
  گزارش

منطق مقاومت 
در سيره  و انديشه امام خميني)ع(

در انديشه هاي سياسي حضرت روح اهلل منطق مقاومت در تداوم و هميشگي 
بودن مبارزه و در قالب استكبارستيزي و مبارزه با شرك و كفر و الحاد بر اساس 
آموزه هاي قرآني مبارزه اي مداوم و هميشگي و مربوط به همه اعصار و زمان ها 
است  .منطق مقاومت در نگاه و انديشه سياسي امام راحل بر اساس ۲۰ اصل 
بنيادين مشتمل بر »سازش ناپذيري«، »فراگيري، همگاني و مردمي كردن 
مقاومت«، »تأكيد بر وحدت كلمه در بين آحاد مردم و خاصه مسئوالن«، 
»دشمن شناسي«، »وحدت و تمركز بر ش��يطان بزرگ به عنوان دشمن 
اصلي«، »داشتن استراتژي بلند مدت و داشتن استقامت تا نابودي آخرين 
پايگاه هاي دشمن«، »نگاه تكليفي و تكليف گرايي به مقاومت«، »تكيه بر 
ظرفيت هاي داخلي«، »قطع اميد از دولت هاي بيگانه«، »جهاني س��ازي 
مقاومت و ايج��اد جبهه جهاني مقاوم��ت و نگاه فرامكان��ي و فرازماني به 
مقاومت«، »باور قلبي و ايماني به پيروزي و نصرت الهي«، »سازش ناپذيري 
در تمامي سطوح و عرصه ها«، »داشتن نگاه تهاجمي در عرصه مقاومت و 
پرهيز از نگاه انفعالي و تدافعي«، »پرهيز از غرور و تفرقه و نااميدي«، »توجه 
ويژه به حيله ها و دسيس��ه هاي دش��من«، »باور به هدف الهي مقاومت«، 
»تشكيل جبهه حق در برابر باطل«، »باور به عزتمندي در پناه مقاومت«، 
»نترسيدن از هياهو و جنجال هاي رسانه اي دشمن«، »پرهيز از اشرافي گري 
و تكيه بر ظرفيت اردوگاه مستضعفين در جبهه مقاومت« بنا نهاده شده است 
كه همه اين محورها و شاخصه ها داراي مستند بوده ولي به لحاظ اختصار از 

درج آنها خودداري شده است. 
هندسه مقاومت در انديشه سياسي حضرت امام خميني بر اساس سياست 
مس��تقل نه ش��رقي/نه غربي و تقابل و مبارزه دائمي، بي امان و تمام عيار 
دوگانه هاي »حق و باطل«، »فقر و غنا«، »مس��تضعفين و مستكبرين«، 
»استقامت و سازش«، »كاخ نشيني و كوخ نشيني«، »اسالم ناب محمدي و 
اسالم امريكايي«، »خائن و خادم« و ... شكل گرفته است. از نگاه امام راحل، 
مقاومت و مبارزه محدود به زمان و مكان نبوده و فراتر از شرايط جنگ ترسيم 
مي شود. بنابراين ايشان پس از پايان جنگ نيز تصريح مي كنند كه ادامه  مسير 
انقالب با راحت طلبي ممكن نيست: »تكليف اين است كه حاال ما رها كنيم 
آن طريقه  اسالم را و آن طريقه  انبيا را و راحت طلبى را انتخاب كنيم و چند روز 

ادامه  زندگى حيوانى بدهيم؟! و با حيوانات فرق نداشته باشيم؟!«
آنان كه مي خواهند با منطق مقاومت در انديشه سياسي و سيره امام آشنا 
شوند فقط كافي است پيام ها و نامه هاي س��ال پاياني زندگي آن عزيز را با 
دقت بخوانند. مروري اجمالي بر پيام هاي سال آخر زندگي حضرت امام، به 
ويژه سه پيام  و نامه  ايشان پس از پذيرش قطعنامه، نشان مي دهد كه شور 
انقالبي و خوي مبارزه جويي حضرت امام در مقابل مستكبران، كه ناشي از 
ديدگاه اسالمي شان بود، به هيچ وجه كم نشده و اصول آن پابرجا مانده است. 
از نظر امام و پس از پذيرش قطعنامه تازه مقاومت آغاز شده است »جنگ 
حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه ها 
و مرفهين بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه  عزيزانى كه در 
سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و 
اعتالى عزت مسلمين را نموده اند مى بوسم. «  نظر مبارك حضرت روح اهلل 
دقيقاً منطبق با سيره حضرت سيدالشهدا عليه السالم است: »ما مى خواهيم 
زندگى فقيرانه داشته باش��يم، ولى آزاد و مستقل باشيم. ما اين پيشرفت 
و تمدنى كه دستمان پيش اجانب دراز باش��د را نمى خواهيم. ما تمدنى را 
مى خواهيم كه بر پايه  شرافت و انسانيت استوار باشد و بر اين پايه، صلح را 
حفظ نمايد. ابرقدرت ها مى خواهند انسانيت انسان ها را تحت سلطه قرار دهند 

و ما و شما و هر مسلمانى مكلف است در مقابل آنها بايستد و سازش نكند. «
منطق مقاومت در انديشه سياسي آن عزيز س��فر كرده بر بيزاري و تنفر از 
سست كمربندها، دلبسته هاي به غرب و شرق، دلبسته هاي به دنيا، مقدس 
نمايان بي بصيرت و راحت طلبان استوار است و در تمام سيره نوراني آن مراد 
دل ها همواره تازيانه كالمش بر گرده اين جماعت ضعيف النفس و عبد دنيا 
فرود آمده و خواب راحت را از اين جماعت ملون ربوده بود، همان جماعتي 
كه امروز منافقانه نام پيروان امام را يدك مي كشند اما دائماً در پي  تحريف راه 
و انديشه آن حضرت بوده و به جفا شمشير كينه و دشمني خود را در لباس 

دوست بر پيكر آن امام سازش ناپذير وارد مي آورند. 
خط استقامت يا همان مقاومت فعال و سازش ناپذيري با مستكبران در تمام 
عمر حضرت امام و به ويژه در س��ال پاياني عمر مبارك شان جاري و ساري 
است. اماِم سازش ناپذيران، دشمن شماره يك سازش و سازش پذيران بود و 
قوياً معتقد بود براي حفاظت از دين خدا و حفظ عزت مسلمانان و آزادگان، 
راهي جز مبارزه و استقامت در برابر زياده خواهي ها و زورگويي هاي آنان وجود 
ندارد و راه و مسير سازش با دست كشيدن از اصول و هويت اسالمي  ايراني مان 
مترادف است. امام راحل به اين حقيقت بنيادين و ديني باور داشت كه اگر 
ملتي با ايمان به خدا و درس گرفتن از سيره انبيا و ائمه )ع ( قيام كند، تمام 
سختي ها را به جان مي خرد، اما رفاه مادي زودگذر را به قيمت ذلت در برابر 
مستكبران نخواهد پذيرفت. چنين ملتي تالش مي كند تا روي پاي خود 

بايستد و هر چه بيشتر وابستگي خود را به دشمنان خود قطع نمايد. 

سيدعبداهلل متوليان

محمد اسماعيلي

»فتنه۸۸وفساداقتصادي«موضوعمناظرهسومزاكانيوتاجزاده

برادران خاتمي به توافق برسند، بعد سر مردم كاله بگذارند
س�ومينمناظرهعليرضازاكاني،فعالسياسي
اصولگ�راومصطف�يت�اجزادهفعالسياس�ي
اصالحطل�بعصردي�روزب�اموض�وع»فتنه
۸۸وفس�اداقتصادي«درمجتمعسرچش�مه
تهران)يادمانش�هدايهفتمتير(برگزارشد.
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني، نماينده ادوار مجلس، 
در ابتداي اين مناظره گفت: علت مناظره بنده با آقاي 
تاج زاده اين است كه وي، نماينده جرياني است كه 
دشمن دل به آن بسته و نياز اس��ت كه ماهيت اين 
جريان براي مردم روشن شود. زاكاني ادامه داد: سؤال 
اصلي من در اين مناظره از آقاي تاج زاده اين است كه 
چرا از ابتداي انق��الب به جز دو مقطع ابتداي انقالب 
هرگاه امريكا به مشكل و انسداد برخورده است، وي 
و دوس��تانش در جريان اصالحات راه را براي امريكا 
باز كرده اند؟  وي با اشاره به رفتار اصالح طلبان پس 
از جنگ تحميلي گفت: در س��ال ۷۱ بودجه زيادي 
براي خريد وس��ايل ضدش��ورش اختصاص دادند و 
وقتي مجلس دليل آن را پرسيد، گفتند براي اينكه 
سياست هاي تعديل اقتصادي موفق شود، بايد مردم 
شورش��ي را س��ركوب كنيم. زاكاني ادامه داد: آقاي 
هاشمي و دوستانش مانند آقايان خاتمي و مهاجراني 
تالش كردند كه قانون اساسي را تغيير دهند كه مقام 
معظم رهبري جلوي آنان ايستادند. سال ۷۶ هم آقاي 
فالحيان و دوستانش مطرح كردند كه انتخابات بايد 
ابطال ش��ود و باز هم رهبري از حقوق مردم صيانت 

كردند. 
خسارتكرسنتمعادل۱۰برابركلپروژه

مسكنمهر
نماينده مردم تهران در مجلس نهم، فسادهاي دولت 
خاتمي را مورد اش��اره قرار داد و گف��ت: يكي از اين 
فسادها، قرارداد »كرس��نت« بود كه چيزي حدود 
۵۳ ميليارد دالر هزينه روي دس��ت ملت گذاشت، 
كه با دالر ۱۰ هزار توماني، معادل ۵۳۰ هزار ميليارد 
تومان است، كه با آن مي شود ۱۰ بار پروژه مسكن مهر 
را ساخت. زاكاني با بيان اينكه در دهه ۸۰ ايجاد شكاف 
بين مردم و حاكميت در دس��تور كار اصالح طلبان 
قرار داشت و تاج زاده و دوستانش درخواست تحريم 
ايران را دادند، اظهار داش��ت: امريكا ۷ تريليون دالر 
س��رمايه گذاري كرد، اما شكست خورد؛ خوب است 
آقاي تاج زاده بگويد كه چرا در كشتي ايران نشسته اما 

براي شكستن آن تالش مي كند؟
وي موضوع خصوصي سازي را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: افرادي مانند زنگنه، آخوندي و جهانگيري در 
اين زمينه به كشور ضربه زدند؛ ممكن است بگويند 
اينها اصالح طلب نيستند، اما اينها همان هايي هستند 
كه اگر آقاي موسوي سر كار مي آمد، وزير مي شدند؛ 

فقط چهار سال ديرتر سر كار آمدند. 
زاكاني تصريح كرد: نهايِت آقاي تاج زاده و دوستانش 
آقاي نجفي است كه هم فساد اخالقي دارد هم فساد 
مالي. وي در ادامه مناظره در پاسخ به تاج زاده كه گفته 
بود آيا گزارش ش��وراي امنيت مبني بر مقصر بودن 
نيروي انتظامي در حوادث ۷۸ را قبول داريد، گفت: 
بنده در مناظره قبل، با پنج نوع سند ثابت كردم كه 
گزارش هيئت هفت نفره ش��وراي امنيت ملي غلط 
است. نويسنده  آن گزارش، خود تاج زاده و دوستانش 
بوده اند. زاكاني با اشاره به قتل هاي زنجيره اي گفت: 
من سعيد امامي را محكوم مي كنم و او را قبول ندارم، 
اما شما چرا نسبت به مسبب اصلي اين ماجرا كه آقاي 
يونسي است، اعالم برائت نمي كنيد؟ برويد از او و علي 
ربيعي سؤال كنيد كه در قتل هاي زنجيره اي چه شد. 

نماينده سابق مجلس در پاسخ به اين سخن تاج زاده كه 
رهبري در سال ۸۸، پيشنهاد موسوي مبني بر تشكيل 
حكميت را قبول نكرد، گفت: اين سخن واقعيت ندارد 
و در كتاب فتنه تقلب به صراحت آمده كه كميته اي 
كه قرار بوده تشكيل شود و هاشمي و ديگران هم قبول 

كرده اند در نهايت موسوي بود كه قبول نكرد. 
نجفيمحصولانتخاباتآزاد

زاكاني در واكنش به تاج زاده كه گفته بود »جعبه سياه 
انتخابات دست من اس��ت«، گفت: اين داستان هاي 
قشنگ چيست كه مي بافيد؟ جعبه سياه هرچه هست، 
آن را ش��فاف باز كنيد. وي در واكنش به درخواست 
ت��اج زاده مبني بر انج��ام يك مناظره ديگ��ر درباره 
انتخابات آزاد، گفت: حتماً حاضر به اين كار هستم، 
چرا كه انتخابات آزاد، آنقدر فضاحتش باالس��ت كه 
نمادش فردي مثل نجفي است و به راحتي نمي توانيد 

آن را از چهره اصالح طلبان پاك كنيد. 
در بخشي از مناظره، تاج زاده دستش را به سوي زاكاني 
دراز كرد و گفت حاضر هستيد يك كميته حقيقت ياب 
تشكيل دهيم تا مشخص شود چه اتفاقي افتاده است؟ 
كه زاكاني در واكنش، با تاج زاده دست داد و گفت من 
حاضر هستم يك كميته حقيقت ياب تشكيل شود 
تا همه وقايع از اول انقالب تاكنون از جمله قتل هاي 
زنجيره اي، كوي دانش��گاه، فتنه ۸۸ و ساير وقايع را 
مشخص كند. اين سخن با تشويق حضار مواجه شد. 
نمیدانيمحرفكدامخاتميراقبولكنيم

بنابر اين گزارش، زاكاني ادامه داد: پيشنهاد مي كنم 
آقاي تاج زاده با س��ردار نظري مناظره برگزار كند تا 
برخي ديگر از حقايق سال ۷۸ مشخص شود. وي در 
پاسخ به ادعاي تقلب ۸ ميليوني محمدرضا خاتمي 
گفت: اين مايه خجالت است كه نمي دانيم حرف هاي 
»محمد خاتمي« را قبول كنيم يا حرف هاي برادرش 
»محمدرضا خاتم��ي« را؟ چرا كه محمد خاتمي در 
جلسه اي گفت در انتخابات تقلب نشده است. اين دو 
برادر، ابتدا به توافق برسند بعد سر مردم كاله بگذارند. 
نماينده سابق مجلس با بيان اينكه كشور دچار نوعي 

نفاق جديد شده است، گفت: امروز بخشي از مسئوالن 
ما منافق هس��تند و من تعارف ندارم و اين را صريح 
مي گويم، چرا كه در خفا مي گويند تقلب نشده است، 

اما علناً نمي گويند. 
زاكاني در پاسخ به اين سؤال تاج زاده كه قبول قطع نامه 
۵۹۸ از س��وي امام)ره( كار درستي بوده يا نه، گفت: 
قبول قطعنامه مثل صلح امام حسن)ع( است و امام 
بهترين كار را كرد. اما آيا ياران امام)ع( مقصر هستند 
يا نه؟ من ناظر به تقصيرها صحبت مي كنم، نه تصميم 
امام. وي با اشاره به ديدار خود با رهبر انقالب، پس از 
مناظره ۱۴ خرداد ۸۸ ميان احمدي نژاد و موس��وي 
گفت: رهبر انقالب فرمودند به احمدي نژاد گفتم در 

مناظره اسم كسي را نَبَرد اما او خطا كرد. 
زاكاني ادامه داد: اينكه ش��ما مي گوييد احمدي نژاد 
حرف مشايي را گوش كرد كه در مناظره، اسم افراد 
را آورد، ربطي به من ندارد، بلكه ش��ما از سيدحسن 
خميني بپرسيد كه چرا س��اختمان جنت آباد را در 
اختيار احمدي نژاد قرار داده تا مش��ايي آنجا مستقر 
شود؟ سيدحس��ن خميني مش��خص كند كه چه 
رابطه اي با احمدي نژاد و مشايي دارد؟ وي افزود: من 
حامي مشايي هستم كه با شكايت او دادگاه رفته ام؟ يا 

شما كه يك سيلي هم نخورده اي ؟
زاكاني در ادامه با بيان اينكه تصميمات اين دولت پير 
و خسته، پدر مردم را در آورده است، افزود: اكثريت 
اعضاي دولت اصالح طلب هستند. ۱۵۰ هزار ميليارد 
ناشي از حذف كارت سوخت به جيب قاچاقچي ها رفته 
است. زنگنه چه نسبتي با شما دارد؟ آيا تاكنون يك نقد 

به او وارد كرده ايد؟ 
مشكلمامعيشتمردماست،شماحرف

سياسيميزنيد
وي افزود: شما فقط حرف سياسي مي زنيد. مشكل ما 
معيشت مردم است كه دولت شما جيب شان را خالي 
كرده  است. روحاني قبالً گفت ارز، ۳ هزار تومان شده 
و كشور به دوره قاجار برگشته است. حاال با استدالل 

روحاني ما به عصر پارينه سنگي برگشته ايم. 

زاكاني با اشاره به پرونده نجفي گفت: به جهانگيري 
گفته  بودند كه وزارت اطالع��ات اعالم كرده نجفي 
مشكل دارد. اين چه ربطي به اطالعات سپاه دارد؟ وي 
با اشاره به انتقادات تاج زاده از قوه قضائيه گفت: اتفاقا ما 
معترض قوه قضائيه هستيم كه چرا با امثال فريدون و 
خود معاون اول رئيس جمهور برخورد نمي كند؟ چرا 

با زنگنه برخورد نمي كند؟
زاكاني با بيان اينكه مالكش سخنان امام خميني)ره( و 
رهبر معظم انقالب است و دسته بندي هاي سياسي را 
قبول ندارد، گفت: معيشت، استقالل، استكبارستيزي، 
حمايت از مس��تضعفين، تدين و موضوع فلسطين، 
كليد واژه هاي اصلي گفتمان امام هس��تند و ش��ما 
)تاج زاده( بگوييد كدام يك از اينها در وجود شماست؟ 
سرتا پاي شما را اگر بگرديم، َگردي از اينها در وجود 

شما نيست . 
هركسدرجريانانقالبخطاكرد

بايددوبرابرچوبشرابخورد
زاكاني با بيان اينكه اينطور نيس��ت كه صداوسيما 
دست جريان انقالبي باش��د، گفت: ۹۰ درصد رأى 
صندوق رأي صداوسيما در انتخابات سال ۸۸ متعلق 
به موس��وي بوده اس��ت. وي افزود: صداوسيما چند 
اليه دارد كه اليه اصلي اش دست دوستان شماست. 
رهبري بارها خواستار ادامه مناظرات شدند، اما چون 
به ضرر شماست ادامه پيدا نكرد. نماينده سابق مجلس 
با بيان اينكه معتقدم هركس در جريان انقالب خطا 
يا فساد كرد بايد دو برابر چوب بخورد، گفت: در پروژه 

»ايران مال« اين بنده بودم كه اعتراض كردم. 
زاكاني درباره انتخابات آزاد گفت: شما در مقابل ۱۱ 
ميليون اختالف رأى در سال ۸۸ تمكين نكرديد، اما ما 
در مقابل ۳۰۰ هزار اختالف رأى در سال ۹۲ تمكين 
كرديم. شما بايد خجالت بكش��يد يا ما؟ وي با بيان 
اينكه اتفاقا منتقد شوراي نگهبان است، گفت: شوراي 
نگهبان اشتباه مي كند، كه با هر كسي كه فساد مالي، 
اعتقادي، اخالقي و سياسي دارد برخورد نمي كند. ما 

مي گوييم شوراي نگهبان خود را اصالح كند. 

ژه
وی

جهانگيريسكوتراتمامميكند؟
هر روز حداقل دو سه رس��انه اصالح طلب بخشي از جدل هاي 
اصالح طلبان در مورد ماجراي قتل همسر محمدعلى نجفي 
را راهبري مي كنند. اين ميانه و وس��ط مش��اجرات سياسي و 
مكتوب اصالح طلبان با همديگر در مورد پش��ت پرده  انتخاب 
شهردار تهران در تابستان ۹۶، نكات جالب توجهي افشا مي شود 
كه تأسف از اتفاقات پيش آمده را بيش تر مي كند. غالمحسين 
كرباسچي، دبير كل حزب كارگزاران كه از ابتدا با شهردار شدن 
نجفي مخالف بود و حاال روشن شده يكي از داليل مخالفتش 
همين ارتباط با ميترا استاد بوده، در يادداشتي كه ۱۰ روز قبل در 
روزنامه سازندگي عليه اصالح طلبان نوشت، آورد كه »به جاي 
بررسي مستندات پرونده مدعيان عليه آقاي نجفي در نهادهاي 
معتمد خود يا وج��دان خويش، اين پرون��ده را »باج خواهي« 
خواندند و با تمركز خواست اصالحات بر شهرداري يك شخص 
و تعصب بر انتخاب آقاي نجفي امكان بررسي آن شايعات بلكه 
مستندات را حتي از معاون اول رئيس  جمهور سلب كردند و با 
تماس ها و فشارهاي پياپي در باالترين سطوح اصالحات تنها 
اصالح ممكن در شهرداري تهران را ش��هرداري دكتر نجفي 
خواندند. « او ديگ��ر توضيح نمي دهد جگونه امكان بررس��ي 
مستندات از اسحاق جهانگيري سلب شده است. اما دو روز پيش 
خبري غيررسمي در رسانه ها و البته بار اول در خبرگزاري فارس 

و به نقل از پيگيري هاي خبرنگار اين خبرگزارى منعكس شد. در 
آن خبر آمده كه »به محض مطرح شدن نام محمد علي نجفي 
به عنوان نامزد ش��هرداري تهران، موضوع در كارگروهي ويژه 
بررسي و مشخص شد كه نجفي صالحيت تصدي مسئوليت 
شهرداري تهران را ندارد. در همين راستا به افراد متنفذي كه در 
اين موضوع نقش آفريني مي كردند، تذكراتي داده شده است. 
معاون اول رئيس جمهور يكي از افرادي بود كه در پنج نوبت در 
جريان روند بررسي پرونده نجفي قرار گرفته و به خوبي از علل 
عدم صالحيت وي مطلع شده بود. اين در حالي است كه در اين 
جلسات و در خالل تشريح كامل پرونده نجفي به جهانگيري 
گفته شده بود كه انتخاب اين فرد به صالح كشور نيست و بهتر 
است نجفي از ميان گزينه هاي تصدي پست شهرداري تهران 

كنار گذاشته شود. «
اسحاق جهانگيري كسي است كه با پايان دادن به سكوت خود 
مي تواند توضيح دهد چرا هشدارهاي امنيتي در مورد نجفي 

ناديده گرفته شد.

 سرگيجهاصالحطلبانه   
ازفراخوانقاليباف!

اصالح طلبان كه اين روزها شديداً درگير جدل هاي درون گروهى 
و سياس��ي پس از قتل ميترا استاد به دست محمدعلي نجفي 

هستند، گويا هنوز نتوانس��تند فراخوان انتخاباتي محمدباقر 
قاليباف را تحليل كنند و حرف هايي متناق��ض مي زنند. روز 
گذش��ته به برخي از واكنش هاي آنان پرداختيم؛ يكي از آنها 
عبداهلل ناصري، عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصالحات 
بود كه معتقد بود هدف قاليباف شبكه سازى است و نه انتخابات: 
»مي خواهم از ي��ك خبر موثق پرده برداري كن��م و آن اينكه، 
از آنجايى كه رياست محمدباقر قاليباف بر بنياد مستضعفان 
قطعي شده است، پس وي عمالً انگيزه و امكان حضور به عنوان 
نامزد در انتخابات مجلس شوراي اسالمي  نخواهد داشت و تنها 
گزينه پيِش روي ما همان تالش براي شبكه سازي و ترميم برخي 
كاستي ها است. « اما به نظر مي رسد ناصري تصميم گرفته بر 
خبر موثقش پرده بيندازد! چه آنك��ه او يك روز بعد حرفش را 
پس گرفت. روزنامه آرمان در ش��ماره گذشته خود به نقل از او 
مي نويسد: »خبر هايي كه مطرح است دال بر اين است كه وي 
فعال بوده و سفر هاي استاني داشته و بعضا سفر به خارج از كشور 
نيز داشته و از طرفي اينگونه كه معلوم است ستاد هاي انتخاباتي را 
شكل داده  است. در واقع كار را به صورت نيمه رسمي شروع كرده 
و عموم نيرو ها هم همان نيرو هاي همراهش در دوره شهرداري 
هستند... از زماني كه قاليباف بحث نواصولگرايي را مطرح كرد، 
به نظر مي رسيد وي دارد با رويكردي جديد وارد انتخابات ۹۸ 

مي شود و اين انتخابات را نشانه گرفته است.«

حمايت۲۱۰ نماينده
 از مواضع مقتدرانه  رهبر انقالب  

۲۱۰نفرازنمايندگانمجلسش�وراياس�الميدربيانيهايازمواضع
رهبرانق�البدرمالق�اتبانخس�توزي�رژاپ�نحماي�تكردند.
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه كه آن را محمدعلي وكيلي، عضو هيئت رئيسه 
در جلسه علني سه شنبه مجلس شوراي اسالمي قرائت كرد، آمده است: 
مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبري در مالقات نخست وزير ژاپن تجلي كامل 
اصول راهبردي عزت، حكمت و مصلحت بود. بي شك تأثير مالقات نخست 
وزير ژاپن با مقام معظم رهبري موجب شد مخالفان آرامش و امنيت منطقه 
اقدام به آتش كشيدن كشتي هاي نفتي در درياي عمان نمايند. اين بيانيه در 
ادامه مي افزايد: ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن محكوم كردن 
اين حادثه مشكوك، با اعالم و اعالن حمايت خود از اقدام رهبر معظم انقالب 
اسالمي از همه مسئوالن و مديران مي خواهيم با قطع اميد از بيگانه و با تكيه 
به خداي بزرگ و توجه به ظرفيت هاي داخلي به جنگ مشكالت كشور رفته 
و مهم ترين مشكل اين روزها يعني معيشت مردم را چاره كنند و آمادگي 

خويش را براي ايفاي وظيفه در اين راستا اعالم مي داريم. 
 

عضوشورايمركزيجمنا:
فراخوان قاليباف 

در مسير وحدت نيروهاي انقالب است
عضوشورايمركزيجمناباتأكيدبراينكهاينفراخواننافيسازوكارهاي
انتخاباتيموجوددرجرياناصولگرانيست،هرگونهقصدقاليبافبراي
سرليس�تيدرانتخاباتمجلسوارائهليس�تجداگان�هراردكرد.
مهدي چمران در گفت وگو با مهر، با اشاره به فراخوان انتخاباتي محمدباقر 
قاليباف، اظهار كرد: من اين اطمينان را مي دهم كه آقاي قاليباف در مسير 
وحدت قدم بر مي دارد، منتها قصد داشت با اين فراخوان بحث گام دوم انقالب 

و دعوت از جوانان را عملي كرده باشد. 
وي با تأكيد بر اينكه اين فراخوان نافي س��ازوكارهاي انتخاباتي موجود در 
جريان اصولگرا نيست، هرگونه قصد قاليباف براي سرليستي در انتخابات 
مجلس و ارائه ليس��ت جداگانه را رد كرد. چمران گفت: امروز يك حزب و 
تشكيالت سياسي منتسب به آقاي قاليباف وجود دارد كه وي در چارچوب 
برنامه هاي آن حزب فعاليت مي كند و در عين حال به انس��جام و وحدت 

نيروهاي انقالب هم معتقد است.  

  خبر

چرا شريعتي امروز
 دوستدار و مخالف متعصب ندارد؟

سالروز رحلت مرحوم دكتر شريعتي تنها بهانه نگريستن به وي است. چرا 
جذابيت كالم، بيان، ادبيات و روش دكتر شريعتي امروز كسي را به تموج 

وا نمي دارد؟ 
چرا بر سر تفكراتش مانند صدر انقالب بحث هاي تند و يقه گيرى نمي شود؟ 
نه اسالم حذف شده است و نه روشنفكري، اما شريعتي تقريباً بسان اسطوره 
گفتماني كه عناصر گفتماني وي به انسداد رسيده اند شناخته مي شود؟ 
شرح اين چرايي مي تواند تفصيلي باشد اما اجالتا مي توان پاسخ كوتاه زير 

را به سؤال باال داد. 
ش��رايط زماني و جهت گيرى هاى اصلي مولدان و حامالن انديشه هاي 
سياسي- اجتماعي در اين باره مهم است. گر چه جامعه امروز از نحله هاي 
متكثر، متنوع و متعارض تشكيل شده اس��ت، اما همگان در يك توافق 
نانوشته به اين نتيجه رس��يده اند كه گفتمان ش��ريعتي امروزه قابليت 

هژمونيك ندارد. چرا؟ 
۱-آنان كه مشي روشنفكري، تحول خواهى و نقادي سياسي- ديني دارند 
در پارادايم ليبراليسم يا نئوليبراليسم كنشگري مي كنند)مثل سروش(، 
بنابراين شريعتي را به تاريخ پيوس��ته مي دانند و حتي براي تقابل يا نقد 

جمهوري اسالمي نيز وي را قابل بهره برداري نمي دانند. 
۲- دسته مقابل دو مؤلفه اساسي دارند كه براي آنان نيز شريعتي خوب/
بد مسئله نيست. اين دسته يا معتقد به اس��الم روحانيت اند يا معتقد به 
اسالم سياسي)حكومتي( يا هر دو. بنابراين نه شريعتي براي نظام سازي و 
نظام دارى قابل بهره برداري است و نه مي توان با تكيه بر وي اسالم روحانيت 

را ترويج داد. 
اما آنچه از ته نش��ين شدن گرد و خاك دوس��تداران و مخالفان شريعتي 
حاصل شده است، ايجاد موازنه تعادل است. نه تفكرات شبه فرقاني امروز، 
الهام بخش خود را شريعتي مي دانند و نه معتقدان به روحانيت و فقاهت او را 
مزاحم خود حس مي كنند. اما مي توان گفت امروز او به نيروهاي معتقد به 
انقالب اسالمي ذره اي نزديك تر از بقيه است و علت آن تلقي ايدئولوژيك از 
معرفت ديني است. دو عنصر شهادت و امامت در انديشه شريعتي، نيروهاي 
واگراي ديني را از وي دور مي كند بنابراين براي نقادان يا تقابل كنندگان 
امروزي با جمهوري اس��المي حتي به اندازه مهندس بازرگان نيز به كار 

نمي آيد. يادش گرامي.

 هشدارهاي حقوقي
 درباره حفره هاي برجامي

تصميم ايران مبني بر چهار برابر كردن توليد اورانيوم كمتر غني شده 
)۶۷/ ۳ درصد( و افزايش ميزان توليد اورانيوم به باالتر از س��قف ۳۰۰ 
كيلوگرم با واكنش هاي قابل تأمل مقامات غربي مواجه شد، واكنش هايي 
كه بوي تهدي��د دارد و نمايانگر اراده غرب جه��ت افزايش هزينه هاي 
حقوقي-سياس��ي با بهره گيري از حفره هاي موج��ود در متن برجام و 

قطعنامه ۲۲۳۱ است. 
صبر بي پايان ط��رف ايراني در مقابل نقض هاي متعدد برجام توس��ط 
امريكا- اروپا با اقدام فوق در حال فروريزي اس��ت ام��ا يقينا اين پايان 
كار نيست و طرف غربي تالش مي كند با ابزارهايي كه در متن برجام-

قطعنامه ۲۲۳۱ در اختيار دارد، نخست ايران را از خروج كامل از برجام 
منصرف كرده و در صورت ع��دم موفقيت در اين گزاره، با فضاس��ازي 
رسانه اي و سياسي عليه كشورمان ايران را ناقض برجام معرفي و با احياي 
شش قطعنامه گذشته شوراي امنيت، موقعيت كشورمان را در عرصه 

بين الملل متزلزل كند. 
  دموكرات هاي امريكا در يك طرح مشترك با اروپايي ها تالش مي كنند 
طرف ايران وادار به تصميم ش��ود كه اقدامات پلكاني خ��ود را تا زمان 
اتمام دولت دونال��د ترامپ به صورت »نرم و تبليغات��ي« ادامه داده و از 
خروج »مفيد و كامل« پرهيز كرده با دادن اي��ن اميد واهي كه »بعد از 
روي كارآمدن دولت جديد در امريكا« ش��رايط به ماقبل دولت ترامپ 
بازمي گردد! اين درحالي است كه دولت باراك اوباما نيز نه تنها هيچ كدام 
از تعهدات دولت امريكا در برج��ام را اجرايي نكرد بلكه با خلق قوانيني 
مانند »قانون محدوديت ورود شهروندان ۳۸ كشور به ايران« يا »تمديد 
قانون آيس��ا« برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض كرد. ادبيات به كاررفته 
توسط برخي از سياس��تمداران غربي و حتي دبيركل سازمان ملل در 
واكنش به تصميم هفته اخير ايران  كه تلويحا تهديدآميز نيز بوده است 

با همين هدف صورت گرفته است. 
اما آنچه غرب را در نقض متعدد برجام مص��ر كرده و مهم تر آنكه آنها را 
نسبت به »خروج مقطعي و سطحي« و نه خروج »كامل« ايران از توافق 
هسته اي مطمئن كرده ماده ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ برجام است كه 
طي آن خروج پلكاني ايران مي تواند نقض برجام به شمار آيد و ايران را 
در مقابل انبوهي از هزينه هاي حقوقي و سياسي و حتي اقتصادي قرار 
دهد. اين عالوه بر هزينه هايي است كه بر اساس مكانيسم ماشه براي وادار 

كردن ايران به اجراي تعهدات برجام پيش بيني شده است. 
 بر اس��اس حفره هايي كه در متن برجام-قطعنامه۲۲۱۳ جاگذاري شده 
است در صورتي كه ايران هر كدام از اقدامات فوق را اجرايي كند، آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به عنوان مرجع فني توافق، در نخستين گزارش 
خود با استناد به اين موضوع، عدم پايبندي ايران به برجام را اعالم مى كند 
و در گام بعد اعضاي شوراي امنيت يا رئيس ش��وراي امنيت ملزم است 
تا پيش نويس قطعنامه اي را برپايه گزارش��ي كه در مورد عدم پايبندى 
ايران منتشر شده است، ارائه كنند. اگر چه در صورت عدم ارائه و تعيين 
تكليف چنين پيش نويسي، طبق بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، ظرف ۳۰ روز 
تمام قطعنامه هاي لغو ش��ده ازجمله قطعنامه تحريم��ي ۱۹۲۹ مجدداً 
داراي اعتبار خواهند شد بااين حال ش��وراي امنيت بااستناد به مقدمه 
برجام)تصريح به اينكه فعاليت هسته اي ايران پيش از سال ۹۴ غيرصلح 
آميز بوده و طرف ايراني نيز به اين مسئله اقرار حقوقي داشته است( منشور 

سازمان ملل ايران را ناقض صلح و امنيت بين المللي معرفي كند. 
اين تنها يكي از حفره هايي حقوقي متن برجام-قطعنامه ۲۲۳۱ است 
كه هزينه هاي اقدامات متقابل ايران براي پاسخ به نقض برجام توسط 
امريكا-اروپا را به ش��دت افزايش مي دهد كمااينك��ه تاكنون به دليل 
وجود ضعف هايي مانن��د »فقدان ضمانت اجراي ط��رف مقابل جهت 
اجراي تعهدات«، »پذيرفتن صالحيت تام االختيار ش��وراي امنيت در 
رفع اختالفات و تفاس��ير در متن برجام«، »تعهدات كلي ،  مبهم  و قابل 
تفس��ير امريكايي ها در متن در مقابل تعهدات،  عيني  و  متقن  ايران«، 
»تفسيرپذير بودن متن برجام«، »فرآيند غيرواقعي و يكجانبه بودن سه  
مرحله اي رفع اختالف برجام«، »تصريح به بازگشت پذير بودن تحريم ها 
و ابزارهاي فش��ار غرب در متن عليه ايران و فق��دان پذيرش يا تصريح 
بازگشت پذير بودن اقدامات ايران در آن«، »اصل متناظر بودن اقدامات 
دو طرف مذاكره«، »نبود تضمين كافي از سوي امريكايي ها براي اجراي 
تعهدات خود«، » فقدان مجازات كافي و بازدارنده براي طرف مقابل در 
صورت نقض يا تخلف از متن برجام« و »كم توجهي به مبادالت تجاري 
و اقتصادي كه به وسيله دالر انجام مي شود و ضرورت تصريح به چنين 
مس��ئله اي در متن برجام« طرف ايران نتوانسته اس��ت آنگونه كه بايد 
حقوق بديهي جامعه ايران را بر اساس متن توافق هسته اي تأمين كند. با 
اين حال طرف ايراني مي تواند با افزايش تحركات ديپلماتيك و حقوقي 
خود در سطح بين المللي نظير تنظيم دادخواست در ديوان بين المللي 
دادگستري عليه امريكا-اروپا به دليل نقض برجام، از تله حقوقي ماده 

۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ تا حدودي جلوگيري كند. 
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  عبداهلل گنجي

رئيسستادانتفاضهوقدسشورايهماهنگي
تبليغاتاس�الميطرحمعاملهق�رنرااقدامي
شكستخوردهومايهرسواييهمراهانامريكاو
رژيمصهيونيستيدانستوتأكيدكرد:معاملهاي
كهطرفاصل�يآنيعنيفلس�طينيهادرآن
حضورندارند،ازاساسباطلونامشروعاستو
انتفاضهجديدفلسطينرادرپيخواهدداشت.
به گ��زارش ف��ارس، رمضان ش��ريف در نشس��ت 

جمع بندى و ارزيابي مراس��م راهپيمايي روز قدس 
س��ال ۱۳۹۸ در ايران و س��اير نقاط جه��ان كه با 
حضور مس��ئوالن و نمايندگان نهادها ، سازمان ها 
و مجموعه هاي مردم نهاد فع��ال در حوزه قدس و 
فلسطين برگزار شد، با قدرداني از آحاد شخصيت هاي 
حقيقي و حقوقي و ظرفيت هاي مردمي دست اندركار 
برگزاري اين برنامه راهبردي و ش��كوهمند گفت: 
مراس��م و راهپيمايي روز قدس س��ال ۹۸ در ايران 

اسالمي و حدود ۱۲۵ كشور جهان به رغم خواست 
شيطاني دشمنان امت اس��المي با شكوه و عظمت 
وصف ناپذير و حضور متراكم و شگفت انگيز مسلمانان ، 
آزاديخواهان و حق طلبان دنيا برگزار شد، اين پيام 
معنادار را به نظام سلطه و صهيونيسم داد كه قدس 
و فلسطين تنها نيست و سرانجام ماجراي اشغالگري 
چيزي جز رهايي ملت فلس��طين و اخراج غاصبان 

سرزمين مقدس در پي نخواهد داشت. 

شريف طرح معامله قرن را اقدامي از پيش شكست 
خورده و مايه رس��وايي مدعيان دروغي��ن آزادي و 
دموكراس��ي و مايه ننگ س��ران برخي كشورهاي 
اسالمي كه با صهيونيست ها ، همراه و همصدا شده اند 
توصيف و تأكيد كرد: اين از عجايب روزگار است كه 
س��خن از معامله اي آن هم در تراز قرن مي شود كه 
طرف اصلي آن يعني فلسطيني ها كه صاحب حق 

هستند هيچ گونه حضوري در آن ندارد. 

رئيسستادانتفاضهوقدس:

معامله قرن انتفاضه جديد فلسطين را در پي دارد


