماني كه در همين ایام شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد گزارش خود را در مورد عمليات انصاراهلل عليه پاالیشگاه 
آرامكو منتشر و در آن مدعي ش��د كه این عمليات از توان انصاراهلل 
خارج است ، هيچ كدام از این شيوخ منطقه ورسانه هایشان، به زعم 
خود وبراي جلوگيري از افزایش تنش در منطقه جرئت انعكاس آن 

را نيافتند.
رمز این تحول را در بيانات امام خامنه اي )مدظله العالي(در دیدار روز 
دوشنبه با كارگزاران حج مي توان دید آنگاه كه فرمودند: علت عصبانيت 
امریكایي ها از ملت ایران، جذابيت ناشي از تصویر ایستادگي یک نظام 
مستقل در مقابل یک قلدر س��ر گردنه است. اگرچه شاخصه هاي این 
الگو را معظم له در خطبه هاي نماز جمعه 2۷ دي ماه تهران به روشني 
ترسيم نمودند، آنگاه كه فرمودند كه حضور معجزه گون ملت فهيم در 
تشييع پيكر مطهر حاج قاسم س��ليماني و یارانش و نيز پاسخ كوبنده  
سپاه در حمله به پایگاه امریكایي ها در عين االسد دو یوم اهلل درس آموز و 
تعيين كننده است؛ ملت، باطن خود یعني استقامت در مقابل شياطين 
را در این حضور نشان داد و تنها راه ادامه این مسير عزت آفرین، قوي تر 

شدن ایران در همه زمينه ها است.
 فرمانده معظم كل قوا با اشاره به پاسخ قدرتمندانه سپاه پاسداران به 
امریكایي ها تأكيد كردند: این واكنش قوي، یک ضربه مؤثر نظامي 
بود اما مهم تر از این ضربه نظامي، ضرب��ه حيثيتي بود كه به هيبت 
ابرقدرتي امریكا وارد شد. ایشان ضربه سپاه به ابهت امریكا را موجب 
بي آبروی��ي امریكایي ها خواندن��د و افزودند: این ضربه مس��تحكم 
حيثيتي با هيچ چيزي جبران نمی شود و افزایش تحریم ها كه این 
روزها امریكایي ها از آن حرف می زنند، آبروي از دست رفته آنها را بر 
نمي گرداند. اینكه ملتي با چنين قدرت و توان روحي به یک قدرت 
متكبر و زورگوي عالم سيلي بزند، نش��ان دهنده دست قدرت الهي 

است؛ پس این روز بزرگ نيز جزو ایام اهلل است. 
همانگونه كه در بيانات رهبر معظم انقالب تصریح شده، اثرگذاري 
این الگو تا زماني است كه خاستگاه آن اتكا به قدرت الهي و همراه با 
خلوص باشد چرا كه اگر رگه هاي شرك یا منيت هاي فردي در آن 
نفوذ كند كاركرد این چنيني خود را از دس��ت خواهد داد. این الگو 
البته مبتني بر منطق قرآني اس��ت چرا كه در آیه 60 سوره انفال )و 
اعدوا لهم ما استطعتم من قوه...( آمده است كه هر نيرویی در قدرت 
دارید، برای مقابله با دشمنان آماده سازید! و )همچنين( اسب های 
ورزیده )برای ميدان نبرد(، تا به وس��يله آن، دشمن خدا و دشمن 
خویش را بترسانيد! یا در آیه 123 سوره توبه نيز ) ... َولَْيِجُدوا فِيُكْم 
ِغلَْظًة ...  اي اهل ایمان، با كافران از آنان كه با شما نزدیک ترند شروع 
به جهاد كنيد و باید كفار در ش��ما درش��تي و نيرومن��دي و قوت و 
پایداري حس كنند، و بدانيد كه خدا هميش��ه با پرهيزكاران است 
... ( بر این منطق تأكيد دارد كه كس��ب قدرت مس��لمانان توس��ط 
مسلمانان واعمال هوشمندانه آن نقشي اساسي در بازدارندگي در 

مقابل تهدیدات دارد . 
تردیدي در این نيست كه اگر گفتار وعمل مسئوالن اجرایي كشور 
در سال های اخير مبتني بر این الگو بود ، هيچ گاه اروپایی ها اینگونه 
جس��ارت نمي كردند كه از ترس امریكا در مقابله با ایران از مكانيزم 
ماشه سخن به ميان آورده و یا در این گوشه دنيا، براي بازي تيم هاي 

فوتبال ما اینگونه شرط گذاري كنند. 
فراتر از ضعف در بهره گيري از این الگو، سياه نمایي شرایط داخلي نه 
تنها توسط رقباي سياسي بلكه توسط خود مسئوالن ، مؤثر نشان دادن 
فشارهاي دشمنان، اعالم ناتواني در پيشبرد امور و شرطي سازي كشور 
نس��بت به روابط با دیگران و ... ازجمله مؤلفه هایي است كه دشمنان 
را در افزایش فش��ار ها اميدوارتر مي كند. چندي پيش پس از تمكين 
فدراس��يون فوتبال به ش��روط فيفا براي حضور زنان در ورزشگاه ها ، 
برایان هوك مسئول گروه اقدام امریكا عليه ایران گفت كه این تجربه 

نشان داد كه ایران در برابر فشارها تسليم مي شود. 
 تنها راه تغيير راهبرد دشمن وكاهش فشارها، اصالح رفتار وگفتار مسئوالن 
اجرایي در برابر فزون خواهي هاي دشمن، مبتني بر این الگوي اسالمي است. 
والبته تكليف مردم نيز این است كه در انتخابات آینده خود این الگو را مالك 

قرار دهند ، تا كشور ناچار به پذیرش هزینه هایي بيشتر از این نشود. 

عباس حاجي نجاري

723 كانون اس�تادي دانش�گاه ها در نامه اي به اعضاي مجمع 
تش�خيص مصلحت نظام تأكيد كردند: پيام رفراندوم ايرانيان 
را بگيريد و ب�ه پنهان كاري ه�ا درب�اره پالرمو خاتم�ه دهيد. 
به گزارش فارس در بخش��ي از این نامه خطاب ب��ه اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام آمده است: باید اذعان كرد الحاق ایران به 
كنوانسيون پالرمو بر اس��اس یک تصميم ملّي نبوده بلكه پروژه اي 
امریكایي-اروپایي بوده است؛ زیرا پيش تر قانون مبارزه با تأمين مالي 
تروریسم در مجلس شوراي اسالمي تصویب شده و ملّت ایران از نظر 
حقوقي بي نياز از پيوستن به كنوانسيون جدید بود ولي كشورهاي 
اروپایي این اقدام را كافي ندانستند و در مذاكرات با رئيس جمهور 

و وزیر امور خارجه، اقدامات خود براي حفظ برجام از پيش شكست 
خورده را مشروط به پيوستن ایران به این كنوانسيون كردند؛ یعني 
در تالش بوده و هستند عالوه بر كالهبرداري برجامي از دولت هاي 
یازدهم و دوازدهم؛ تعریف ایدئولوژیک، فلس��في و سياسي خود از 
تروریسم را نيز بر ایران بزرگ و متمدن تحميل كنند كه متأسفانه 
مجلس ناكارآمد و به خصوص مدیریت آن كه باید عصارگي فضایل 
فرهنگي و سياسي جمهوري اسالمي ایران را نمایندگي مي  كردند، 
این تحميل ننگين و ض��د ایراني را پذیرفتند ك��ه البته این روند با 

اصول 2-۵-1۵2-1۵3 قانون اساسي مغایرت دارد. 
در بخش پایاني این نامه تصریح شده است: جنبش استادي ایران 

به دنبال حماسه و خلق رفراندوم عظيم و تاریخي ایرانيان براي آري 
به خط مقاومت و كرامت ملّت كه پس از شهادت فرمانده وطن در 
قيام عمومي 16دي ماه تهران و رستاخيز انساني اقصي نقاط ایران 
ش��كل گرفت، از رئيس، دبير و اعضاي محترم مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام مصرانه مطالبه مي كند كه در پاسخ به درخواست دهها 
ميليوني ملّت و در واكنش به ترور مقام رسمي كشور از سوي ائتالف 
امریكایي-اروپایي، صداي رفراندوم ملّي پس��ا تش��ييع را شنيده و 
صریحاً در جلسه اي فوق العاده به پنهان كاری و یا رودربایستي مابين 
مجمع و دولت خاتمه داده و با اظهار نه قاطع، پذیرش ننگي مجدد 

بر سيماي ملّتي كهن را باطل كنيد. 

نامه 723 كانون استادي به مجمع تشخيص مصلحت

  پالرمو و CFT را قاطعانه رد کنید 

قاليباف: براي بيرون كردن تفكر غربي بايد قوي شويم

 نامزدهاي شوراي ائتالف مشخص شدند

ليس�ت اولي�ه ۱۵۹ نف�ره نامزد هاي ش�وراي 
ائتالف نيرو هاي انقالب اسالمي براي انتخابات 
يازدهمي�ن دوره مجل�س مش�خص ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، قرار است، 
ليست نهایي 30 نفره تهران از ميان این 1۵۹ نفر 

انتخاب شود. 
ليس��ت اوليه 1۵۹ نفره نامزدهاي شوراي ائتالف 
نيروهاي انقالب ب��راي انتخابات یازدهمين دوره 
مجلس به این ش��رح اس��ت: 1- ارسالن ظاهري 
بيرگاني 2-ابوالفضل ظهره وند 3-حسين عامریان 
۴-محمد عباسي ۵-عليرضا عباسي 6-ابوالفضل 
عموئي ۷-احمد غالمحس��يني ۸-حسن فدائي 
۹- فاطمه قاس��م پور 10-محمد باق��ر قاليباف 
11-محمدحسين قائد شرف 12- مرضيه قائدي 
13- س��يد محمد قدمگاهي 1۴- محمدحسن 
قدیري ابيانه 1۵- فاطمه قربان 16- رحيم قرباني 
قلجل��و 1۷- س��يدعلي قریش��ي 1۸- نيره قوي 
1۹- سينا كلهر 20- محمدصادق كوشكي 21- 
محس��ن كوهكن ریزي 22- ابراهيم كارخانه اي 
23- عليرضا كاظمي 2۴- احمد كرمي 2۵- سعيد 
كرمي 26- زینب الس��ادات گرامي��ان 2۷- امير 
لكي زاده 2۸- ش��اهين محمد صادقي 2۹- سيد 
محمدرضا محمود پناهي 30- محمدرضا مریوان 
صف��ار زاده 31- غالمرضا مصباح��ي مقدم 32- 
حسين مظفر 33-داود منظور 3۴- فرشاد مهدي 
پور 3۵- محس��ن مهدیان چاوگاني 36- فاطمه 
موازي 3۷-مهدي موحدي بک نظر 3۸- س��يد 
نظام الدین موس��وي 3۹- محمدحسين موسي 
پور بردس��يري ۴0- رضا مومني��ن ۴1- مجتبي 
ابراهيمي ۴2- زهرا ابوالحسني ۴3- محمدسعيد 
احدیان ۴۴- علي احمدي ۴۵- سيدعلي ادیاني 
راد ۴6- صالح اسكندري ۴۷- مهدي اسالم پناه 
۴۸- علي محمد اس��معيلي دهقي ۴۹-  ولي اهلل 
اصغري ۵0- فيروز اصالني ۵1- الله افتخاري ۵2- 
علي افشاري آزاد ۵3- الهام اكبري ۵۴- عزت اله 

اكبري تاالر پش��تي ۵۵- زهره الهيان ۵6- الهام 
امين زاده ۵۷- ابراهيم انصاریان ۵۸- روح اهلل ایزد 
خواه ۵۹- اس��داهلل آب نيكي 60- س��عيد آجرلو 
61- محمدنبي آقاتق��ي 62- مرتضي آقاطهراني 
63- سيد مصطفي آقا ميرسليم 6۴- سيد محمد 
آقا ميري 6۵- فاطمه آليا 66- جليل بشارتي 6۷- 
محسن پيرهادي 6۸- س��يدرضا تقوي 6۹- رضا 
تقي پورانوري ۷0- یاس��ر تک فالح ۷1- مجتبي 
توانگر ۷2- یعقوب توكلي واسكس ۷3- مجتبي 
ثابتي ۷۴- علي جعف��ري ۷۵- وحيد جالل زاده 
۷6- محس��ن جلواتي ۷۷- رس��ول جليلي ۷۸- 
محمد جمشيدي ۷۹- سيد مهدي جوالئي ۸0- 
محمدرضا حاتم پوري ۸1- عل��ي حاجي خاني 
۸2- سيد محمد حسيني ۸3- سيد شمس الدین 
حسيني ۸۴- محمدحسن حسين زاده ۸۵- سيد 
محمد حس��يني زید آبادي ۸6- نفيسه حسيني 
یكتا ۸۷- فرش��ته حش��متيان ۸۸- عبدالسعيد 
حقيقي مقدم ۸۹- عاطف��ه خادمي ۹0- فهيمه 
خان محمد زاده ۹1- سيداحسان خاندوزي ۹2- 
كبري خزعل��ي ۹3- علي خضری��ان ۹۴- صادق 
خليليان ۹۵- غالمرضا خواجه سروي ۹6- سيد 
محمد رضا دستغيب ۹۷- محمدعلي دشتي پور 
۹۸- سيدمحس��ن دهن��وي ۹۹- في��روزه رادفر 
100- الهه راس��تگو 101- محمدحسين رجبي 
102- مجتب��ي رحم��ان دوس��ت 103- حميد 
رسایي 10۴- اميرابراهيم رسولي 10۵- مجتبي 
رضاخواه 106- محمدجواد رضایي 10۷- س��يد 
حسين رضوي پور 10۸- س��ميه رفيعي 10۹- 
فاطمه رهب��ر 110- عبدالحس��ين روح االميني 
نجف آبادي 111- عيس��ي زارع پور 112- سيد 
یعقوب زراعت ك��ش 113- مس��عود زري بافان 
11۴- مصطف��ي زمانيان 11۵- جليل س��االري 
شهربابكي 116- س��يد محمد هادي سبحانيان 
11۷- احمد س��لطاني ش��يخ عالئي 11۸- روح 
اهلل سلگي 11۹- محمد سليماني 120- فاطمه 

سمواتي 121- س��يد امير س��ياح 122- اقبال 
شاكري 123- مالک شریعتي نياسر 12۴- مهدي 
ش��ریفيان 12۵- علي شمس��ي پور 126- فرید 
شهاب 12۷- محمدصادق ش��هبازي راد 12۸- 
محمدكریم شهرزاد 12۹- احمد صادقي 130- 
ضرغام صادقي 131- سيد ميعاد صالحي 132- 
فاطمه صدر 133- مه��دي صرامي 13۴- هادي 
طالبيان مقدم 13۵- س��يد محم��د طباطبائي 
136- محمد حسين طریقت منفرد 13۷- الياس 
نادران 13۸- احمد نادري 13۹- محمد ناظمي 
اردكاني 1۴0- محمدحس��ن نامي 1۴1- س��يد 
محمود نبویان 1۴2- س��وده نجفي 1۴3- اكبر 
نظيفي 1۴۴- ميثم نعمتي 1۴۵- محمود نقدي 
پور 1۴6- بيژن نوباوه وط��ن 1۴۷- محمد جواد 
نيک فر 1۴۸- جواد نيكي ملك��ي 1۴۹- محمد 
حسين نيک نام 1۵0- كيومرث هاشمي 1۵1- 
سيدمهدي هاش��مي 1۵2- س��تار هدایت خواه 
1۵3- بهاره هاللي 1۵۴- مق��داد همتي 1۵۵- 
فاطمه واعظ ج��وادي 1۵6- مه��دي وكيل پور 
1۵۷- محمدحس��ين ی��ادگاري 1۵۸- وحي��د 

یامين پور 1۵۹- سيد علي یزدي خواه
   قاليباف: براي بي�رون كردن تفكر غربي 

بايد قوي شويم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اینكه 
امروز با ناكارآمدي اشباع شده در كشور مواجهيم، 
گفت: براي بيرون كردن تفكر غربي از كشور باید 

قوي شویم. 
به گزارش مهر، محمد باقر قاليباف روز گذشته در 
نشست كاندیداهاي معرفي شده به مجمع عمومي 
شوراي ائتالف نيروهاي انقالب با بيان اینكه امروز 
مهم ترین چالش كش��ور ما چال��ش كارآمدي و 
مدیریتي اس��ت، گفت: ما بعد از این دیگر فرصت 
نداریم كه این سيس��تم نظام اجرایي و مدیریتي 

كشور را متحول و دگرگون و درست كنيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: 

یک سال و نيم پيش رو از دید من مقطع عاشوراي 
مدیریتي كش��ور اس��ت چون بعد از سال 1۴00 
هرچه به ميدان بيایي��م عمل ما مث��ل توابين و 
مختارهاي بعد از عاشورا خواهيم شد. قاليباف با 
بيان اینكه ما امروز در یک برهه خاص قرار داریم، 
افزود: اگر یک هشت سال دیگر بر این كشور بگذرد، 
دیگر یا نيروهاي انقالب در قيد حيات نيستند یا 
دیگر توان اجرایي ندارند و كار نخواهند داش��ت. 
وي با انتقاد از روند مدیریتي كش��ور طي ساليان 
گذشته، اظهار داش��ت: ما در گذشته كادر سازي 
و جوان گرایي نداش��تيم و در واقع در این زمينه 
كوتاهي كردی��م كه باید در انتخاب��ات پيش رو و 
همچنين انتخابات ریاس��ت جمهوري تمام توان 

خود را به كار گرفته و گذشته را جبران كنيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن هشدار 
نس��بت به وضعيت كنوني كش��ور در زمينه هاي 
مختلف، تصریح كرد: امروز در كشور ناكارآمدي 
اشباع شده داریم؛ یعني اگر مسئوالن هيچ كاري 
نكنند وضع بهت��ر از حالت موج��ود خواهد بود. 
قاليباف در بخش دیگري از سخنان خود، وحدت را 
الزمه پيروزي نيروهاي انقالبي در انتخابات دانست 
و افزود: اگر سهم خواهي، كارشكني و خودخواهي 
كنيم به خود، نظام اس��المي، نسل آینده و شهدا 
ظلم كرده ایم. وي ادامه داد: از نظر نگاه سياس��ي 
هيچ توجيهي وجود نداشت كه بنده وارد صحنه 
انتخابات مجلس ش��وم و یک خودكشي سياسي 
بود، ولي آمدم براي س��ربازي و چ��ون هيچ گاه و 
در هيچ بره��ه اي براي خ��ودم موضوعيتي قائل 

نبوده و نيستم. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اشاره به 
انتخابات ریاست جمهوري گذشته، تصریح كرد: 
در سال ۹6 خيلي ها حرف زدند و تحليل كردند، 
ولي من گفتم مهم این بود ك��ه جبهه انقالب به 
وحدت رس��يد و همه باید بدانيم ك��ه گاهي باید 
گذش��ت كرد. قاليباف با تأكيد بر اینكه با ش��عار 
نمي شود غرب را از كش��ور بيرون كرد، گفت: ما 
براي بيرون كردن غرب و تفكر غربي از كشور باید 
قوي و براي قوي شدن است وحدت داشته باشيم؛ 

وحدت نيز بدون گذشت ایجاد نمي شود. 
وي با بيان اینكه همه باید دست به دست هم دهيم 
كه با وحدت به پيروزي برس��يم، گف��ت: اگر این 
وحدت به پيروزي منجر شود و چهره هاي درست 
انتخاب ش��وند، پس از آن باید چهره هاي انقالبي 
كارآمد در كنار هم جمع ش��وند و با كار خود را به 

جامعه ثابت كنيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: 
هر حركتي كه باعث دلخوري و جداش��دن مردم 
از انقالب و راه رهبر معظم انقالب ش��ود بازي در 

زمين دشمن است. 
قاليباف در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به 
شهادت سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، 
گفت: رهبر معظم انقالب در نماز جمعه خود نكته 
مهمي فرموده و گفتند كه شهادت شهيد سليماني 
یوم اهلل بود و نقطه عطفي در انقالب ماس��ت. وي 
اضافه كرد: وقتي شهيد بهشتي به شهادت رسيد 
ریشه نفاق در كشور خشكيد و از بين رفت و بركت 
خون او جریان نف��اق و بني ص��در را نابود كرد و 
معتقدم بركت شهادت و خون شهيد سليماني نيز 
این خواهد بود كه ریشه وادادگي در برابر غرب كه 

امروز گریبان كشور را گرفته، كنده مي شود. 

ژه
امریكا برخالف عرف بين الملل سردار سليماني را ترور كرد، وی

اما منافع ملي ایجاب مي كند، به سمت كاهش تنش با امریكا 
از راه هاي دیپلماسي برویم !

این چكيده اي از دی��دگاه یک فعال سياس��ي اصالح طلب 
 اس��ت ك��ه ب��ا روزنام��ه آرم��ان گفت وگ��و كرده اس��ت. 
احمد نقيب زاده در این گفت وگ��و ابتدا به  رفتار غيرقانوني و 
برخالف عرف بين المللي امریكایی ها در ترور سردار سليماني 
اش��اره كرده، اما در ادامه گفته: »معتقدم دیپلماسي با نظر 
به ش��رایط و واقعيت ها جریان مي یابد. مي دانيم كه سردار 
سليماني در منطقه مانعي بر سر راه منافع امریكا و سربازان 
این كشور در منطقه خاورميانه بود و ضدیت امریكایی ها با 
چنين چهره اي ج��اي تعجب ندارد، ام��ا در نهایت مي توان 
انتظار داش��ت با پدید آمدن زمينه هایي و با گذش��ت زمان 
كاهش تنش اتفاق بيفتد. بحران ميان دو كش��ور در روابط 
بين الملل، هرچند عميق اما نمي تواند دائمي باش��د. جایي 
كه منافع ملي و كالن یک كشور ایجاب كند، امكان تغيير در 

برخي سياست ها وجود دارد. به عقيده من نباید براي هميشه 
راه هاي كاهش تنش را مسدود فرض كرد«. 

نقيب زاده البته بدون اشاره به دشمني هاي امریكا با ملت و 
انقالب اسالمي طي چهار دهه گذشته، تالش كرده است كه » 
دشمني هاي امریكا « را در زرورقي از الفاظ دیپلماتيک مانند 
»منافع امریكا در منطقه« بپوشاند تا تحليل خود از صحنه 
حضور امریكا در منطقه را براي مخاطب منطقي جلوه دهد. 
این فعال سياسي اصالح طلب تلویحاً »برجام هاي منطقه اي« 
را براي كاهش تنش ه��ا تجویز كرده بدون اینكه اش��اره به 
بدعهدي هاي طرف های اروپایي در برجام بكند: »سياست 
ایران در پرونده هسته اي مبني بر كاهش گام به گام تعهدات 
برجامي ك��ه در نهایت منجر به برداش��تن گام پنجم و كنار 
گذاشتن همه تعهدات در حوزه فني برجام شد، كشورهاي 
اروپایي را دچار نگراني و هراس كرده اس��ت...« او سپس راه 
برون رفت از این » نگراني و ه��راس « را در رفتار جمهوري 
اسالمي ایران جس��ت وجو مي كند: » فكر مي كنم هنوز این 

امكان وجود دارد كه ب��ا تالش كش��ورهاي اروپایي، به حد 
واسطي رسيد كه هم ایران به غني سازي خود ادامه دهد و هم 
شرایط دیگر در نظر گرفته شود. به هر حال گاهي وضعيت 

اقتصادي خود را در تصميم گيري ها نشان مي دهد«. 
این درست همان سياستي است كه امریكایی ها و طرف های 
هم پيمان آنها بارها تأكيد كرده اند كه باید از طریق تشدید 
فشارهاي اقتصادي جمهوري اسالمي ایران را وادار به دادن 
امتياز هاي دیگر ) بخوانيد تسليم( كنيم. دعوت به دیپلماسي 
در حالي است كه برجام حاصل دو سال گفت وگوي فشرده 
دولت با طرف های غربي بود كه در نهایت با خروج یكجانبه 
امریكا از آن دچار مرگ مغزي ش��د، بي آنكه براي این اقدام 

خود هزینه اي بپردازد. 
پيش تر یک نماینده اصالح طلب مجلس هم پس از شهادت 
سردار س��ليماني، در اظهارنظري منفعالنه و ناشي از زبوني 
گفته بود: »پيشنهاد من، خویشتن داري و مذاكره بين ایران 

و امریكا است«!

روحاني در ديدار وزير خارجه ونزوئال: 
تحريم هاي امريكا جنايت عليه بشريت است

رئيس جمهور با اشاره به تحريم هاي غيرقانوني امريكا عليه ملت ايران 
و اعمال فشار و توطئه آنها عليه دولت و ملت ونزوئال اين اقدامات را 
جنايت عليه بشريت برشمرد و تأكيد كرد: بي ترديد ملت هاي مستقل 
در برابر اين فشارها و توطئه ها ايستادگي و قطعاً پيروزي در پايان اين 
مسير متعلق به ملت هاي مقاوم بوده و امريكا را پشيمان خواهند كرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري، دكتر روحاني روز 
گذشته در دیدار »خورخه آرر آس��ا« وزیر امور خارجه ونزوئال با اشاره به 
مناسبات دوستانه دو كشور، گفت: جمهوري اسالمي ایران آماده گسترش 

روابط و همكاری های خود با ونزوئال به عنوان كشوري دوست است. 
رئيس جمهور اظهار داشت: ایران و ونزوئال مي توانند روابط و همكاری های 
خود را در هم��ه زمينه ها از جمله در بخش هاي معادن، انرژي، س��اخت 
نيروگاه و همكاری های علمي و فناوري گسترش داده و در این راستا آماده 
برگزاري كميسيون مشترك همكاری های دو كشور در آینده اي نزدیک 
هستيم. روحاني با اشاره به تحریم هاي غيرقانوني امریكا عليه ملت ایران و 
اعمال فشار و توطئه آنها عليه دولت و ملت ونزوئال این اقدامات را جنایت 
عليه بشریت برش��مرد و تأكيد كرد: بي تردید ملت هاي مستقل در برابر 
این فشارها و توطئه ها ایستادگي كرده و قطعاً پيروزي در پایان این مسير 
متعلق به ملت هاي مقاوم بوده و امریكا را پشيمان خواهد كرد. رئيس جمهور 
افزود: دولت فعلي امریكا هم عليه دولت ها و ملت هاي مستقل و هم به ضرر 
ملت خود اقدام مي كند و امروز به مجري سياست هاي رژیم صهيونيستي 
در جهان تبدیل شده اس��ت. دكتر روحاني با قدرداني از ابراز همدردي و 
تسليت دولت و ملت ونزوئال با مردم ایران در شهادت سپهبد سليماني، 
گفت: شهادت سپهبد سليماني باعث تأسف عميق و عصبانيت ملت ایران 
از جنایت امریكا و موجب ناراحتي دولت ها و ملت هاي آزاده و مستقل در 
جهان شد. رئيس جمهور با بيان اینكه مردم ایران و ونزوئال به هم عالقه مند 
بوده و همكاري و دوستي دو دولت باید بيش از پيش گسترش پيدا كند، 
گفت: جمهوري اسالمي ایران در عرصه هاي گوناگون بين المللي و در مسير 
مقاومت در برابر فشارهاي امریكا با همه توان در كنار دولت و ملت ونزوئال 
خواهد بود. »خورخه آرر آسا« وزیر امور خارجه ونزوئال نيز در این دیدار با 
ابراز تسليت، همدردي و همبستگي دولت و ملت ونزوئال با مردم ایران به 
خاطر شهادت سپهبد سليماني در اقدام تروریستي امریكا گفت: مطمئناً 
دولت ها و ملت هاي مستقل در برابر فشارها و توطئه دشمنان ایستادگي و 

از منافع خود دفاع مي كنند. 
وزیر امور خارجه ونزوئال با قدرداني از مناسبات همه جانبه و حمایت هاي 
جمهوري اس��المي ای��ران از ونزوئال خواس��تار گس��ترش مناس��بات 
و همكاری ه��ای ته��ران – كاراكاس و برگزاري كميس��يون مش��ترك 
همكاری های دو كشور در راس��تاي توس��عه روابط تجاري، اقتصادي و 
همكاري ه��ا در حوزه هاي مختلف از جمل��ه انرژي و داروس��ازي و امور 

زیرساختي شد. 
    ديدار سفراي جديد ايران در ۱3 كشور جهان با روحاني

سفيران جدید جمهوري اسالمي ایران در بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارك، 
بالروس، ارمنستان، صربس��تان، آفریقاي جنوبي، نيجریه، قرقيزستان، 
سریالنكا، موریتاني و كرواسي روز س��ه شنبه و پيش از عزیمت به محل 
مأموریت خود با رئيس جمهور دی��دار و گفت وگو كردند. روحاني در این 
دیدار براي سفراي جدید كشورمان آرزوي موفقيت كرد و از آنان خواست 
ضمن معرفي توانمندي هاي كشورمان به س��رمایه گذاران و بخش هاي 
خصوصي و دولتي محل مأموریت خود، بيش از پيش براي توسعه، تقویت و 

تحكيم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر كشورها تالش كنند. 
رئيس جمهور همچنين بر ضرورت توسعه همكاری های اقتصادي و كمک 
سفراي جمهوري اسالمي ایران به تقویت فعاليت بخش خصوصي و تجارت 
با سایر كشورها و همچنين گس��ترش همكاری های فرهنگي، علمي و 

فناورانه تأكيد كرد. 
خانم افس��انه نادي پور سفير جمهوري اس��المي ایران در دانمارك و آقایان 
غالمحسين دهقاني سفير جمهوري اسالمي ایران در بلژیک، احمد معصومي 
فر سفيرجمهوري اسالمي ایران در سوئد، عليرضا یوسفي سفير جمهوري 
اسالمي ایران در نروژ، سعيد یاري سفير جمهوري اسالمي ایران در بالروس، 
عباس بدخشان ظهوري سفير جمهوري اسالمي ایران در ارمنستان، رشيد 
حسن پور بائي سفير جمهوري اسالمي ایران در صربستان، مهدي آقا جعفري 
سفير جمهوري اس��المي ایران در آفریقاي جنوبي، محمد علي بک سفير 
جمهوري اسالمي ایران در نيجریه، سعيد خرازي سفير جمهوري اسالمي ایران 
در قرقيزستان، هاشم اشجع زاده سفير جمهوري اسالمي ایران در سریالنكا، 
اميرعلي امام جمعه شهيدي سفير جمهوري اس��المي ایران در موریتاني و 
پرویز اسماعيلي سفير جمهوري اسالمي ایران در كرواسي نيز در این دیدار 
ضمن ارائه گزارشي از وضعيت روابط ایران با كشورهاي محل مأموریت خود 
در زمينه هاي مختلف، بر تالش و جدیت در راستاي توسعه مناسبات اقتصادي 

و همكاری های همه جانبه ایران با دیگر كشورها تأكيد كردند. 

يك نماينده مجلس: 
مكتب سليماني جهاني شده است

طرفداران مكتب سليماني فقط ايراني ها نيستند، بلكه اين مكتب 
در بس�ياري از كش�ورهاي جهان به ويژه منطقه هم دنبال مي شود. 
محسن كوهكن، عضو فراكسيون نمایندگان والیي مجلس در گفت وگو با 
مهر، درباره رویكردها و سياست هایي كه مكتب سليماني در تأمين امنيت 
كشور و تحقق صلح داشت، گفت: سردار سليماني فرماندهي فداكار بود كه 
در حوزه مسئوليت هایش تالش هاي عدیده اي كرد و این مسئله باعث شد 
كه فردي شاخص شود و به همين دليل مقام معظم رهبري تعبير »مكتب 
سليماني« را درباره این شهيد واالمقام به كار بردند. وي با بيان اینكه سردار 
سليماني مجموعه اي از ویژگي هاي یک انسان شایسته، خالص، ایثارگر و 
شجاع را با هم داشت، افزود: مكتب سليماني چيزي جدا از مكتب اسالم 
نيست چرا كه حاج قاسم سليماني همواره تالش مي كرد كه ارزش هاي 
دیني و اسالمي را به خوبي مورد توجه قرار دهد كه همه ما باید این مكتب 

را ادامه دهيم. 
عضو فراكس��يون نمایندگان والیي مجلس با اش��اره به اینكه س��ردار 
سليماني فردي مخلص بود كه بدون هيچ ادعایي و به صورت جهادي 
به كشور و همه مسلمانان جهان خدمت كرد، اظهار داشت: طرفداران 
مكتب سليماني فقط ایراني ها نيس��تند، بلكه این مكتب در بسياري از 
كشورهاي جهان به ویژه منطقه هم دنبال مي شود. كوهكن تأكيد كرد: 
در صورتي كه مكتب سليماني رش��د پيدا كند و راه این شهيد بزرگوار 
از سوي رهروانش ادامه یابد، هيچ ش��كي نيست كه دشمنان اسالم به 
اهدافشان نمي رسند و اهداف جامعه اس��المي محقق مي شود. وي در 
ادامه درباره علت به كارگيري تعبير »دولت هاي حقير« درباره كشورهاي 
اروپایي عضو برجام از سوي رهبر معظم انقالب، گفت: این مسئله كاماًل 
قابل اثبات است چرا كه بسياري از مس��ئوالن اروپایي بارها خودشان 
هم اقرار كرده اند كه تحت فش��ار امریكا هستند و نمي توانند به صورت 
مستقل عمل كنند. عضو فراكس��يون نمایندگان والیي مجلس با بيان 
اینكه اروپایي ها دقيقاً در مسيري كه امریكا براي آنان تعيين كرده است، 
گام برمي دارند، تصریح كرد: آنان فقط الف آزادي و استقالل را مي زنند 
و اگر به واقع آزادي و استقالل داشتند، باید خودشان درباره نحوه ارتباط 

با كشورهاي دیگر تصميم گيري مي كردند. 
كوهكن افزود: برجام نمونه بارزي اس��ت كه اروپایي ها حقارت خود را در 
آن نشان دادند و به رغم مذاكرات طوالني و متعدد، پس از خروج امریكا از 
برجام، هيچ قدمي در راستاي حفظ برجام برنداشتند كه این مسئله حاكي از 
آن است كه این كشورها تابع محض امریكا و منویاتش هستند. وي با تأكيد 
بر ضرورت تغيير رویكردهاي دولت و وزارت خارجه نسبت به اروپا، گفت 
مسئوالن سياست خارجي ما نباید به اروپایي ها اميد داشته باشند چرا كه 

آنان ثابت كرده اند كه قابل اعتماد نيستند. 
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      رسا: آیت اهلل مصباح یزدي، رئيس مؤسسه امام خميني)ره( با ابراز 
تأس��ف از اینكه برخي در محافل علمي سعي در تئوریزه كردن نسخه 
تسليم در برابر دش��من را دارند، گفت: دش��من و زورگویي دشمن با 

تسليم تمام نمي شود. 
      مهر: محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس: 
FATF هم بهانه اي براي دولت اس��ت تا عدم كفایت خ��ود در اداره 

اقتصاد كشور را به گردن مخالفان FATF بيندازد. 
      رسا: عضو مجمع تش��خيص مصلحت با بيان اینكه مسئوالن باید 
بدون توجه به غرب مس��ير اقتصاد را دنبال كنند، گفت: مدیران ارشد 

كشور هرگونه چشم انتظاري نسبت به غرب را كنار بگذارند. 
مصباحي مقدم با بيان اینكه امروز توجه به توليد داخلي و ایجاد ارتباط با 
كشورهاي دوست و همسایه باید ما را از چشم دوختن به غرب مستغني 
كند، بيان كرد: امروز مدیران ارشد جمهوري اسالمي باید هرگونه چشم 
انتظاري نسبت به غرب را كنار گذاشته و به درون و ظرفيت هاي داخلي 
چشم بدوزند و موانع توليد را برطرف س��اخته و بستر توليد و اشتغال 

را فراهم آورند.


