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پديده اي يكتا در جهان امروز
فشار حداكثري كاخ سفيد عليه مردم ايران در ماه هاي اخير اگرچه مصائب و 
مشكالتي را بر مردم و نظام جمهوري اسالمي تحميل كرده است، اما به رغم 
تصور و برنامه ريزي دشمنان اين فشارها نه تنها به ايجاد تزلزل در اركان نظام و 
فروپاشي نينجاميده است ، بلكه ايستادگي مردم ايران در برابر اين فشارهاي 
متنوع اقتصادي و سياس��ي و حتي تهديد نظامي، ضمن اثبات ناكارآمدي 
اين استراتژي در شكست اراده مردم ايران ، خود به بستري براي شكوفايي 
انقالب و رونمايي از بسياري از ظرفيت هاي نهفته آن تبديل شده است ، كه 
در شرايط عادي امكان بروز آن نبود . در اين زمينه مي توان به دستاوردهاي 
ايران در عرصه تكنولوژي هسته اي، اقتدار دفاعي، نفوذ و گسترش منطقه اي 
و شكل دهي به جبهه مقاومت در منطقه و ... اش��اره كرد. نكته اي كه حتي 
دشمنان نظام را به اعتراف به آن واداشته و البته يكي از داليل تشديد تحريم ها 

نيز باهدف متوقف ساختن اين روند است . 
حضرت آيت اهلل خامنه اي)مدظله العالي( روز شنبه گذشته در پيامي به پنجاه 
و چهارمين نشست اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا، حوادث 
مهم اخير ازجمله ش��هادت ها، قدرت نمايي هاي نظامي و حضور بي نظير 
مردمي را نشانه هاي سر برآوردن پديده اي تاريخ ساز برشمردند و تأكيد كردند: 
»امسال نشست ش��ما در ميانه حوادث مهمي برگزار مي شود كه هر يك از 
جهتي نشانه عظمت و اعتبار ايران اسالمي و ملت انقالبي آن است. شهادت ها، 
قدرت نمايي هاي نظامي، حضور بي نظير مردمي، روحيه قوي و عزم راسخ 
جوانان، در كنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوري، و نيز رويكرد 
ديني و معنوي در بخش عظيمي از جوانان سراسر كشور، همه از سر برآوردن 
يك پديده يكتا در جهان امروز خبر مي دهد. پديده اي كه مي تواند در آينده 
تاريخ تأثيرات عميق و تعيين كننده بگذارد. گام دوم انقالب اسالمي بايد بتواند 

به حول و قوه الهي اين پديده را به كمال برساند و به ثمر بنشاند. «
 در سال هاي مياني نيمه دو قرن بيستم ميالدي ، درحالي كه جهان آن روز 
در ميان حوزه نفوذ دو مكتب فكري مس��لط بر غرب و شرق، يعني ليبرال 
دموكراسي و ماركسيسم با محوريت امريكا و شوروي تقسيم شده بود و ميداني 
براي ايده اي خارج از اين دو تفكر وجود نداشت، آنگاه كه حضرت امام )ره(ايده 
تشكيل حكومت اس��المي را مبني بر ارزش هاي ديني و مبتني بر الزامات 
مردم ساالري در اداره نظام سياسي مطرح كرد، كمتر كسي فكر مي كرد كه 
اين انقالب در محيط جغرافيايي ايران به دليل سلطه امريكايي ها به پيروزي 
برسد و در صورت پيروزي نيز هردو ابرقدرت بر اساس معيارهاي دوران جنگ 
سرد، به دليل تهديد بنياني كه از اين نظام احساس مي كردند ، اجازه رشد و نمو 
به آن نخواهند داد. ازاين رو به رغم ناكاني امريكا در حفظ رژيم شاهنشاهي در 
برابر امواج توفنده انقالب اسالمي مردم ايران ، پس از پيروزي ، دو ابرقدرت همه 
امكان وتوان خود را براي جلوگيري از شكل گيري اركان نظام و دولت اسالمي 
و مقابله بانفوذ آن در ميان مسلمانان و مستضعفان جهان به كار گرفتند كه 
البته ناكام ماندند.   پديده تاريخ ساز و برخي شاخصه هاي آن كه رهبر معظم 
انقالب در پيام خود به پنجاه و چهارمين نشست اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانشجويان در اروپا اشاره كردند ، محصول اين فرآيند است. اكنون كه انقالب 
اسالمي وارد چهلمين س��ال دوم از عمر بابركت خود شده است ، پويايي و 
سرزندگي انقالب را به رغم فشارها و تهديدات دشمنان در عرصه هاي مختلف 
مي توان ديد:  حضور دهها ميليون ايراني در مراسم تشييع زنده بودن انقالب 
را به رخ جهانيان كشيد. اين حضور تمامي تبليغات و باورهاي شكل گرفته در 
ذهن دشمن در رابطه با مردم ايران و شكاف ادعايي در ميان آنان با نظام را 
به هم ريخت . ونشان داد كه انقالب اسالمي به دليل ابتنا به ارزش هاي ناب 
اسالم و فرهنگ عاشورا به رغم سي سال تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمن 
از ظرفيت هاي بالقوه و درون زا براي پااليش ضعف ها و آسيب ها و مقابله با 

تهديدات فرهنگي دشمن برخوردار است.
 مطالبه انتقام سخت و حمله موش��كي به پايگاه امريكايي عين االسد اراده 
ايستادگي و مقاومت نسل هاي سوم و چهارم بعد از انقالب، در برابر هرگونه 
تهديد نظامي و امنيتي حتي از سوي بزرگ ترين قدرت نظامي جهان را نشان 
داد و ثابت كرد كه برتري هاي مادي نظامي در عزم و ايستادگي و مقاومت 

مردم ايران تأثيري ندارد. 
هنگام شكل گيري و پيروزي انقالب اس��المي، انقالبيون ايران هيچ الگوي 
تحقق يافته از يك نظام اس��المي را در جهان نداش��تند ، ام��ا اكنون نظام 
جمهوري اسالمي آنگاه كه قابليت و كارآمدي خود را در برابر بي نظيرترين 
فشارها و تحريم هاي تاريخ جهان اثبات كرده و از مسير اصلي انقالب و اسالم 
خارج نشده است ، موج گسترش تفكر انقالب و گفتمان امام ، جهان را تحت 
تأثير قرار داده و ظهور و درخشش سرپنجه هاي مقاومت در منطقه را در پي 
داشته كه هريك همچون يك قدرت منطقه اي كه شكست هاي متعددي را 
بر امريكايي ها و صهيونيست ها و سعودي ها و ديگر متحدان استكبار جهاني در 

منطقه وارد كرده و موجوديت خود را در جهان امروز تثبيت كرده اند. 
به لحاظ اقتصادي اگرچه ممكن است كشور با ضعف ها و كاستي هايي مواجه 
باشد كه بعضاً ناشي از تحريم ها و يا ضعف دستگاه هاي اجراي در عدم اتكا 
به ظرفيت هاي داخلي و يا اميد بستن به قدرت هاي غربي است ، اما برآيند 
حركت كشور در اين چهل سال با هيچ كشوري در جهان قابل مقايسه نيست، 
چراكه به رغم پيشرفت هاي برخي از كشورها در شرق آسيا كه ناشي از سرمايه 
كشورهاي غربي و انتقال فّناوري و خدمات مستشاري آنها است، ايران در 
اين چهل سال از اين كمك ها محروم بوده و دس��تاوردهاي كنوني كشور 
در عرصه هاي صنعتي و علمي و هسته اي ، فضايي و... همه در اوج فشارها و 
تحريم ها به دست آمده است  و اين امر نشان دهنده قابليت ها كارآمدي نظام 
ديني است.  عدم انحراف از مسير اصلي انقالب و تكيه بر گفتمان اسالم ناب و 
فرهنگ عاشورا در طول 40 سال گذشته، به رغم تهاجم فرهنگي و جنگ نرم 
دشمنان بيروني و خيانت هاي عوامل داخلي، يكي ديگر از شاخصه هاي انقالب 
اسالمي اس��ت كه آن را از همه انقالب ها و نظام هاي سياسي دوران معاصر 
متمايز مي كند . اين ويژگي سبب شده است كه پديده انقالب ظرفيت گفتمان 
سازي و جذب خود را در ميان مسلمانان و مستضعفان جهان همچنان حفظ 

كرده و الهام بخش باشد. 
همت و اراده ملي براي ايستادگي و قوي تر شدن عامل و عنصر اصلي استمرار 
اين راه است كه به رغم گذر نسلي در ميان اكثر مردم ايران زنده است، رهبر 
معظم انق��الب در خطبه هاي نماز جمعه روز 27 دي ماه به درس��تي آينده 
روشن نظام را مبتني براين شاخصه ها ترسيم نموده و يادآور مي شوند: اين 
ملت عزيز و اين كشور عزيز به فضل الهي قوي تر نيز مي شوند، نه تنها در بُعد 
نظامي بلكه در ابعاد اقتصادي و جهش علمي و فناوري كه پشتوانه تحقق اين 
هدف، حضور و صبر و اس��تقامت ملت درصحنه و تالش و كوشش بي وقفه 
مسئوالن و مردم است. رهبر انقالب افزودند: به فضل الهي، اين ملت و كشور 
در آينده اي نه چندان دور به نقطه اي مي رسد كه دشمنان حتي جرئت تهديد 

او را هم پيدا نكنند. 

عباس حاجي نجاري

رحيم زيادعلي

رئيس قوه قضائيه: 

كارها با روحيه انقالبي پيش مي رود نه ليبرال مسلكي

رئيس ق�وه قضائيه با بيان اينك�ه هر جا تفكر 
انقالبي باش�د، كاره�ا پيش م�ي رود و هر جا 
مش�كل داش�ته ايم روحيه ليبرال مس�لكي 
حاكم بوده اس�ت، تأكيد كرد: تفكر انقالبي به 
معناي بي برنامگي و دوري از عقالنيت نيست. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي در ديدار جمعي از 
فعاالن تبليغي و فرهنگي كش��ور، از تالش هاي 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و در رأس آن 
آيت اهلل جنتي قدرداني ك��رد و گفت: دهه فجر، 
يادآور پايان س��تمگري طواغيت، آغاز حاكميت 
دين در زندگي مردم و شكل گيري مدنيتي به نام 
دين و نظامي تحت زعامت ولی فقيه به عنوان نايب 

امام زمان )عج( است. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: جمهوريت و اسالميت 
در كنار هم يعني خواس��ت مردم مبتني بر آنچه 
خدا مي پس��ندد، تعيين كننده و سرنوشت س��از 
است و امروز اين جمهوريت، خود را در عرصه هاي 
گوناگون نشان مي دهد؛ چنانكه همه دنيا شاهد 
بود در حماس��ه تش��ييع ميليوني پيكر س��ردار 
مقاومت، مردم ما با حضور خود، رأی و نظرشان 

را در عمل ابالغ و اعالم كردند و به ايس��تادگي و 
پافشاري بر آرمان های فجر انقالب رأی دادند. 

آيت اهلل رئيسي، تبيين اهداف انقالب در اين ايام 
را بسيار ضروري دانست و ادامه داد: نسل فعلي و 
آينده كشور بايد بدانند كه چه رسالت سنگين و 
سترگي بر عهده دارند و اهداف بلند انقالب يعني 
حاكميت توحيد و اجراي عدالت را بايد بشناسند 

و آن را پاس بدارند. 
   هاضمه انقالب فسادناپذير است

رئيس قوه قضائيه با اشاره به مجاهدت هاي امام 
راحل براي حاكميت دين و نفي طواغيت، اجراي 
عدال��ت و مبارزه ب��ا فس��اد را در ذات جمهوري 
اسالمي دانست و اظهار كرد: هاضمه اين نظام و 
انقالب، فسادپذير نيست و تبيين اهداف انقالب، 
اين واقعي��ت را ب��ه خوبي براي همگان روش��ن 

مي سازد. 
آيت اهلل رئيس��ي در بخ��ش ديگري از س��خنان 
خود، مكتب سياس��ي ام��ام را متفاوت از س��اير 
مكاتب سياسي جهان دانست و خاطرنشان كرد: 
انسان امروز از سياس��ت منهاي معنويت در رنج 
و عذاب است. دس��تاورد اين انديشه چيزي جز 

سالح هاي كشنده، ظلم و س��تم عليه ملت هاي 
مظلوم در نق��اط مختلف جهان و نقض آش��كار 
حقوق انس��ان ها نبوده اس��ت اما مكتب سياسي 
امام، مكتب عدالت اجتماع��ي، توجه به ديگران 
در پرتو خداخواهی است كه موجب مي شود همه 
مستضعفان، محرومان و س��تمديدگان عالم به 

سوي آن جذب شوند. 
   دش�من مدام در صدد ارائ�ه قرائت بد از 

انقالب است
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخنان گهربار مقام 
معظم رهبري كه شهيد حاج قاسم سليماني را از 
برجس��ته ترين دانش آموختگان مكتب سياسي 
امام راحل دانست و تصريح كرد: آنچه شخصيتي 
همچون حاج قاسم سليماني را شكوفا ساخت و 
الگو قرار داد، دس��ت تواناي معلم فرزانه او يعني 
مقام معظ��م رهبري )حفظ��ه اهلل تعالي( بود كه 
توانست مجموعه اي از عرفان، ايستادگي، اخالص، 
دشمن شناسي، دشمن ستيزي و ... به نام سردار 

قاسم سليماني را به اين عالم عرضه كند. 
آيت اهلل رئيس��ي ب��ا اش��اره ب��ه مجاهدت هاي 
الهام بخش شهيد س��ليماني در جريان مبارزه با 

جريان اس��تكبار در منطقه، ايام اهلل دهه فجر را 
فرصتي براي تبيين اين مجاهدت ها و دستاوردها 
دانس��ت و اف��زود: ام��روز فضاي ش��بهه افكني 
گسترده اي دل و جان جوانان را تهديد مي كند و 
دشمن مدام در صدد ارائه يك قرائت بد از انقالب 
اسالمي است؛ چنانكه همه ديديم اين بزرگ ترين 
ناقضان حقوق انسان در جاي جاي جهان، چگونه 
تالش داشتند با ژست دلسوزي براي جان باختگان 
حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني كه حقيقتاً دل 
همه مردم اي��ران را به درد آورد، دو قله تش��ييع 
ميليوني پيكر حاج قاسم و تحقير هيمنه نظامي 
امريكا با حمله به پايگاه عين االسد را تحت الشعاع 

قرار دهند. 
   می خواهند آرمان های انقالب در حد يك 

تشريفات باقي بماند
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم نهادينه سازی 
فرهنگ انقالبي گري با استفاده از همه ظرفيت ها 
در ايام اهلل دهه فجر، اظهار كرد: دشمن نمي خواهد 
نسبت به اهداف و آرمان های انقالب، كار تبييني 
صورت گيرد و تالش دارد بزرگداشت اين حادثه 
عظيم، در حد يك مراس��م و تش��ريفات شكلي 
و صوري باقي بمان��د اما همه باي��د تالش كنيم 
در اين ايام اعالم كنيم كه ام��روز پنجاه و هفتي 
بودن ي��ك ارزش و افتخار اس��ت و مكتب فجر، 
دست پروردگاني همچون قاسم سليماني دارد كه 

منطقه را از شر استكبار نجات مي دهد. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه هر جا تفكر انقالبي 
باشد، كارها پيش مي رود و هر جا مشكل داشته ايم 
روحيه ليبرال مس��لكي حاكم بوده است، تأكيد 
كرد: تفكر انقالبي به معناي بي برنامگي و دوري از 
عقالنيت نيست. برنامه ريزي، مسئوليت پذيري، 
عقالنيت و آينده نگ��ری از مهم ترين مؤلفه های 
انديشه انقالبي اس��ت، چنانكه به اذعان دوست 
و دشمن، ش��خصيتي مانند حاج قاسم سليماني 
فراتر از يك فرمانده نظامي، يك استراتژيست و 

ديپلمات بسيار قوي بود. 
رئيس قوه قضائيه، بهره گيري از همه ظرفيت ها 
براي تبيين اهداف و دستاوردهاي انقالب اسالمي 
به ويژه ظرفيت هاي فضاي مجازي در ايام اهلل دهه 
فجر را ضروري دانست و در پايان يادآور شد: روزي 
كه آيت اهلل بهشتي به ش��هادت رسيد، بر همه ما 
بسيار سخت گذش��ت اما هيچ خوني مثل خون 
بهشتي نمي توانس��ت به جريان نفاق و بني صدر 
خاتمه دهد. ترديد نكنيد كه خون حاج قاسم نيز 
قطعا آغازي بر پايان حضور مستكبرين در منطقه 

خواهد بود. 

ژه
وی

 فعالاصالحطلب:درعملازبرجامچيز 
زیاديباقينماندهاست

مجيد تفرشي، فعال سياسي اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه 
اعتماد در پاسخ به اين سؤال كه »به نظر مي رسد دولت انگليس 
رفته رفته مواضع خود را در بحث برجام تغيير مي دهد، آيا به 
نظر شما انگليس در اين زمينه رويكردي نزديك به امريكا را 
دنبال مي كند«، مي گويد: »در يك جواب تك كلمه اي مي توان 
گفت بله، ولي با يك كلمه نمي توان به اين موضوع پاسخ داد. 
برجام توافقي است كه در عمل از آن چيز زيادي باقي نمانده... 
« و در عين حال تأكيد مي كند كه باز هم بهتر از هيچي است: 
»اما من معتقدم كه در وضعيت كنوني، اسكلت برجام هم از 

نبودن آن مفيدتر است«. 
او در بخش��ي ديگر از اين مصاحبه مي گويد: »اكنون رويكرد 
انگليس در زمينه توافق هس��ته اي بر دو اصل اس��توار است. 
نخس��ت اينكه فعاًل در برجام با همين ش��رايط باقي بماند و 
دوم اينكه به سمت متقاعد كردن طرفين ذي نفع برجام براي 
مذاكره جهت رسيدن به يك توافق جديد با رويكردي جديد 
قدم بردارد، تا دغدغه هاي ديگر امريكا از بين برود و ترامپ به 
خواسته  خود براي يك توافق جديد پر سر و صدا با ايران برسد... 
انگليس تصور مي كند كه توافق جديد مي تواند راهكاري براي 

خروج از بن بست باشد«. 
به گفته خود اين فرد، از برجام تقريباً چيزي باقي نمانده است، 
براي همين اس��ت كه تحليل و ايده پ��ردازي در مورد آنچه 
برجام خوانده مي شود، به نظر بيهوده و در مثل، آب در هاون 
كوبيدن اس��ت. اما باز ترجيح مي دهند در مورد آنچه نيست، 

حرف بزنند!
اين رويكرد، تحليل راديو فرانسه در سال ۹2 را به ياد مي آورد 
كه درباره سياست خارجي دولت روحاني گفته بود: »ارزيابي 
غرب از دولت روحاني، تعامل با فروش��نده بدهكار و مشتاقي 
است كه خود را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بيند. بر پايه اين 
جمع بندي اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر 

مي كند و در همان حال قيمت فروش را كمتر خواهد كرد«. 


عباسعبديب��يصالحيتهايمجلس
كنونيرابيشتراز90نفردانست!

عباس عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب در يادداشتي به تحليل 
سخن آيت اهلل محمد يزدي پرداخته، اما در خالل آن گفته كه 
تعداد نماينده های كنوني كه براي دور آينده مجلس صالحيت 
ندارند، بيشتر از ۹0 نفري است كه شوراي نگهبان صالحيت 
آنها را رسماً رد كرده است. او با اشاره سخن آيت اهلل يزدي كه 

گفته »دش��من با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوري 
اسالمي است. « می نويسد: »مي پذيريم كه اين سه نقطه ضعف 
آقايان است و دشمنان نيز با انگشت گذاشتن بر اين نقاط ضعف 
قصد نفوذ دارند. حال چه بايد كرد؟ چگونه مي توان جلوي اين 
اقدام را گرفت؟ يك راه برقرار كردن فيلترهاي گزينش براي 
حضور در مناصب حكومتي و افزايش نظارت رس��مي است. 
كاري كه اكنون از سوي شوراي نگهبان به شديدترين وجه و 
از طرف قوه قضائيه تا حدي در حال اجراست. اين نظارت در 
ساختار هاي دولتي نيز به نحو ديگري اجرا مي شود. اين شيوه 
پيشاپيش شكست خورده است. چه دليلي بهتر از اينكه ۹0 
نفر از 2۹0 نفر نماينده اي كه با ش��ديدترين ضوابط گزينش 
شده بودند در عرض چند سال رد صالحيت شده اند؟« و بعد 
مي نويسد: »تازه اينها را متوجه شده اند، كه به احتمال فراوان 

رقم واقعي بايد خيلي بيش از اين باشد. « 
او راه حل اين مشكل را شفافيت مي داند: »مشكل اينجاست 
كه دستيابي به اين سه عنصر جذاب در ايران غيرشفاف است 
و تا هنگامي كه غيرشفاف باشد، رسيدن به آنها خواه ناخواه با 
فساد همراه است. اگر دستيابي به آنها شفاف و مبتني بر قواعد 
باشد طبعاً فساد در كسب اين عوامل راه نمي يابد يا بسيار كمتر 

خواهد شد. «

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
هجمه ها عليه هيئت عالي نظارت سياسي است

تش�كيل و فعالي�ت هيئ�ت عال�ي نظ�ارت قانون�ي ب�وده و 
هجمه ه�ا علي�ه مجم�ع در اي�ن خص�وص سياس�ي اس�ت.

 به گزارش فارس، سيد مرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در حاشيه بازديد از پژوهش��كده تحقيقات راهبردي، با اشاره به 
شبهات مطرح شده در خصوص جايگاه حقوقي هيئت عالي نظارت بر 
سياس��ت هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: »بر 
اساس مفاد اصل 110 قانون اساس��ي تفويض وظايف سپرده شده به 
رهبري، از اختيارات قانوني و نيز نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام از وظايف ايشان است و رهبري اين وظيفه را به هيئت عالي 
نظارت تفويض كرده اند. « وي افزود: »تش��كيل و فعاليت هيئت عالي 
نظارت قانوني بوده و هجمه ها عليه مجمع در اين خصوص سياس��ي 

است. «  

پاسخ آن پرسش اين نبود آقای ظريف!
» ما هنوز در ميز مذاكره مانده ايم. آنها طرفي هستند كه ميز مذاكره را 

ترك كرده است.«
اين عبارت بخش��ي از پاس��خي اس��ت كه محمد جواد ظري��ف، وزير 
امورخارجه كشورمان در پاسخ به خبرنگار نشريه آلماني اشپيگل كه از 
او پرسيده بود، »آيا ش��ما بعد از قتل )شهادت( سردار سليماني توسط 
اياالت متحده، ام��كان مذاكره با اياالت متح��ده را منتفي مي دانيد؟« 
عنوان كرده است؛ موضوعي كه بازتاب گسترده اي در داخل و خارج از 

كشور داشته است. 
ظريف به اشپيگل گفته است: »من هرگز اين احتمال را منتفي نمي دانم 
كه افراد رويكرد خود را تغيير دهند و واقعيات را بپذيرند. براي ما فرقي 
نمي كند كه چه كس��ي در كاخ س��فيد حضور دارد. آنچه اهميت دارد، 
چگونگي رفتار آنهاست. دولت ترامپ مي تواند، گذشته خود را اصالح 
كند، تحريم ها را بردارد و به ميز مذاكره برگردد. ما هنوز در ميز مذاكره 
مانده ايم. آنها طرفي هستند كه ميز مذاكره را ترك كرده است. اياالت 
متحده، آسيب بزرگي به مردم ايران وارد كرده است. روزي خواهد رسيد 

كه آنها بايد اين آسيب را جبران كنند. ما شكيبايي زيادي داريم«. 
طي دو روز گذش��ته نقدهاي بس��ياري به س��خنان رئيس دس��تگاه 
ديپلماسي وارد شده كه نمي توان به آساني از كنار آنها گذشت. گرچه 
ظريف ممكن است در مقام پاس��خ به منتقدان داخلي عنوان كند كه 
آنچه گفته تكرار مواضع نظام در قبال اياالت متحده امريكاست و سخن 
جديدي نگفته اس��ت اما ماجرا از زماني قابل تأمل است كه پاسخ )به 
زعم ظريف( تكراري او به يك سؤال روشن خبرنگار اشپيگل است: »آيا 
شما بعد از قتل سردار سليماني توسط اياالت متحده، امكان مذاكره با 
اياالت متحده را منتفي مي دانيد؟« فراتر از اين همين چند روز گذشته 
بود كه برايان هوك رئيس ميز ايران در وزارت امورخاجه امريكا، سردار 
قاآني را تهديد كرد كه اگر ايشان هم راه سردار سليماني را دنبال كند، 

او را ترور خواهيم كرد. 
اكنون پرسش اساسي اين است كه دم زدن از مذاكره با دولت تروريستي 
كه همچنان و رسماً مقامات كشورمان را تهديد به ترور مي كند، اگر پاس 
گل و تعارف به تحريم و تهديد بيشتر نيست، پس چيست؟ آقاي ظريف! 
ماندن در ميز مذاكره مورد اش��اره ش��ما، ولو در قالب 1+5 چه حسني 
داش��ته و دارد كه همچنان به آن مباهات مي كنيد؟ برجام مگر حاصل 
آن ميز نبود؟ اكنون كجاس��ت؟ ترامپ كه آن را آت��ش زد، همپيمانان 
اروپايي اش هم با بي عملي بي خاصيتش كردند. ديگر از كدام مذاكره 
س��خن مي گوييد و دفاع مي كنيد؟ اينكه دش��منان ملت همچنان از 
موضع تهديد و تحريم با ايران سخن مي گويند و ما منفعالنه بر گفت وگو 
و مذاكره تأكيد مي كنيم، با » عزت، حكمت و مصلحتي« كه قرار بوده 
و هست، شعار محوري دستگاه سياست خارجه باشد، چه نسبتي دارد؟

واكنش مدافعان دولتي وزير امورخارجه در پاس��خ به زمان نشناسي و 
زمخت گويي ظريف هم در نوع خود جالب توجه است. عليرضا معزي 
معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور در توئيتي منتقدان 
ظريف را دلواپس��اني توصيف كرده كه ش��باهت رفتار آنها)به زعم او( 
با ترامپ او را ش��گفت زده و نگران كرده است! اش��اره معزي به پاسخ 
تحقيرآميز توئيتري ترامپ به ظريف اس��ت كه نوشته: »وزير خارجه 
ايران گفته است كه ايران خواهان مذاكره با امريكا است اما مي خواهد 

كه تحريم ها برداشته شود. نه ممنون. « 
گرچه ظريف هم در توئيتر، با انتشار تصوير بخش هايي از مصاحبه خود با 
اشپيگل و لينك اين مصاحبه به زبان انگليسي، نوشته است: »بهتر است 
به دونالد ترامپ توصيه ش��ود كه نظرات و تصميمات سياست خارجي 
خود را بر اساس واقعيت ها پايه گذاری كند، نه بر اساس عناوين خبر هاي 
فاكس نيوز ي��ا مترجمان فارس��ي اش. براي آگاهي بهت��ر، او مي تواند 
مصاحبه كامل من را )به زبان انگليسي( بخواند« اما اين پاسخ ها از موقع 

نشناسي يك ديپلمات مدعي نمي كاهد. 
بر دشمني كه در دشمني خود به هر ابزاري متوسل مي شود كه ضربه 
بزند، حرجي نيست، اما ديپلماتي كه همواره اسالف خود را به بي سوادي 
متهم مي كرد و خود را زبان دان مي داند، چ��را در اتخاذ مواضع )آن هم 
در گفت وگويي مكتوب( ابتدايی ترين اصول ديپلماتيك را رعايت نكرده 
و اين گونه به دش��من پاس گل مي دهد. آقاي ظريف! انقالبي گري در 
مواجهه با جنتلمن هاي تروريست نه تنها مذموم نيست كه عين عقالنيت 

سياسي است. 

88498443سرويس  سياسي
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سخنگوي س�پاه ادعاي مطرح ش�ده از سوي 
فردي در خصوص»شيوه تأمين بودجه سپاه« 
را ديدگاه و برداشت هاي ش�خصي وي و فاقد 
وجاهت قانوني دانس�ت و تأكي�د كرد: منطق 
سازمان اطالعات س�پاه در برخورد با عوامل 
نفوذي و جاسوس هاي سرويس هاي اطالعاتي 
دشمن در چارچوب وظايف مصرح و قانوني و 
يكي از تأثيرگذارترين عملكرد هاي سپاه است. 
به گزارش س��پاه ني��وز، در پي انتش��ار ويدئويي 
در فضاي مجازي كه در آن كارشناس��ي به بيان 
مطالبي در خصوص ش��يوه تأمين بودجه سپاه  
مي پردازد، سردار س��رتيپ دوم پاسدار رمضان 
شريف، سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه 
با رد ادعاهاي اين فرد، گفت: مأموريت ها و عملكرد 
سپاه در پاس��داري از انقالب اسالمي و صيانت از 
امنيت و آس��ايش ملت ايران كاماًل در چارچوب 
قوانين و مقررات كش��ور و مبتن��ي بر عقالنيت، 
درايت و منطقي قوي است و طرح اين گونه ادعاها 

فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 
سردار شريف عملكرد س��پاه نزد افكار عمومي را 
واضح ، روش��ن و بي نياز از حمايت  با مستمسك 
قرار دادن موضوعات غيرواقعي توصيف و تصريح 

كرد: هرچند بيان برخي مطال��ب و تحليل هاي 
غيرمنطقي توس��ط كارش��ناس مذكور مسبوق 
به سابقه بوده و س��پاه در مرداد ماه سال ۹5 نيز 
بر اصالح اين روي��ه تأكيد كرده اس��ت اما اعالم 
مي كنيم اين فرد در برخي محاف��ل ديدگاه ها و 
برداشت هاي شخصي و بي پايه و اساس  را مطرح 
كرده كه در مواردي از جمل��ه آنچه اخيراً مطرح 
شده توس��ط بدخواهان دس��تاويز قرار گرفته و 
هجمه به سپاه را سبب ش��ده است، در حالي كه 

صحت و واقعيت نداشته است. 
مسئول روابط عمومي كل س��پاه قانونمداري و 
عمل انقالب��ي را محور اقدامات س��پاه توصيف و 
تصريح كرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمي تمامي 
عرصه هاي مأموريتی از جمله ارتقاي توان و قدرت 
بازدارندگي، صيانت از اقتدار نظام و امنيت مردم، 
خدمت رس��انی وكمك به توس��عه، پيش��رفت و 
آباداني كشور و نيز مقابله با توطئه هاي دشمنان 
را تكليف و رس��الت ذاتي و آرماني خود دانسته و 
آحاد پاسداران هم در اين مسير مقدس مجاهدانه، 

صادقانه و ايثارگرانه تالش مي كنند. 
س��خنگوي س��پاه ادبيات اي��ن نه��اد مردمي را 
مبتني بر صداقت و درس��تي و برخاسته از نظام 

ارزشي حاكم بر فرهنگ و س��ازمان خود عنوان 
و خاطرنشان كرد: امروز سپاه به واسطه همراهي 
و همدل��ي با مردم و ت��الش در خدم��ت به آنان 
درچالش ها و مشكالت و همچنين نقش آفريني 
فع��ال و تعيين كنن��ده در شكس��ت توطئه هاي 
دشمنان امت اس��المي و ملت ايران بيش از هر 
زمان مي درخشد و كساني كه از اين نهاد مردمي 
و انقالبي حمايت مي كنند مي بايست صداقت و 
نجابت در بيان و گفتار را كه الزمه پذيرش كالم 
نزد مخاطب و افكار عمومي اس��ت مورد همت و 

توجه قرار دهند. 
سردار شريف با رد ادعاي واهي مطرح شده پس 
از شهادت سردار سليماني تأكيد كرد: خونبهای 
فرمانده دالور و سردار سرافراز سپاه اسالم سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني كه از سوي اشغالگران 
امريكايي به شهادت رسيد، به فرموده مقام معظم 
رهبري و فرماندهي كل قوا )مدظله العالي(خروج 
اشغالگران تروريست امريكايي از منطقه است و 
به فضل الهي اين مهم تحقق يافتني است و هيچ 
معادل مادي نخواهد داش��ت و امريكايي ها طعم 
سيلي سپاه در هدف قرار گرفتن پايگاه راهبردي 
خود در منطقه و ويراني بخش هاي مهمي از آن را 

به عنوان شروع ماجراي انتقام سخت، چشيده اند. 
سخنگوي سپاه در پايان منطق سازمان اطالعات 
سپاه در برخورد با عوامل نفوذي و جاسوس هاي 
سرويس هاي اطالعاتي دشمن را نيز در چارچوب 
وظايف مصرح و قانوني و يكي از تأثيرگذارترين 
عملكرد هاي سپاه توصيف و تأكيد كرد: اظهارات 
خالف واقع و نادرست اين چنينی كه ثمره اي جز 
سوء استفاده دش��منان ملت ايران و ريختن آب 
در آس��ياب آنان ندارد، هيچ گاه مورد تأييد سپاه 
نبوده و دستگاه هاي متولي امر اظهارات و ادبيات 
به كارگرفته شده توسط وي را كه خارج از روال 
منطقي است، در چارچوب قانون و مقررات مورد 

رسيدگي قرار مي دهند. 
چندي پيش حسن عباسي در س��خناني كه در 
رس��انه هاي خارجي بازتاب زيادي داشت درباره 
شيوه بودجه درآوردن سپاه گفت: »ببينيد شيوه 
بودجه در آوردن سپاه چگونه است؟ يك جاسوس 
مي گيرد )جيسون رضائيان( و در قبال آزادی اش، 
دولت ايران يك ميلي��ارد و 700 ميليون دالر از 
امريكا مي گيرد يا در قبال خونبهاي شهيد قاسم 
س��ليماني، ۳ ميليارد دالر درآمد خالص از قطر 

داشته است.«

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 

اظهارات نقل شده  درباره شیوه تأمین بودجه سپاه وجاهت ندارد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين خبر داد
تقويت 54 هزار پايگاه

 اولويت بسيج  در سال 99
برنامه ريزی ه�ای   ،99 س�ال  در  ك�ه  مي ش�ود  ت�الش 
گس�ترده اي در جه�ت تقوي�ت ه�ر چ�ه بيش�تر 54 ه�زار 
پايگاه بس�يج در سراس�ر كش�ور صورت بگيرد ت�ا بتوانيم به 
بهترين ش�كل ش�اهد تحقق اهداف انقالب اس�المي باش�يم.

 به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين در همايش سراس��ري فرماندهان سازمان بسيج 
مس��تضعفين كه صبح ديروز با حضور فرماندهان عالی رتبه سپاه و 
بسيج در سالن 5 آذر سازمان بسيج برگزار شد، با اشاره به اينكه بعد از 
گذشت يك سال از صدور بيانيه گام دوم انقالب اسالمي توسط رهبر 
معظم انقالب، بسيج تالش گسترده اي در جهت تحقق آن انجام داده 
است، اظهار داشت: امام خامنه اي در بيانيه گام دوم انقالب اسالمي، 
جوان��ان و نوجوانان را بارها م��ورد خطاب قرار داده اند و اين نش��ان 
مي دهد كه ايشان نقش اين رده های سني در تحقق تمدن اسالمي را 
ويژه مي دانند. وي ادامه داد: بسيج برگرفته از انقالب اسالمي و مردم 
است و رهبرمعظم انقالب اس��المي در طول اين چند دهه، اهميت 
خاصي براي تقويت بسيج قائل بوده اند و اين نشان مي دهد كه به مرور 

زمان بايد شاهد گسترش تفكر بسيجي در سطح كشور باشيم. 
سردار س��ليماني با اشاره به برگزاري جلس��ات متعدد با فرماندهان 
سپاه هاي اس��تاني و فرماندهان نواحي بسيج سراس��ر كشور اظهار 
داشت: تقويت پايگاه هاي بس��يج محالت يكي از اولويت هاي اصلي 
سازمان بسيج مستضعفين محسوب مي شود و تالش مي شود كه در 
سال ۹۹، برنامه ريزی های گسترده اي در جهت تقويت هر چه بيشتر 
54 هزار پايگاه بس��يج در سراسر كش��ور صورت بگيرد تا بتوانيم به 

بهترين شكل شاهد تحقق اهداف انقالب اسالمي باشيم. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين افزود: بسيج كارنامه درخشاني در 
طول 40 سال گذشته داشته است و تالش ما بر اين است كه بتوانيم 
فعال تر و پوياتر از گذش��ته باش��يم و بتوانيم تفكر بسيجي را رشد و 
گسترش دهيم و در اين راه، فعاليت هاي پايگاه هاي مقاومت بسيج 
برايمان اهميت زيادي دارد. وي تأكيد كرد: تقويت پايگاه هاي بسيج 
در محالت باعث تحقق محله اسالمي مي ش��ود و پايگاه هاي بسيج 

مي توانند در اين راه، نقش آفريني مؤثری داشته باشند. 
سردار سليماني در پايان خاطرنشان كرد: 54 هزار پايگاه بسيج خواهر 
و برادر در سراسر كش��ور براي اس��المي كردن محالت با محوريت 
مس��اجد مي توانند گام هاي بلندي بردارند و پوي��ا بودن پايگاه هاي 
بس��يج مي تواند باعث تقويت گروه ه��اي جهادي، مه��ارت افزايي 
بس��يجيان، افزايش فعاليت هاي بس��يج در فضاي مجازي، نهادينه 
كردن زندگي ايراني-اسالمي، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حضور 
در اردوهاي راهيان نور، جذب و انس��جام و س��ازماندهي نيروهاي 

انقالبي و ... شوند. 


