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انقالب اسالمي 
و جلوه   ناب تاب آوری ملت ايران

يكي از بزرگ ترين س��رمايه هاي هر كشور آستانه تحمل و ضريب 
تاب آوري مردم آن كشور است. شكس��ت يا پيروزي كشورها در 
مقابل تهديده��اي بيگانه در عص��ر جديد بيش از آنكه ناش��ي از 
توان مادي و تجهيزات و تكنولوژي نظامي باشد ناشي از تحمل و 

تاب آوري مردم آن كشور است. 
انس��ان ها در طول تاريخ كهكش��ان هاي متعدد ارتباطي را پشت 
سر گذاش��ته و در هر كهكش��ان ارتباطي افق ها و چشم اندازهاي 
جديدي از فرصت ها و تهديدها فراروي ملت ها پديدار شده است. 
بعد از عبور از دو كهكشان »شفاهي« و »كتبي« و با اختراع راديو 
دنياي انسان ها وارد كهكشان راديويي )ماركوني( شد. دنياي امواج 
و كهكش��ان راديويي حدود يك قرن در انحصار استعمارگران بود 
و بيش از آن كه براي زندگي انس��ان ها فرصت خلق كند به عنوان 
ابزاري ن��و و فوق العاده كارآمد براي ارع��اب، زمين گير كردن و به 
تسليم كشاندن ملت ها و كشورها در اختيار دول استعمارگر قرار 
گرفته بود. با ورود امواج راديويي به زندگي انس��ان ها، عماًل دنياي 
ميليتاريسم وارد عرصه جنگ و عمليات رواني شده و سالح جديد 
عمليات روان��ي از طريق ام��واج راديويي به عن��وان كارآمدترين، 
سريع ترين، كم هزينه ترين و پرفايده ترين سالح نظامي، كشورها 
و ملت ها را يكي پس از ديگري مرعوب و زمين گير كرده و به سلطه 

بيگانگان گردن مي نهادند. 
پس از كهكش��ان راديويي، كهكش��ان »ديداري يا تلويزيون« بر 
اهميت عمليات رواني براي درهم شكس��تن اراده ملت ها افزوده 
و كارشناس��ان و متخصصان عمليات رواني را وارد دنياي جديدي 
از تئوري هاي عملياتي براي تسليم اراده ها و تسخير ملت ها نمود. 
ورود تلويزيون به دنياي ميليتاريسم، عماًل جنگ را به ميدان عاليق 
و ساليق انسان ها كشاند، تا جايي كه تقی زاده ها به تبليغ تئوري 
غربيزه شدن )از موي س��ر تا نوك انگش��تان پاها و فرنگي شدن( 
پرداخته و از س��بك زندگي ملي و بومي به دي��ده حقارت و ننگ 
ياد مي كردند تا جايي كه س��بك زندگي غربي )پوش��ش و لباس، 
گويش، خوردن، اخالق و رفتار اجتماعي( الگوي جوانان ش��ده و 
جوان و انسان مسخ شده  ايراني با افتخار از مدل ها و الگوهاي غربي 

تقليد مي كرد. 
در چنين فضايي، فرهنگ و تمدن ناب ايراني از دو سو مورد هجوم و 
تاخت و تاز قرار مي گرفت: از يكسو مردمي كه با هدايت تقي زاده ها، 
تحت تأثير فرهنگ بيگانه و سبك زندگي بيگانه، به هويت و اصالت 
ايراني خود به ديده تحقير نگريسته و از ديگرسو شاهان دو سلسله 
قاجار و پهلوي )به ويژه پهلوي كه مانند مصطفي پاش��ا آتاترك در 
تركيه مستقيماً از سوي غرب براي تغيير سبك زندگي مردم ايران 
و نابود كردن س��بك زندگي ملي مأموريت داشت( تا توانستند به 
تحقير و تغيير فرهنگ ايراني همت گماشتند تا جايي كه خروجي 
اين دو جبهه شكست و نابودي اراده ها و پايين آمدن آستانه تحمل 
مردم ايران و پذيرش عهدنامه ها و قراردادهاي ننگين گلس��تان، 
تركمان چاي و... و از دست دادن قس��مت هاي زيادي از سرزمين 
پهناور ايران در شمال، جنوب، شرق و غرب ايران بود. مسير طراحي 
شده مسير انحطاط اخالقي و فرهنگي و تبديل ايران به پايگاه اصلي 
فرقه ضاله بهاييت و مكمل رژيم صهيونيستي در منطقه و تبديل 

جهان اسالم به گاوهاي شيرده بود. 
وقوع انقالب اسالمي در ۴۱ سال پيش سبب به هم ريختن مهندسي 
۴۰۰ ساله غرب و تبديل ايران به پايگاه اصلي اسالم انقالبي و مقابله با 
برنامه مدون غرب شد. فرهنگ انقالب اسالمي با تكيه بر پنج الگوي 
فرهنگي شيعي مشتمل بر »فرهنگ اسالم ناب محمدي«، »فرهنگ 
علوي«، »فرهنگ فاطمي«، »فرهنگ حسيني« و »فرهنگ مهدوي« 
بالفاصله سبب توقف و مقابله با تهاجم و شبيخون فرهنگي و تقويت 
هويت ايراني و حركت به سمت س��بك زندگي ايراني اسالمي شده 
و همين امر س��بب افزايش معجزه آس��اي تاب آوري مل��ت ايران و 
پيروزي بر انواع فشارها، توطئه ها و دسيسه ها: »توطئه گروهك ها«، 
»جنگ تحميلي«، »ترورهاي كور و هدف دار«، »انفجارها و تخريب 
زيرس��اخت ها«، »محاصره نظام��ي«، »تحريم اقتص��ادي«، »ناتو و 
شبيخون فرهنگي«، »تحريم علمي و تكنولوژيك«، »كودتا«، »جنگ 
اقتصادي«، »مجموعه فشارهاي شبكه گس��ترده نفوذي، بريده ها، 
واداده ها، روشنفكرنمايان، مرعوب ش��ده ها، دل بستگان به فرهنگ 
غرب، فريفتگان و آلوده های به چرب و شيرين و آالف و علوف غرب و... 
« و... شد. به اين حجم از فشار نظام سلطه، فشار سهمگين امپراتوری 
رسانه اي غرب، مراكز سايبري و شبكه هاي مجازي و اينترنتي را نيز 

اضافه كنيد
تاب آوري و تحمل ملت ايران بي شك در جهان امروز و در دهه ها 
و سده های اخير بي سابقه و بي نظير بوده و عصبانيت نظام سلطه و 
ائتالف عبري، غربي، وهابي را در پي داشته است. به اذعان بسياري 
از كارشناسان بين المللي هيچ كشوري حتي تاب تحمل يك پنجم 
فش��ارهاي مركب و چند وجهي وارده بر مردم ايران را نداش��ته و 
قطعاً فش��ارهاي به مراتب كمتر و حتي يك وجهي سبب سقوط 
كش��ورهاي ديگر خواهدش��د. اين تاب آوري اعجازگونه و دشمن 
كش، محصول گران سنگ و ارزش��مند فرهنگ غني و انسان ساز 
انقالب اس��المي ايران اس��ت. آن چيزي كه بيش از هر چيز ديگر 
سبب عصبانيت نظام سلطه و مشخصاً امريكاي جنايتكار، به عنوان 
غول بي بديل وحشي گري شده است، همين تاب آوري مردم ايران 
است. غرب حق دارد عصباني باشد چرا كه حاصل سه سال برنامه 
ريزي، س��ازماندهي، آموزش، مانور، تجهيز و ش��بكه سازي براي 
عاصي س��ازي و به ميدان آوردن مردم علي��ه حاكميت با بصيرت 
س��تودني و تاب  آوري اعجازگونه مردم ايران به فنا رفته و ايرانيان 
صبور، بصير و مقاوم، پاسخ همه شرارت ها و فشارهاي دشمن را در 
حضور حماسي خود در تش��ييع پيكر پاك سردار فاتح دل ها و در 

راه پيمايي ۲۲ بهمن داده اند. 
و اينك مردم ايران خود را براي تصويرگري تاب آوري ديگري در 
عرصه انتخابات آماده مي كنند. تصور دشمن اين بوده و هست كه 
عالوه بر فشار خارجي، اوضاع نامساعد اقتصادي و معيشتي ناشي 
از سوءمديريت ها، اشرافي گري، فرصت سوزي ها و سبك زندگي 
غلط برخي مديران م��ردم را بي انگيزه ك��رده و ميل به حضور در 
انتخابات كم رنگ تر از گذشته خواهد بود، اما شواهد و قرائن بسيار 
بر اين حقيقت دالل��ت دارد كه نه تنها مردم نس��بت به انتخابات 
مجلس دهم در سال ۹۴ پرشورتر در انتخابات حاضر خواهند شد 
بلكه با درس گرفتن از انتخابات گذش��ته، در انتخاب نمايندگان 
مؤمن، ش��جاع، غيور، صميمي با مردم، امتح��ان داده، خوش نام، 
خوش س��ابقه، كارآمد، كاربل��د، كارآزموده، باانگيزه، ضدفس��اد، 
بابرنامه، دشمن شناس، معتقد به اس��تفاده از ظرفيت هاي فراوان 
داخلي و... وس��واس و حساسيت بيش��تري به خرج خواهند داد. 
در انتخابات پيش رو، مردم ديگر فريب تصويرگري و ش��عارهاي 
فريبنده و اغواگرانه اصالح طلبان )با كارنامه منفي و نااميدكننده 
شش ساله گذشته( را نخواهند خورد. مردم در حال حاضر مجلس 
ناكارآمدي را مي بينند كه متأس��فانه يك س��وم نمايندگانش به 
داليل فساد اقتصادي از سوي شوراي نگهبان رد صالحيت شده و 
يك س��وم ديگر كه براي مجلس يازدهم ثبت نام نكرده اند هم اگر 
ثبت نام مي كردند چه بسا كه به همان داليل اقتصادي ردصالحيت 
مي ش��دند. در چنين ش��رايطي مردم تصميم خ��ود را براي خلق 

حماسه اي ديگر از به نمايش گذاشتن تاب آوري گرفته اند. 

محمد اسماعيليسيدعبداهلل متوليان

رئيس قوه قضائيه در سفر استاني به كرمان:

رمز بقاي حاج قاسم اخالص و خداباوري بود

رئيس ق�وه قضائيه در س�فري ي�ك روزه به 
كرمان، ضمن شركت در مراسم اربعين سردار 
سليماني، با خانواده های جان باختگان مراسم 
تشييع پيكر شهيد سليماني در كرمان ديدار 
و در نشست ش�وراي عالي قضايي و همچنين 
قض�ات دادگس�تري اس�تان ش�ركت ك�رد. 
به گزارش ميزان، رئيس قوه قضائيه در مراس��م 
بزرگداشت اربعين شهادت حاج قاسم سليماني 
با بيان اينك��ه از مهم ترين ش��اخصه هاي مكتب 
حاج قاس��م س��ليماني اخالص بود، گفت: براي 
خدا انديشه كردن، براي خدا عمل كردن، در راه 
خدا گام برداشتن از شاخصه هاي مكتب اوست و 
رمز بقاي او اخالص بود. وي با اشاره به اينكه رمز 
متوجه شدن دل ها به ش��هيد سليماني اخالص 
اوست، تصريح كرد: اولين شاخصه شهيد سليماني 
اخالص و دلدادگي او به خداست. كسي كه با خدا 

بود، خداوند متعال با اوست. 
رئيس قوه قضائيه با بي��ان اينكه دومين نكته در 
مكتب حاج قاسم س��ليماني واليتمداري است، 
تصريح كرد: اگر وصيتنامه او هم نمي بود، ش��ما 
مش��ي و س��لوك حاج قاس��م را كه مي ديديد، 
مي گفتيد او يك واليتمدار واقعي اس��ت. انسان 
واليتمدار با »واليت شعار« متفاوت است. بسياري 
ممكن است س��خن از واليت بر زبان شان جاري 

شود اما واليتمداري موضوع متفاوتي است. 
آيت اهلل رئيسي گفت: حاج قاسم سليماني و مكتب 
حاج قاسم س��ليماني مردم باوري را مي آموزد. او 
مردم را باور داشت. باور نسبت به مردم خيلي مهم 
است. در عالم، سياستمداران دم از مردم مي زنند و 
در اين باب دكان داری مي كنند اما مردم را حقيقتاً 
باور ندارند. او مردم را باور داشت، به تبعيت از امام 
و رهبري نظر و حرف و نگاه مردم را تش��ريفاتي 

نمي دانست و حقيقتاً مردم باور بود. 
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: سخن حاج قاسم با 
همه ما اين است كه اشرافيت يكي از روحيه هاي 
زش��ت و آفتي براي انسان س��الك الي اهلل است. 
روحيه اشرافی تری موردپس��ند او نبود؛ با مردم 
بود و دليل محبوبيت او نيز همين است. مردم را 
باور داش��ت و توجه به مردم داشت و از ويژگي ها 
و شاخص هاي مكتب حاج قاس��م، عقالنيت در 
عين انقالبي بودن بود. برخي فكر مي كنند وقتي 

ما مي گويي��م انقالبي يعني كار ه��اي زودگذر و 
احساس��ي كه اينگونه نيس��ت. در درون انديشه 
انقالبي عقالنيت، بصيرت، دورانديشي و نگاه به 
آينده وج��ود دارد و عقل حس��ابگر در آن نهفته 
اس��ت. وي افزود: انقالب��ي بودن و ن��گاه انقالبي 
داشتن بسيار اهميت دارد. حاج قاسم دشمن را 
خوب مي شناخت؛ امريكا و اسرائيل را مي شناخت؛ 
و زبان آنها را مي دانست. مي دانست كه زبان آنها، 
زبان زور است و تنها راه در مقابل آنها قدرت نشان 

دادن و اقتدار است. 
   شخصيت حاج قاسم نبايد تحريف شود

رئيس قوه قضائيه گفت: ش��خصيت حاج قاسم 
سليماني و شخصيت امام بزرگ ما نبايد تحريف 
شود. جوانان ما مواضع او را ديدند و حرف هاي او 
را شنيدند؛ با سلوك او آش��نا هستند؛ بچه هاي 
لش��كر ثاراهلل كرمان به خوبي او را مي شناسند و 
مي دانند كه مواضع حاج قاسم سليماني چيست. 
وي افزود: اگ��ر او در انج��ام مأموريت هايش كار 
ديپلماسي هم كرده، در راستاي تقويت مقاومت 
بوده است. راهبرد حاج قاس��م، راهبرد مقاومت 
بوده و كار ديپلماس��ي و ارتباطات او، ارتباطات 
در جهت تقويت مقاومت و ايستادگي فعال بوده 
است. هرگز روحيه تسليم و كوتاه آمدن در مقابل 
دش��من در قاموس حاج قاس��م راه نداشته و در 
مكتب او راه ندارد. رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: 
او يك انقالبي بود كه انق��الب را با همه وجودش 
دوست مي داشت و به انقالب به توسعه پيام های 
انقالب اسالمي مي انديشيد و تالش مي كرد كه 
از همه تهديده��ا در اطراف ما فرص��ت و قدرت 
بسازد؛ در لبنان، افغانستان و در همه كشورهاي 
اطراف مان قدرت ساخت؛ يك حزب اهلل در لبنان 
تشكيل شد كه دشمن از وجود آن آرام نداشت اما 
او در كشورهاي سوريه، عراق، يمن و افغانستان 

حزب اهلل ايجاد كرد. 
   حاج قاسم تهديدها را به فرصت تبديل 

كرد
آيت اهلل رئيسي افزود: به دست افغانی ها، افغانستان 
را و به دست لبناني ها لبنان را قدرتمند كرد و به 
دس��ت يمني ها از يمن قدرتي براي حفظ يمن و 
حفظ تماميت يمن و ايستادگي در مقابل دشمنان 
مردم يمن ساخت. وي گفت: او تهديدها را تبديل 

به فرص��ت و نيروهاي آماده و مس��تعد را تبديل 
به قدرت كرد. او ي��ك استراتژيس��ت به معناي 
واقعي كلمه بود. آيت اهلل رئيس��ي ادامه داد: زبان 
ديپلماسي ما زبان كوتاه آمدن نيست؛ بلكه زبان 
قدرتمند از حوزه اقتدار و از حوزه نظامي است كه 
در اس��تان كرمانش 65۰۰ شهيد به خون خفته 
داريم؛ اينها براي نظام اسالمي قدرت ايجاد كرده 
است؛ همچنين ۱۹ هزار جانباز و ايثارگر كرماني 
براي كشور و استان قدرت و اقتدار ساخته است. 

   منطقه را از حضور امريكايی ها پاكسازي 
مي كنيم

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه به بركت خون مطهر 
حاج قاسم منطقه را از حضور امريكايي پاكسازي 
خواهيم كرد، افزود: روزي كه ش��هيد بهشتي در 
هفتم تير سال ۱۳6۰ به شهادت رسيد، خيلي ها 
نگران و بچه هاي حزب اللهي بسيار در رنج بودند اما 
هيچ خوني مثل خون شهيد بهشتي امكان اينكه 
چهره جريان نفاق و بني صدري ها را برمال و كشور 
را بيمه كند، نبود. خون مطهر آيت اهلل دكتر بهشتي 
بود كه اين عظمت را آفريد و تومار نفاق و جريان 

بني صدري را در كشور، در هم پيچيد. 
رئيس ق��وه قضائيه با بي��ان اينكه خون ش��هيد 
سليماني قيامتي برپا كرد، به تشييع پيكر باشكوه 
سردار ش��هيد حاج قاسم س��ليماني اشاره كرد و 
گفت: اين تشييع جنازه قله اي و يوم اللهي رقم زد 
كه دل ها را به هم نزديك ت��ر و اين دل هاي به هم 
نزديك شده با همه وجود به امريكا و سياست هاي 
استكباري امريكا نفرت مي ورزند و مردم بيش از هر 
زمان نسبت به استكبار و امريكايی ها خشم دارند.

 رئيس ق��وه قضائيه اف��زود: ام��روز، امريكايی ها 
و اروپايي ها كام��اًل فهميده اند و پي��ام مقاومت 
ملت ايران مخابره ش��ده و فهميده اند كه اگر در 
منطقه بخواهند خطايي كنن��د، نتيجه كار آنها 
اين خواهد ش��د كه بايد دس��ت به س��ر و سر به 
زير تس��ليم نيروهاي جمهوري اس��المي ايران 
شوند. شما جلوه هايي را در خليج فارس نسبت به 
امريكايی ها ديديد كه آنها چگونه دست به سر و 
سر به زير تسليم شدند و اين وضعيت و شرايط در 
انتظار همه كساني كه بخواهند به اين آب و خاك 

چشمي داشته باشند، خواهد بود. 
آيت اهلل رئيس��ي خاطرنش��ان كرد: امروز حضور 

مردم و حركت هاي افتخارآميز نيروهاي مس��لح 
و سپاه پاسداران انقالب اس��المي در هدف قرار 
دادن پايگاه امريكايی ها، اين قدرت عظيم را براي 
جمهوري اسالمي ايجاد كرده و اميدواري مردم 
بيش از ه��ر زماني به انقالب و نظ��ام و كارآمدي 

سياست هاي اين نظام شده است. 
   نوكري براي مردم بزرگ ترين سند افتخار 

ماست
رئيس ق��وه قضائيه همچني��ن در جمع قضات و 
كاركنان دادگس��تري اس��تان كرمان با اشاره به 
سلوك رفتاري شهيد سليماني كه در وصيت نامه 
ايشان نيز عينيت يافته، افزود: آنچه سفارشش به 
همه ما به عنوان بازماندگان است، آن است كه در 
اين مسير نبايد دچار سستي و درجا زدن و توقف 
كردن شد. بايد با ايستادگي و مقاومت و پشتكار 
و نگاه به اهداف مهم انقالب اسالمي براي اجراي 
عدالت و مبارزه با فساد تالش كرد و توصيه او در 
وصيت نامه اش به همه ما اين است كه براي تبعيت 
از ولي فقيه و اجراي عدالت و مبارزه با فساد بايد 

سر از پا نشناخت و تالش كرد. 
رئيس دس��تگاه قضا در ادامه عن��وان كرد: امروز 
خدمت كردن به مردم عزيز در همه كش��ورمان 
به وي��ژه در اين اس��تان كه اخالص اي��ن مردم و 
دلدادگي آن ها به خدا بر كس��ي پوشيده نيست، 
وظيفه همه مسئوالن اس��ت. عزيزمان فرمودند 
بيش از 6 هزار ش��هيد و قريب به ۲۰ يا ۱۹ هزار 
جانباز سرافراز در اين استان است. در اين استان 
خانواده ه��ای محترم و دلداده ب��ه حق و متدين 
حضور دارند كه جلوه اخير اين دلدادگي تشييع 
پيكر حاج قاس��م بود. رئيس ق��وه قضائيه گفت: 
حقيقتاً نوكري و كار براي مردم، بزرگ ترين سند 
افتخار براي ما و شماست. هر كاري بتوانيم بايد 
بكنيم كه از كار مردم گره باز كنيم و مشكالت شان 
را برطرف كنيم و مردم احس��اس اجراي عدالت 
كنند و احساس كنند گره كارشان باز شده است. 
وي با تأكيد بر اهميت ملجأ بودن دادگس��تري، 
دادس��را و دادگاه ها گفت: مردم م��ورد ظلم قرار 
گرفته در هر گوش��ه و كنار بايد احس��اس كنند 

حقشان گرفته و به آنها پس داده مي شود. 
   تش�كيل پرونده پيگي�ري قضايي ترور 

حاج قاسم
آيت اهلل رئيسي ديروز در بدو ورود به استان كرمان 
با اعالم خبر تشكيل پرونده براي پيگيري شهادت 
سردار سليماني در دادسراي تهران گفت كه اين 
موضوع با همكاري وزارت خارجه و مس��ئوالن 

عالي قضايي عراق دنبال خواهد شد. 
رئيس��ي تأكيد كرد: ام��روز بيش از ه��ر زمان، 
نفرت عمومي نسبت به امريكا و امريكايی ها در 
جهان برانگيخته ش��ده و توجه جهان نسبت به 
سلحشوري و شخصيت شهيد سليماني كه نماد 
مبارزه با تروريست در دنيا بود، اتفاق افتاده است. 
وي درباره پيگيري قضايي ترور شهيد سليماني 
توسط نيروهاي امريكايي اظهار داشت: مسئوالن 
قضايي در جمهوري اس��المي و عزيزاني كه در 
عراق با آنها تماس داش��تيم، در ح��ال پيگيري 

پرونده شهادت حاج قاسم هستند.
 رئيس قوه قضائي��ه تصريح كرد: پرون��ده اي در 
دادسراي تهران تشكيل و قضاتي مأمور شده اند كه 
كار را با همكاري معاونت بين الملل قوه قضائيه و 
وزارت امور خارجه و مسئوالن عالي قضايي عراق 
دنبال كنند. آيت اهلل رئيسي متذكر شد: ما كار را 
مجدانه دنبال مي كنيم و ترديد نداريم كه به پاكي 
و طهارت خون شهيد سليماني و بركت اين خون 
بزرگي كه به خون مطهر اباعبداهلل الحس��ين )ع( 
متصل ش��ده، انتقام خون حاج قاس��م از قاتالن 

ديدارهای رئیس مجلس در سوريهامريكايي ايشان گرفته خواهد شد. 
رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي صب�ح يك ش�نبه ب�راي 
دي�دار از س�وريه و گفت وگ�و ب�ا مقام هاي اي�ن كش�ور از جمله 
بش�ار اس�د رئي�س جمه�وري، عم�اد خمي�س نخس�ت وزي�ر 
و ولي�د المعل�م مع�اون نخس�ت وزي�ر و وزي�ر خارجه س�وريه 
ته�ران را به مقص�د دمش�ق، پايتخ�ت اين كش�ور ت�رك كرد. 
علي الريجاني پيش از ترك تهران در فرودگاه مهرآباد هدف از س��فر 
خود را بررس��ي تحوالت س��وريه، منطقه و لزوم ادام��ه رايزني هاي 
نزديك ميان كشورهاي آن اعالم كرد كه با همديگر روابط دوستانه و 
برادرانه دارند. وي با بيان اينكه ايران در جهات مختلف با س��وريه كه 
كشور پراهميتي است، ارتباط و همكاري دارد، تأكيد كرد: با توجه به 
توطئه ها در منطقه نيازمند گفت وگوهای نزديك تر و رايزني در مسائل 
مختلف هستيم و سوريه كشوري است كه در سال هاي اخير نشان داد 

كه با محوريت مقاومت اهداف خوبي را دنبال مي كند. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در ب��دو ورود به دمش��ق در جمع 
خبرنگاران گفت: س��وريه كشور دوس��ت و برادر و يكي از محورهاي 

مقاومت است. 
حموده صباغ، رئيس مجلس س��وريه در مراس��م اس��تقبال از رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با خيرمقدم به علي الريجاني به عنوان مهماني 
عزيز و بخشنده گفت: آنچه س��وريه و جمهوري اسالمي را به يكديگر 
پيوند مي دهد، روابط بزرگي است كه مهم ترين آن مبارزه ما با تروريسم 
و تكفير و توطئه عليه كشورهاي مان اس��ت. وي افزود: ما از همه اين 
سختي ها خواهيم گذش��ت و پيروزي هايي كه روزانه در ميدان هاي 
نبرد به دست مي آيد دليل روشني بر حتمي بودن پيروزي اراده سخت 
در رويارويي با همه طرح ه��اي توطئه گرانه اس��ت. همچنين رئيس 
جمهوري سوريه در ديدار با رئيس مجلس شوراي اسالمي بر عزم ملت 
سوريه براي آزادسازي تمام خاك كشورشان از اشغال تروريسم تأكيد 
كرد.  بشار اسد در ديدار با علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي 
و هيئت همراه وي تأكيد كرد ملت س��وريه مصمم به آزادسازي تمام 

خاك كشورشان از اشغال تروريسم هستند. 

ژه
وی

 خطابوزیركشورباچهكسانيبود؟ 
سخنان وزير كشور در مورد كس��اني كه به رد صالحيت ها 
انتقاد كردند، م��ورد اعتراض برخي فع��االن مجازي حامي 
دولت قرار گرف��ت. عبدالرضا رحماني فضلي در س��خناني 
كه در گفت وگوي ويژه خبري شبكه ۲ سيما داشت، فضاي 
كشور را كاماًل انتخاباتي دانس��ت و تصريح كرد: »در همين 
تهران كه برخي مي گفتند تعداد كمي از افراد جناح ما تأييد 
صالحيت شدند چند ليست ارائه داده اند. « او در ادامه گفته: 
»احزاب بايد نقش خود را انجام دهند. مردم اعتدال، اصولگرا 
و اصالح طلب را تجربه كرده اند. ما نبايد با صندوق قهر كنيم. 
نفس حضور مردم براي رهبر انق��الب و رئيس جمهور مهم 

است. «
در هفته هاي اخي��ر بارها و بارها س��ران احزاب اصالح طلب 
نس��بت به آنچه رد صالحي��ت گس��ترده كانديداهاي خود 
مي ناميدن��د، اعتراض كردند و مدعي ش��دند ك��ه به دليل 
نداشتن كانديدا امكان دادن ليست را ندارند. از جمله رئيس 
جمهور حسن روحاني هم در سخناني )7 بهمن ۹8( گفته 
بود: »به شما مي گويند وارد يك فروشگاه بزرگ شويد و يك 
جنس��ي را انتخاب كنيد، اگر يك جنس بيشتر نيست، يك 
مارك هم بيش��تر نيس��ت، ديگر انتخاب الزم نيست، ديگر 
بزرگ خانواده الزم نيست برود، يك بچه هم برود، يك مارك 
اس��ت ديگر مي گويند اين جنس را برداريم پول را بده و بيا. 
بسيار مهم است كه مردم احساس كنند بايد ميان چند نمونه 

يكي را برگزينند؛ اين مي شود انتخابات... «
روحاني البته در نشست خبري روز گذشته خود، اين مثال را 
كه نافي انتخابي بودن انتخابات پيش رو بود، به مثالي كه صرفاً 

محدود شدن انتخاب را تأييد مي كرد، تغيير داد و توضيح داد 
كه انتخابات از بين نرفته، بلكه صرفاً امكان انتخاب محدود 
شده است و كارخانه خودروسازي را مثال زد كه به جاي 5۰ 
رنگ، ۱۰ رنگ را مقابل مشتري هاي خود مي گذارد و تصريح 
كرد: »از نظر برخي ممكن اس��ت انتخ��اب مطلوب امكان 
نداشته باشد اما آيا بايد انتخابات محدود را هم كنار بگذاريم 
و كل انتخابات را كنار بگذاريم؟« روحاني همچنين توضيح 
داد كه انتخابات را انتصابات نمي داند: »همه حرف من از روز 
اول آن بود كه اجازه ندهيم يك وقت��ي انتخابات تبديل به 
انتصابات شود، نه اينكه هم اكنون انتخابات، انتصاب است كه 
اگر اين گونه باشد چرا من اصرار مي كنم كه مردم در انتخابات 
شركت و در آن حضور پيدا كنند. « برخي خواستند سخنان 
رحماني فضلي در كنار انتقادات روحاني به شوراي نگهبان 
را نش��انه وجود دوگانگي در دولت بدانند، اما موضع جديد 
روحاني حكايت از تغيير موضع دولت دارد و نه دوگانگي بين 

رئيس جمهور و وزير. 
اصالح طلبان هم گرچه ابت��دا گفتند كانديداي��ي ندارند و 
ليس��ت نمي دهند، اما هم اكنون با ليس��ت هاي متعدد در 
انتخابات مجل��س حضور دارند و همين نش��ان مي دهد آن 
عده كه از نداشتن كانديدا حرف زده اند، ادعاي شان خالف 

واقع بوده است. 


سخنگوياعتمادملي:ليستكارگزاران
اصالحطلبانهنيست

س��خنگوي حزب اعتماد مل��ي، حزب كارگ��زاران را متهم 
به گنجاندن اف��رادي غيراصالح طلب در ليس��ت خود كرد. 
اسماعيل گرامي مقدم در مصاحبه اي با روزنامه آرمان گفته: 

»بنا نبود ليس��تي ارائه دهند كه برخي احزاب اصالح طلب 
به شدت منتقد برخي افراد آن ليست هستند و اصاًل آنها را 
اصالح طلب نمي دانند. ما انتظار داشتيم بر اساس مسلك و 
مرام حزب كارگزاران بين ۱۲ ت��ا ۱6 نفر را از بين نامزدهاي 
خود انتخاب كنند و ليس��ت دهند. ولي اينك��ه ۳۰ نفر را پر 
كردند، مقداري از س��وي رقبا س��ؤال برانگيز است كه چرا 
اصالح طلب��ان كه كانديداهاي مش��خصي داش��تند از ابتدا 

ليست ندادند«. 
او در ادامه اصالح طلب بودن برخي از اين افراد را زير س��ؤال 
برد: »رقبا اين دقت نظ��ر و انصاف را ندارند ك��ه بيش از دو 
سوم آنهايي كه در ليست كارگزاران قرار گرفتند چهره هاي 
ناشناخته اي هستند. اينكه ناشناخته هستند يعني نمي دانيم 

كه داراي انديشه اصالح طلبي هستند يا نه. «
او تلويحاً ليست اصالح طلبان براي انتخابات قبلي مجلس را 
هم دچار همين مشكل دانست و گفت: »براي اينكه فرصت 
را از دس��ت ندهيم، احزابي كه مي خواهند ليس��ت بدهند 
به ليس��ت محدود اكتفا كنند. چه اجباري است كه ۳۰ نفر 
ليست داده شود كه قابل كنترل نباش��د و پس از آن نيز ما 
اصالح طلبان مثل داس��تان ليس��ت اميد چهار سال هزينه 

عملكرد آن ليست را بدهيم؟«
اصالح طلبان پيش از اين مدعي نداش��تن كانديدا در تهران 
ش��ده بودند و حاال صريحاً ش��اكي هس��تند كه چرا انتشار 
ليست هاي س��ي نفره، خالف واقع بودن ادعاي آنان را عيان 
كرده است. گفته مي شود غيراز كارگزاران سازندگي، برخي 
احزاب اصالح طلب ديگر، همچون حزب مردم ساالري، حزب 
همبستگي و حزب اراده ملت نيز در روزهاي آينده ليست هاي 

جداگانه ارائه خواهند داد. 

 رؤياي بي پايان
 »غروب دشمني امريكا با ايران«

»من هنوز همان وزير امور خارجه اي هستم كه با جان كري به روشي 
قابل احترام رفتار ك��ردم... مقصر بحران ميان اي��ران و امريكا، ترامپ 
است.« اين بخش��ي از س��خنان محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در مصاحبه با شبكه nbc است كه تأكيد بر يك پيش فرض برخي 
از سياستمداران در عرصه سياست خارجه است مبني بر اينكه »سطح 
تنازع اياالت متحده امريكا به طور محسوس��ي كاهش يافته است« و 
علت تامه افزايش طي ماه هاي گذشته شخص دونالد ترامپ و نه هيئت 
حاكمه امريكا بوده و   انعقاد برجام مي��ان ايران-امريكا را مصاديق بارز 

استدالل خود عنوان مي كنند. 
۱- دو هدف اصلي از اصرار بر چنين پيش فرضي در عرصه سياس��ت 
خارجه، نخس��ت ممانعت از م��رگ برجام به عنوان مهم ترين س��ند 
عادی سازی روابط ميان ايران- امريكا و دوم، بزرگ نمايي رفتارهاي 
ضدايراني دونالد ترامپ و محدود كردن دشمني اياالت متحده به اين 
فرد مي تواند بستر سرپوش گذاش��تن بر حفره هاي حقوقي-سياسي 
توافق هس��ته اي كه علت اصلي هدر رفت منافع ملي طي چهار سال 
اخير شده است باشد. در واقع عامل »نقض چندين باره برجام« توسط 
غرب و »عدم اجراي تعهدات« چهاركش��ور فرانسه، آلمان، انگليس و 
امريكا در بخش تعليق تحريم هاي تج��اري و اقتصادي متن نامتوازن 
توافق هسته اي اس��ت كه حتي اگر  در سازوكار حل و فصل اختالفات 
برجام نيز بديهی ترين اصول حقوق بين الملل جهت پيشگيري از نقض 
برجام توس��ط امريكا-اروپا پيش بينی مي ش��د بی ترديد غرب بدون 
پرداخت كمترين هزينه نمي توانست توافقنامه را نقض و حتي از آن 

خروج رسمي كند. 
۲- اگرچه دونالد ترامپ تالش مي كند ژست »طرد سياست هاي دولت 
دموكرات اوباما« را در برابر ايران اتخاذ كند اما اهداف ثابت دولت فعلي 
امريكا مبني بر »استانداردسازي و توأمان فروپاشي حداقل سياسي«، 
»ايران كش��وري ناقض قواعد و قوانين آمره بين المللي«، »اس��تحاله 
فرهنگي- سياس��ي« و »تضعيف توان نظامي- دفاعی«، »ضد صلح و 
امنيت جهاني معرفي كردن رفتار و اقدامات ايران«، »كشاندن ايران به 
ميز مذاكرات غيرهسته اي« و »استمرار پروژه ايران هراسي« و »فعال 
كردن حفره هاي قطعنامه۲۲۳۱ از جمله فعال سازي مكانيسم ماشه 
و احياي شش قطعنامه سابق جهت وارد كردن ضربات نهايي به ايران 
بر اساس مفاد برجام« همان مولفه هايي اس��ت كه دولت باراك اوباما 
به دنبال آن بود و چنانچه دونالد ترامپ از برجام خارج ش��د، بر اساس 
يك طرح از پيش پي ريزي شده در دولت باراك اوباما رفتار كرد. سال 
گذشته جان كري وزير خارجه اسبق امريكا در مصاحبه اي مي گويد: »ما 
هم به وقتش از برجام خارج مي شديم ... مي شد اين توافق را به عنوان 
اهرم فشاري براي وادار كردن ايران به امتيازدهي در موضوعات ديگر 
از جمله مسائل موشكي و منطقه اي مورد استفاده قرار داد ... ما حتي 
در حالي كه درباره برجام در حال مذاك��ره با آنها بوديم، ]تحريم ها را[ 
افزايش داديم. « تصويب و اجراي قانون »محدوديت ورود شهروندان 
۳8 كش��ور به ايران« و »آيس��ا« در دوران باراك اوباما و اجراي قانون 
»كاتس��ا« و تحريم هاي »۹۰« و »۱۲۰« روزه در دوران ترامپ و دهها 
مورد مشابه و موازي با آن پيشنهاد مذاكره جديد با طرف ايراني نمايانگر 

همين مسئله است. 
دولت باراك اوباما قبل از ۱8 ارديبهش��ت )زمان خروج رسمي امريكا 
از برجام( به صورت غيررس��مي با اجراي قوانيني مانند »قانون ويزا« 
و »آيسا« و »كاتسا« مستمر برجام را نقض كرد و در ادامه ضمن عدم 
اجرايي كردن تعهدات برجامي طي سه سال بارها ايران را ناقض روح 
برجام و صلح و امنيت بين المللي معرفي ك��رد و چندين بار با ادعاي 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ايران جلسه شوراي امنيت سازمان ملل 

تشكيل شد. 
۳- دستگاه محاسبه سنج امريكا-اروپا محاسبات جامع و مدوني نسبت 
به نوع تفكرات حاكم بر كشور داشته و رفتارسنجي مناسبي از فضاي 
حاكم بر دستگاه ديپلماسي كشورمان به دست آورده و براساس همين 
ذهنيت عالوه بر »نقض مكرر« برجام به واسطه بازگرداندن تحريم هاي 
ضدايراني به بهانه هاي غيرهسته اي، خروج رسمي از آن، ايران را بارها 
ناقض برج��ام معرفي كرده ان��د. تخصيص و تحديد مي��زان و كيفيت 
دشمني امريكايي ها به يك فرد، محاسبات مورد اشاره را به ميزان قابل 
توجهي تقويت مي كند و اين برآورد را ب��راي آنها به وجود مي آورد كه 
طرف ايراني درك صحيح و واقعي از اصل و گستردگي دشمني نسبت به 
خود ندارد و بر همين اساس مي تواند با جابه جايي عناصر در كاخ سفيد 
) چه در سطح رئيس جمهور و چه در س��طح وزير خارجه( به صورت 
نمادين، اطمينان طرف ايراني را جلب كرده و متني مشابه برجام را به 

كشور تحميل كند. 
در واقع، كنشگري امريكا در عرصه روابط بين المللي بر اساس »مجموعه 
محاسباتي است كه از رويه و رويكرد هاي طرف مقابل« به دست مي آورد 
و رفتار خاكستري ايران در برابر رفتار هاي امريكا طي شش سال اخير 
آنها به يقين رسيده اند كه طرف ايراني اساسا اراده اي براي پاسخ دهي به 
رفتارهاي ضدايراني نداشته و غروب دشمني ها را تا پايان دولت دونالد 

ترامپ ارزيابي كرده اند!
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