
   خبر یک 

نماز جمعه
 زمينه ساز استقرار گفتمان هاي عالي

روز گذش��ته رهبر معظم انقالب در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور در دو 
بخش، سخنان مهمي را بيان فرمودند كه اگر تنها به بخش اول اين سخنان 
كه در واقع نقشه راه جديد امامان جمعه و شوراي سياست گذاری ائمه جمعه 
است، توجه داشته باش��يم، در همان نگاه اول بيش از 20 محور را مي توان 
احصا كرد كه بايد مبناي عمل اين شبكه گسترده و تأثيرگذار كشور در گام 

دوم انقالب باشد. 
در ميان اين محورها، »زمينه سازی استقرار گفتمان هاي عالي و بصيرت 
بخش« از جمله مطالباتي است كه روز گذشته رهبر فرزانه انقالب اسالمي 
بدان تأكيد داشتند. بنابراين با توجه به تعداد زياد محورهاي اين سخنراني، 
در اين يادداشت كوتاه تالش مي شود تنها به محور جايگاه نمازهاي جمعه در 
ترويج گفتمان انقالب اسالمي پرداخته شود. انقالب اسالمي به عنوان تحول 
عظيمي تعريف مي شود كه سبب احياي دين و معنويت در فضاي اجتماعي 

ايران و حتي اعتالي آن در فضاي فراملي و جهاني شد. 
اسالمي بودن انقالب ايران بدين معناست كه آرمان ها و اهداف جامعه ايراني 
در پرتو انقالب اسالمي، ريشه در مكتب اسالم دارد و تحليل شعارهاي طرح 
شده در انقالب اسالمي )مانند حكومت اس��المي، نفي سلطه پذيری و ... ( 
گواهي بر اين مدعاست. از سويي ديگر، گفتمان انقالب اسالمي، از عناصر 
متعدد و همخواني همچون عدالت خواهی، خدمت به مردم، محروميت زدايی، 
ساده زيستي و پاكدستي تشكيل شده است كه تريبون هاي نماز جمعه به 
مثابه نوعي نهاد مدني و عمومي، بايستي از طريق بازخواني اين مؤلفه ها و 
همچنين ارزيابي مستمر وضعيت جامعه در نسبت با مؤلفه های نامبرده، به 

پاسداشت و پويايي گفتمان انقالب اسالمي مدد رسانند. 
1-بي شك يكي از اصلی ترين مؤلفه های گفتمان انقالب اسالمي عدالت طلبی 
و عدالت خواهی است چرا كه برپايي عدالت در جامعه، از آرمان هاي مبنايي 
انقالب اس��المي مي باشد. متأسفانه در ش��رايط كنوني به داليلي متعدد، 
احساس تبعيض و بي عدالتي در فضاي جامعه رشد قابل توجهي كرده و حتي 

بي عدالتي و تبعيض، بدل به بحراني اجتماعي شده است. 
اساسي ترين الزام براي پيشرفت شاخصه هاي عدالت در جامعه و نزديك 
شدن به آرمان انقالب اسالمي در اين زمينه، مطالبه گري مستمر در جامعه 
توسط نهادهاي مدني و تريبون هاي اجتماعي همسو با نظام، همانند تريبون 
نماز جمعه اس��ت. با اين مالحظه كه طرح مطالبات عدالت خواهانه، بايد 
متناسب با ظرفيت جامعه براي رفع آن مطالبه باشد تا خداي نكرده موجبات 
سرخوردگي و نااميدي در طبقات مختلف كشور، به ويژه طبقه وفاداران به 
نظام و انقالب نگردد. اين امر اگر با درايت و هوشمندي توسط تريبون هاي 
نماز جمعه دنبال شود در فرآيندي ميان مدت، مي تواند سبب تثبيت جايگاه 
و نقش پيشقراول و جهت دهنده جامعه توسط تريبون هاي نماز جمعه در 
مطالبه عدالت شده و اليه هاي مختلف اجتماعي عدالت خواه را در مسير 
درست و مؤثر عدالت خواهی در چارچوب گفتمان انقالب اسالمي هدايت 
كرده و از رفتارهاي احساسي كه بعضا اين روزها مصاديقي از آن را در جامعه 

شاهد هستيم، پرهيز خواهد شد. 
2-يكي ديگر از مؤلفه های مهم كه بايستي در تريبون هاي نماز جمعه جهت 
ترويج گفتمان انقالب، مورد توجه و عنايت قرار گيرد، مبارزه مستمر با غده 
سرطاني فساد است. متأسفانه رشد و گسترش فساد و اشرافي گري به ويژه در 
سال هاي اخير، بيشترين آسيب را به سرمايه اجتماعي كشور وارد كرده است. 
به ويژه آنكه در شرايط كنوني، اين موارد، با بزرگنمايي و بعضا دروغ پردازي به 

شدت توسط شبكه هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرده است. 
بسيار حياتي است تا نماز جمعه به مانند يك تريبون نظارتي و اعتماد بخش 
جامعه، به صورت صريح و جدي، به نهي فساد و اشرافي گري و مبارزه مؤثر و 
مستمر با اين پديده سرطاني بدل شود. از سويي، با بيان عملكرد هاي مثبت 
نظام با پديده فس��اد و ايجاد اميد در جامعه، بايد از رفتارهاي اميدآفرينی 
كه دستگاه هاي نظام اعم از دس��تگاه هاي اجرايي، قضايي و تقنيني انجام 
مي دهند، حمايت كرد. اين اقدام، هم مي تواند سبب بازسازي اعتماد و اعتقاد 
عمومي به نظام و گفتمان انقالب اسالمي شود و هم با توليد فشار اجتماعي، 

مبارزه با فساد و اشرافي گيري توسط نهادهاي نظارتي را تسريع نمايد. 
3-در منطق دين��ي و در گفتمان انقالب اس��المي، فلس��فه اصلي قبول 
مسئوليت، خدمت به مردم است. در واقع كسب قدرت و مسئوليت، براي 
خدمت به مردم، ممدوح و مورد تأكيد است. در منظومه گفتماني انقالب 
اسالمي، هر هدفي غيراز خدمت به دين و مردم، به شدت مطرود و منفور 
است و رويه بسياري از مسئوالن پس از انقالب نيز مبتني بر اين اصل اساسي 
قرار داشته است. رسالت تريبون هاي نماز جمعه آن است تا از سويي به صورت 
مدام به يادآوري و بازخواني فلسفه قدرت و مسئوليت در گفتمان انقالب، 
براي جامعه و نخبگان اقدام كنند و از سويي ديگر، به نقد و مقابله با منش ها و 

رويه هاي غلط شكل گرفته در بخش هاي از حاكميت بپردازند. 
4- در گفتمان انقالب اس��المي، مس��ئوالن و نهادهاي قدرت موظف به 
پاسخگويي حداكثري به جامعه در قبال وظايف و عملكرد خود مي باشند، 
چرا كه مردم ولي نعمتان آنان هستند. از طرفي ديگر، منطق انقالب اسالمي 
و منش رهبران آن، محرم دانستن مردم، مشاركت دادن آنان در تصميمات 
و اقدامات گوناگون و احترام به رأی و نظر مردم مي باشد. اما واقعيت آن است 
كه برخي از مسئوالن در پاسخگويي به مردم بي توجه بوده و سستي مي كنند. 
از اين رو، تريبون هاي نماز جمعه رسالت دارند تا ضمن بازخواني مستمر 
نقش مردم در حكومت اسالمي، مس��ئوالن را با زبان خيرخواهانه تشويق 
به پاسخگويي كرده تا نگاه اميدآفرين را در دل های مردم زنده كرده و بستر 
را براي مشاركت مردم در كمك به حل مشكالت كشور فراهم نمايند و در 
نهايت در يك دوره ميان مدت شاهد تبلور گفتمان انقالب اسالمي در همه 

عرصه هاي انقالب باشيم. 

حسن رشوند

رهبر معظم انقالب در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور: 

دزدی دريايی انگلیس خبیث بی پاسخ نمی ماند

دل بریدن از بيگانگان کشور را  به جوشش آورد
حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ديدار ائمه جمعه سراسر 
كشور با اشاره به »ضرورت سلوك و رفتار مردمي 
ائمه جمعه«، نم�از جمعه را امري بس�یار مهم، 
»تأمین كننده نی�از جامعه به ذك�ر و اجتماع و 
همدلي« و »زمینه ساز استقرار گفتمان هاي عالي 
و بصیرت بخش« خواندند و با انتقاد شديد از رفتار 
طلبكارانه اروپايي ها و عمل نكردن آنها به ۱۱ تعهد 
برجامي شان تأكید كردند: روند كاهش اجراي 
تعهدات ايران قطعاً ادامه خواهد يافت و توفیقات 
ملت و نظام جمهوري اسالمي در مقابل چشمان 
حسرت زده غربي ها روز به روز بیشتر خواهد شد. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي در اين ديدار كه در 
ايام چهلمين سال برپايي نماز جمعه بعد از پيروزي 
انقالب ص��ورت گرفت، ضمن تبري��ك ايام ميالد 
حضرت امام رضا)ع(، »توج��ه دادن دل های مردم 
به ذكر اله��ي« را از ويژگي هاي مه��م نماز جمعه 
برش��مردند و افزودند: ويژگي ديگ��ر نماز جمعه، 
»اجتماع مؤمنان« و »زمينه سازي براي همدلي، 
يكپارچگي و تأليف قلوب« اس��ت. ايشان با اشاره 
به گستردگي نهاد نماز جمعه در سراسر كشور به 
عنوان يك زنجيره و شبكه به هم پيوسته، خاطرنشان 
كردند: اين مجموعه گسترده توانايي نهادينه كردن 
عالی ترين و دش��وارترين گفتمان ها در موضوعات 
اصلي و ضروري كشور را دارد كه اين، از ويژگی های 

برجسته نمازجمعه است. 
   ائمه جمعه تقوا را مصداقي و عیني

 تبیین كنند
رهبر انقالب اسالمي، ائمه جمعه سراسر كشور را 
به تبيين اهميت و جايگاه نماز جمعه، توصيه مؤكد 
كردند و در جمع بندي اولين محور از سخنان خود، 
گفتند: بدانيم كه نماز جمعه، مس��ئوليت بزرگ و 
سنگيني است كه ويژگي هاي ممتازي دارد و بايد 

اين فرصت را مغتنم شمرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، محور دوم سخنان خود 
را به »لزوم توصيه به تقوا« در خطبه هاي نماز جمعه 
اختصاص دادند و افزودند: يك��ي از نيازهاي امروز 
جامعه ما تقوا است كه زمينه ساز حل مشكالت مادي 
و معنوي جامعه خواهد شد، اما اين تقوا بايد به صورت 
مصداقي و عيني در خطبه هاي نماز جمعه تبيين 
شود و نه به صورت توصيه كلي و بدون بيان مصاديق. 
ايشان »تقوا در فضاي مجازي« را از نيازهاي جامعه 
دانستند و افزودند: يكي از گرفتاري هاي امروز ما، 
رواج دروغ، تهمت، شايعه و مسائلي از اين قبيل در 
فضاي مجازي است كه بايد در خطبه هاي نماز جمعه 

لزوم رعايت تقوا در فضاي مجازي، تبيين شود. 
رهبر انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: »بيان 
چگونگي رعايت تقوا در مسائل خانوادگي و وظايف 
پدران و مادران در تربيت ديني و اخالقي فرزندان«، 
»بيان مصاديق تقوا در روابط زوجين و در مس��ائل 
مربوط به اسراف در جامعه« و نيز »اجتناب از دروغ و 
تهمت در كسب و كار و معامالت«، از جمله مصاديق 
عيني و عملي تقواي مورد نياز جامعه است كه بايد 

در نمازهاي جمعه بيان شوند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي يك��ي ديگر از مصاديق 
رعايت تقوا را، »اجتناب از ناامي��د كردن جوانان« 
برشمردند و افزودند: برخي ها در مدارس، دانشگاه ها 
و حتي در محيط هاي كسب و كار، به گونه اي صحبت 
مي كنند كه جوان از آينده نااميد مي ش��ود. نااميد 
كردن جوان يعني گرفت��ن فرصت و قدرت عنصر 
جوان از كش��ور و جامعه اس��المي و اين خود يك 

منكر است. 
   به صاحبان قدرت و ثروت نزديك نشويد

»س��لوك عملي ائمه جمعه و نحوه ارتباط آنان با 
مردم« سومين محوري بود كه رهبر انقالب اسالمي 

به آن پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: رفتار و عمل ائمه 
جمعه بايد به گونه اي باشد كه مردم از آن دين، تقوا، 
صداقت و انقالبي گري را استش��مام كنند. ايشان 
»مردمي ب��ودن و اُنس با مردم به ص��ورت واقعي و 
غيرتصنع��ي« را از ضروريات س��لوك عملي ائمه 

جمعه برش��مردند و افزودند: پيگيري مش��كالت 
مردم با چهره باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت 
صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب زبان، و مراقبت 
از نزديكان و فرزندان، از موارد مهم در سلوك عملي 

ائمه جمعه است. 
رهبر انقالب اسالمي در بيان نكته چهارم با تأكيد بر 
»ضرورت غني سازي خطبه هاي نمازجمعه« گفتند: 
خطبه ها بايد پر مغز، آموزنده، راهگشا و حاوي پاسخ 
به سؤاالت مختلف مردم به ويژه جوانان باشد. ايشان 
»ارتباط و انس با جوانان« را بهترين راه درك مسائل 
و ابهامات ذهني آنان دانستند و به ائمه جمعه توصيه 
كردند هر هفته وقت مشخصي را به ديدار با جوانان 
اختصاص دهند تا بتوانند خطبه هاي قابل استفاده 
بيان كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي »استفاده از 
جوانان مؤمن، با فكر و مورد اعتماد را در ستادهاي 
نمازجمعه« ضروري خواندند و به ائمه جمعه توصيه 
مؤكد كردند خطبه ها را كوتاه، بليغ و رسا بيان كنيد. 
رهبر انقالب اسالمي »حمايت از جهت گيري ها و 
جريان های انقالبي« را از وظايف ائمه جمعه كشور 
برش��مردند اما تأكيد كردند: در عي��ن حمايت از 
جريان های انقالبي بايد به همه طرف ها روي خوش 

 نشان دهيد. 
   كشور با روحیه انقالبي

 قابل پیشرفت است
»حمايت از تشكل های جوان و خودجوش فرهنگي 
در سراسر كشور« و »اتخاذ مواضع انقالبي و منطبق 
با سياست های نظام« دو توصيه مؤكد ديگر رهبر 
انقالب به ائمه جمعه بود. ايشان خاطرنشان كردند: 
كشور با »روحيه انقالبي« قابل پيشرفت كردن است 
و با حركت انقالبي به اوج تكامل مي رسد و هرگونه 
كوتاه آمدن از اين مواضع، نه فقط به ضرر انقالب بلكه 

به ضرر ملت، كشور و آينده ايران خواهد بود. 
رهبر انقالب اس��المي، ائمه جمعه را از برخورد با 
دستگاه ها در نمازجمعه پرهيز دادند و افزودند: گاهي 
يك منكر و مش��كل بزرگ وجود دارد كه با وجود 
پيگيري هاي مكرر حل نمي ش��ود، بيان اين موارد 
كه خيلي هم نادر است، در نماز جمعه ايراد ندارد اما 
نبايد به محض ديدن مشكلي در دستگاه هاي دولتي، 
قضايي و يا مراكز ديگر، آن را در خطبه ها مطرح كرد، 
چرا كه تأثير مثبت ندارد، موجب افزايش شكاف ها و 
اختالف ها مي شود و مردم را دچار تشويش مي كند. 
ايشان طرح عملكردهاي مثبت و اميدبخش در نماز 
جمعه را كاماًل ضروري خواندند و افزودند: حركتي 
در زمينه رونق توليد در كشور شروع شده كه الزم 
است مصاديق اين جريان اميدبخش در خطبه ها 

بيان شود. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، تمركز دس��تگاه هاي 

تبليغاتي دشمن بر »ناكارآمدنمايي نظام« و »نااميد 
كردن م��ردم« را يادآور ش��دند و افزودن��د: بايد با 
بيان واقعيات اميدبخش، مردم را در مقابل هجوم 

رسانه هاي بيگانه كمك كرد. 
   اقتدار روزافزون ايران

 مقابل چشمان حسرت زده دشمنان
رهبر انقالب اسالمي بخش پاياني سخنان شان را به 
مسائل جاري و كلي كشور اختصاص دادند و تأكيد 
كردند: خوش��بختانه ملت و نظام، عظمت و اقتدار 
و ثبات خود را به دنيا نش��ان داده اند و به دشمنان 

تحميل كرده اند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اذعان عمدتاً 
پنهان مقامات كش��ورهاي مختل��ف در مذاكرات 
گوناگون و سطح باالي سياسي جهان گفتند: حتي 
در مذاكرات و محافلي كه ما حضور نداريم، حرف از 
قدرت ملت ايران و نظام جمهوري اسالمي در ميان 
است كه اين واقعيت نش��ان مي دهد نظام مردمي 
ايران توانسته است عظمت و اقتدار خود را به كوري 

چشم دشمنان، به اثبات برساند. 
رهبر انقالب اسالمي، »دس��ت ياري پروردگار« را 
عامل اصلي ايس��تادگي و موفقيت ملت در مقابل 
فشارها و توطئه هاي چهل ساله دشمنان خواندند 
و افزودند: اقتدار روزافزون جمهوري اس��المي در 
مقابل چشمان حس��رت زده دش��منان، نشانه ي 
بي ترديِد حمايت خداوند متعال از انقالب اسالمي 

و ملت ايران است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ريش��ه يابی برخورد 
گس��تاخانه غربي ها از جمله اروپايي ها با ايران در 
مسائل جاري برجامي، به خصلت »تكبر« آنان اشاره 
كردند و گفتند: خودبزرگ بينی موجب مي ش��ود 
غربي ها نتوانند حقايق را درك كنند، البته اين تكبر 
در مقابل ملت ها و كش��ورهاي ضعي��ف براي آنان 
موفقيت به همراه مي آورد، اما در مقابل ملت هايی 
كه نمي هراسند و از حق خود دفاع مي كنند، غربي ها 

را دچار شكست مي كند. 
    فرايند كاه�ش تعهدات برجام�ي ادامه 

خواهد يافت
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان صريح وزير 
امور خارجه درباره 11 تعهد برجامي اروپايي ها در 
مقابل ايران و عمل نكردن آنها حتي به يك تعهد، 
گفتند: وزير امور خارجه كه واقعاً زحمت هم مي كشد 
و مالحظات ديپلماتيك هم دارد، به صراحت از عمل 
نكردن اروپايي ها حتي به يكي از تعهدات شان سخن 
مي گويد. ايشان خاطرنشان كردند: ما به تعهدات 
خود در برجام و حتي باالت��ر از آن عمل كرده ايم و 
حاال كه به علت رفتار آنها شروع به كاهش اجراي 
تعهدات مان كرده اي��م، اروپايي ه��ا طلبكارانه و با 

پررويي مي گويند چرا اين كار را مي كنيد. ايش��ان 
تأكيد كردند: شما اروپايي ها كه هيچ يك از تعهدات 
خود را اجرا نكرده ايد، به چه حقي از ما مي خواهيد 
كه به تعهدات خود پايبند باشيم؟ بدانيد كه ما تازه 
كاهش تعهدات را شروع كرده ايم و اين فرايند قطعاً 

ادامه خواهد يافت. 
   خباثت انگلیسي ها   بي پاسخ  نمی ماند

رهبر انقالب با انتقاد بسيار شديد از دزدي دريايي 
انگليسي هاي خبيث گفتند: آنها كه خباثت شان 
براي همه آشكار است كشتي ما را با راهزني دريايي 
ربوده اند اما سعي مي كنند به آن شكل قانوني بدهند. 
البته عناصر مؤمن در جمهوري اسالمي اين كارها را 
بي جواب نمي گذارند و در فرصت و جاي مناسب 

پاسخ خواهند داد. 
رهبر انقالب اسالمي با ابراز خرسندي از دل بريدن 
ملت و مسئوالن از بيگانگان افزودند: به بركت اين 
دل بريدن، كشور از درون در حال جوشيدن است 
و اين حركت تحسين برانگيز حتماً به موفقيت هاي 
بيشتري منجر خواهد شد. ايشان توانمندي هاي 
افتخارآفرين دفاعي كش��ور را نتيجه فشارها و دل 
بريدن از بيگانگان در دوران دفاع مقدس خواندند و 
افزودند: حركت كنوني نيز به بركت تكيه بر خود در 
زمينه هاي مختلف از جمله اقتصادي به نتايج مهمي 

خواهد رسيد. 
رهبر انقالب افزايش مراجعه دستگاه هاي دولتي به 
جوانان مبتكر، فعال و خوشفكر را از جمله نتايج دل 
بريدن از بيگانگان دانستند و تأكيد كردند: استمرار 
جوشش دروني به فضل الهي به استغناي واقعي ايران 

عزيز از بيگانگان منجر خواهد شد. 
   قرارگاه مردمي تحقق بیانیه گام دوم

پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
حاج علي اكبري رئيس شوراي سياستگذاري ائمه 
جمعه، نمازجمعه را از بركات انقالب و از عوامل اصلي 
حفظ نظام اسالمي خواند و افزود: امروز در ۹00 شهر 
نمازجمعه اقامه مي شود و در طي 40 سال گذشته با 
برگزاري بدون وقفه 20۷۹ هفته نماز جمعه حدود 
200 هزار ساعت محتوا در خطبه هاي نمازجمعه 

شهرهاي كشور ارائه شده است. 
حجت االس��الم حاج علي اكب��ري، نم��از جمع��ه 
را رس��انه اي مؤثر خواند و خاطرنش��ان كرد: نهاد 
نمازجمعه به عنوان ق��رارگاه مردمي تحقق بيانيه 
گام دوم، هدف اصلي خود را دستيابي به نمازجمعه 
تراز انقالب اسالمي با ويژگي هايي همچون جامعه 
پردازي و تمدن سازي قرار داده و ائمه جمعه سعي 
مي كنند نقش خود را در تبيي��ن گفتمان انقالب 
اسالمي متناسب با شرايط كنوني و نيازهاي جامعه 

ايفا كنند. 

      مهر: ميرقاسم مؤمني، كارشناس مس��ائل بين الملل با بيان اينكه اروپا 
نمي تواند در زمان تعيين ش��ده دوم ه��م كاري انجام ده��د، گفت: ديديد 
اينستكس بسيار ضعيف تر از چيزي بود كه ادعا مي كردند. در واقع صندوق 

بدون پول است. 
      ايرنا: رئيس دفتر رئيس جمهور در حكمي فريدون وردي نژاد را به عنوان 
معاون سياسي دفتر رئيس جمهور منصوب كرد. واعظي همچنين از زحمات و 
تالش هاي صادقانه مجيد تخت روانچي در دوران تصدي اين مسئوليت تشكر 
و قدرداني كرد. وردي نژاد كه پيش از اين مشاور رئيس دفتر رئيس جمهوري 
بود، در فاصله س��ال هاي 13۷1 تا 13۸0 مديرعامل خبرگزاري جمهوري 

اسالمي و در سال هاي 13۸0 تا 13۸4 سفير ايران در چين بوده است. 
      فارس: در پي انتشار گزارش مفصلي در خصوص پرونده شريفي، معاون 
وقت شهرداري تهران از سوي خبرگزاري جمهوري اسالمي، محمدباقر قاليباف 
از اين خبرگزاري شكايت كرد. ناصر اماني معاون سابق قاليباف ضمن اعالم 
اين خبر افزود: متأسفانه خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي ايران با تكرار 
شايعات دروغ و بي اساس برخي كانال هاي تلگرامي بي نام و نشان، اتهاماتي 
را به آقاي شريفي و قاليباف منتسب كرده كه اساساً صحت نداشته است. وي 
افزود: عنوان اتهامي خبرگزاري ايرنا، نشر اكاذيب و افترا در موضوع اين پرونده 

و نسبت دادن آن به قاليباف بوده است. 

ژه
وی

 اصالحطلبانتقابلوتن��شراهمکاری 
معنامیکنند!

اگر كسي از سوابق روابط ايران و اروپا بگويد، ذهن ها سمت همه 
ظلم های دهه هاي متمادي غرب به مردم ايران خواهد رفت، 
اما به نظر روزنامه اعتماد همكاري ميان ايران و اروپا بوده است 
و بعد كه مصاديق اين همكاري را برمي ش��مرد، فقط مي شود 
تعجب كرد. اين روزنامه در يادداشتي به قلم مهدي ذاكريان از 
سابقه همكاري ميان ايران و اروپا مي نويسد: »برجام نخستين 
و تنها مسئله ميان اروپا با جمهوري اس��المي ايران نبود، آنها 
40 سال است كه با جمهوري اس��المي ايران در موضوع هاي 
گوناگون همكاري كرده اند. از همان ابتداي انقالب، موضوعاتي 
مانند جنگ تحميلي، موضوع هاي حقوق بشري، پناهندگان، 
كتاب آيات ش��يطاني، مسائل منطقه اي، مس��ائل هسته اي و 
مسئله تروريسم، اروپايي ها با ايران تعامل، همكاري و گفت وگو 
داشتند. مي توان گفت اروپايي ها به خوبي ايران را مي شناسند... 
و مي دانند جمهوري اس��المي ايران هرگز حاضر نمي ش��ود 
تحت فشار، به اجبار و بدون تعامل، به اقدامي تن دهد. در نتيجه 
همين دانش و آگاهي اس��ت كه اروپايي ها تالش مي كنند از 
دريچه گفت وگو و تعامل با ايران در موضوع برجام، بعد از خروج 

امريكا از اين توافق وارد شوند. «
آنچه همكاري ميان ايران و اروپا ناميده شده، تقابل و مخاصمه 
جدي ميان دو طرف بوده است. مثالً در جريان جنگ تحميلي 
آنچه از اروپايي ها در خاطره مردم ايران باقي مانده، تجهيز ارتش 
بعثي صدام به سالح هاي شيميايي و مجروحيت شيميايي صدها 
ايراني و صداي سرفه هاي آنان در طول ساليان متمادي است. 
اين نامش هر چه باشد، همكاري نيست. در مورد آيات شيطاني 
هم تقابل ميان ايران و اروپا جدي بود، يك سو حكم ارتداد داده و 
سوي ديگر براي نويسنده آيات شيطاني محافظ گذاشته تا حكم 
ارتداد منجر به قتل او نشود. فرانسه هم كه در دهه اخير تبديل 
به ميزبان مهربان منافقين شده است. تقابل در مسائل منطقه اي 
و تروريس��م هم كه روشن اس��ت.  به نظر مي رس��د مشكل با 
اصالح طلبان حتي در معناي واژگان هم وجود دارد و آنچه تقابل 

و تنش است، از نگاه اصالح طلبان نامش »همكاري« است. 


 بهنامزنانبهکامکارگزاران
ح��زب كارگزاران س��ازندگي از آغ��از دولت روحاني توس��ط 
اصالح طلبان متهم به در اختيار گرفتن بيشترين سهم از دولت 
شده است. حال به نظر مي رسد براي در اختيار گرفتن پست 

ديگري از ميان هيئت دولت، ب��راي وزارت آموزش و پرورش 
نقشه كشيده اند. اين بار براي آنكه موجه جلوه كنند، يك زن را 
معرفي كرده اند و با شعار »وزير زن« جلو آمده اند. فائزه هاشمي، 
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران درخصوص مطالبه وزير 
زن و وعده های رئيس جمهور گفته كه »آقاي رئيس جمهور بارها 
در خصوص به كارگيري زنان شايسته و توانمند صحبت كرده و 
وعده هايی داده اند.  امروز نوبت عمل ايشان است و حاال كه دولت 
در حال انتخاب گزينه نهايي براي وزارت آموزش و پرورش است، 
معتقديم وقت معرفي يك وزير زن به مجلس فرا رسيده است. 
در موضوع زنان هرگز قائل به كار سياسي نبوده و به كارگيري 
زنان شايسته از هر طيف و انديشه اي مي توانند در سطوح عالي 

مديريتي كشور باشند. 
فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران در مجلس گزينه اي قابل 
 قبول است. خانم س��عيدي گزينه انحصاري حزب كارگزاران 
نيست و ساير زنان اصالح طلب در احزاب و گروه هاي مختلف 
روي ايشان نظر مثبتي دارند و معتقديم ايشان مي تواند وزير 

آموزش و پرورش خوبي باشد. «
وزير زن از شعارها و وعده های حسن روحاني بود كه در طول 

شش سال گذشته به آن جامه عمل  نپوشاند. 

دبیركل حزب نداي ايرانیان: 
مذاکره مجدد با  امریكا خيانت است

دبیركل ح�زب ن�داي ايرانیان ب�ا بیان اينك�ه مذاك�ره مجدد با 
امريكا پاياني ج�ز خفت ن�دارد، گفت: كدام عقل س�لیمي حكم 
مي كند ب�ا رژي�م و س�اختار دولتي ك�ه فق�ط در ق�وه مخیله او 
جن�گ و زورآزماي�ي ارجحیت دارد، پ�اي میز مذاكره نشس�ت. 
دكتر صادق خرازي در گفت وگو با تسنيم در پاس��خ به اين سؤال كه 
چرا عده اي در كشور هستند كه باز هم  س��از مذاكره  با امريكا را كوك 
مي كنند، جدا از ش��خصيت  ترامپ، آيا به طور كل��ي مذاكره با امريكا 
مي تواند نتيجه اي براي ايران داشته باشد، افزود: مطابق قانون اساسي، 
در باب امنيت ملي و سياس��ت خارجي، تشخيص هويت دفاع مشروع 
يا مذاكرات مش��روط بر عهده رهبر انقالب اس��ت. اگر كسي بر خالف 
نظر رهبري و شوراي عالي امنيت ملي در زمان جنگ و بحران امنيتي 
بخواهد اظهارنظري داش��ته باش��د، از دو حالت خارج نيست يا اينكه 
ناآگاهانه زمزمه كننده منويات دشمن است يا به صورت مشخص و با 
آگاهي كامل دست به اقدام خيانت آميز مي زند. تعارف نداريم، ما امروز 
در دوران جنگ هستيم. چيزي به اس��م مذاكره با دشمن عهدشكن، 

امروز در دكترين امنيتي ايران وجود ندارد. 
خرازي گفت: آن روزي كه سخن از مذاكره و نرمش قهرمانانه و مشروط 
ش��د، قلمروي جغرافيايي سياس��ي ايران با امروز متفاوت بود. اياالت 
متحده امريكا به هيچ ي��ك از معاهدات بين الملل��ي همچون برجام، 
پيمان دوس��تي آتالنتيك، پيمان كيوتو، پيمان پاريس وفادار نبوده و 
از سازمان هايي بين المللي چون يونس��كو خارج شده است. در چنين 
شرايطي، كدام عقل سليمي حكم مي كند با رژيم و ساختار دولتي كه 
فقط در قوه مخيله او جنگ و زورآزمايي، ارجحيت دارد، مذاكره كرد. 

بنابراين مذاكره مجدد با امريكا پاياني جز خفت نخواهد داشت. 

مديرمسئول جوان: 
ارتباط منافقين با امریكا

 یک پيروزی  برای نظام است 
منافقی�ن ج�زو ح�زب ب�اد هس�تند و اي�ن موض�وع را مي ت�وان 
از ب�ودن ب�ا ص�دام ت�ا ايس�تادن در كن�ار ترام�پ متوج�ه ش�د.

دكتر عبداهلل گنجي درباره علت انتشار تصاوير اعضاي گروهك منافقين در 
حال تقابل سايبري با ايران، به راديو گفت وگو گفت: آنها با انتشار اين تصاوير 
قصد دارند نشان دهند، ما همچنان با جمهوري اسالمي ايران در حال جنگ 
هستيم و تنها نوع جنگيدن تفاوت كرده است و در حوزه جنگ نرم با ايران 

درگير هستيم. 
وي در برنامه بدون خط خوردگی بيان كرد: عالوه برعكس ها، ويديويي نيز 
منتشر شده كه در آن يكي از مسئوالن امريكايي در فضاي كاري آنها در حال 
تردد است و منافقين با ايجاد داالن انساني، به او گل تقديم مي كنند. يكي از 
آورده های نظام جمهوري اسالمي ايران، نزديكي منافقين به امريكا است و 
اين موضوع از آن جهت قابل توجه است كه جوهره اين افراد بر اساس ادعاي 
خودشان، چپ گرايی بود اما امروز اين افراد جزو حزب باد هستند و دو واژه 
ايدئولوژيك و مبارزه، شعارهايي بود كه در بستر زمان تغيير كرده و اين موضوع 

را مي توان از بودن با صدام تا ايستادن در كنار ترامپ متوجه شد. 
اين تحليلگر مسائل سياسي عنوان كرد: آنچه ما از انتشار تصاوير كمپ هاي 
گروهك منافقين در آلباني متوجه مي ش��ويم، اين است كه امريكايي ها 
تالش مي كنند يك گروهك تروريست آدمكش را به عنوان يك جريان 
اجتماعي معرفي كنند و اين گونه وانمود مي كنند كه اين افراد دست به 
اسلحه نبرده اند و مبارزه آنها مبارزه مسالمت آميز است و به نوعي دنبال 
آزادي بيان هس��تند. بنابراين انتقال منافقين از يك جريان تروريستي 
آدمكش به يك جريان اجتماعي راهبرد امريكايي ها اس��ت و تصاوير هم 

قصد دارد اين موضوع را ثابت كند. 
گنجي با تصريح بر اينكه امريكايي ها قصد دارند چهره منافقين را بازسازي 
كنند تا با نقاب جديد وارد عرصه شوند، گفت: همچنين اين تصاوير نشان 
مي دهد در بس��تر تاريخي خود، زايش نيروي انساني و جذب نداشته اند و 
همان پيرمردهاي دهه 60 و 50 همچنان حض��ور دارند و در اين عكس ها 
يك چهره جوان نمي بينيد و اين موضوع گوياي زواياي سياسي و طبيعي در 

گروهك منافقين است. 

رئیس شوراي عالي قضايي عراق: 
عراق هرگز ایران را تنها نخواهد گذاشت

هرگ�ز فرام�وش نمي كنی�م ك�ه ايرانی�ان در خ�ط مق�دم مب�ارزه 
ب�ا داع�ش آن ه�م در بغ�داد ش�هداي بس�یاري را دادن�د و ام�روز 
ب�ه هی�چ عن�وان ع�راق، اي�ران را تنه�ا نخواه�د گذاش�ت و اين 
پیوند عمیق سرنوش�تي اس�ت كه براي دو ملت مقدر ش�ده اس�ت. 
اين مطلب را فائق زيدان، رئيس شوراي عالي قضايي عراق، روز گذشته در 

ديدار با علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد. 
به گزارش خانه ملت، دكتر الريجاني در اين ديدار با بيان اينكه امريكايي ها 
از گذشته به دنبال جدايي بين ملت ايران و عراق بودند، گفت: اما نتيجه اين 
سياست هاي امريكا صدامي بود كه نهايتاً بر سر خود امريكايي ها خراب شد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: امروز نيز امريكايي ها ادعا كردند كه 
فروش نفت ايران را به صفر خواهند رساند و كشور ايران را از درون به جان هم 
مي اندازند، در حالي كه نه تنها فروش نفت ايران به صفر نرسيد، بلكه اقشار 
مختلف كشور و جناح ها و جريان هاي سياسي بيش از هر زمان ديگري با 
يكديگر متحد شدند. الريجاني، عادی س��ازی روابط كشورهاي اسالمي و 
عربي با اسرائيل را مس��ئله اي خطرناك دانست و گفت: نقش عراق در اين 
زمينه بسيار اهميت دارد چرا كه نبايد اختالفات با كشورهاي اسالمي موجب 

صلح و هدايت آنها به سمت اسرائيل شود. 
فائق زيدان، رئيس شوراي عالي قضايي عراق نيز با بيان اينكه همواره ما به 
دنبال توسعه روابط با ايران هستيم، يادآور شد: روابط تاريخي ايران و عراق 
بر ما حكم مي كند كه در برابر دشمنان جمهوري اسالمي ايران ايستادگي 
كنيم و عراق هرگز مسيري نخواهد بود كه دشمنان بخواهند هدف خود را از 
آن پيش ببرند. ايستادگي در كنار ايران را وظيفه خود مي دانيم. رئيس شوراي 
عالي قضايي عراق با تأكيد بر اينكه به شما و ملت ايران اطمينان مي دهيم 
كه عراقي ها همواره در كنار شما خواهند بود، تصريح كرد: هرگز فراموش 
نمي كنيم كه ايرانيان در خط مقدم مبارزه با داعش آن هم در بغداد شهداي 
بسياري را دادند و امروز به هيچ عنوان عراق، ايران را تنها نخواهد گذاشت و 

اين پيوند عميق سرنوشتي است كه براي دو ملت مقدر شده است. 

سخنگوي سازمان انرژي اتمي: 
ایستگاه بعدي، غنی سازی ۲۰ درصد است

قرار م�ا اي�ن نیس�ت ك�ه از غني س�ازي 4/5 درص�د عب�ور كنیم، 
فع�اًل در اي�ن س�طح مي مانی�م. غنی س�ازی همانن�د قط�اري 
سريع السیر اس�ت كه ايس�تگاه بعد از 4/5 درصد، ۲۰ درصد اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي در خصوص ميزان انباشت اورانيوم غني سازي شده، اظهار داشت: در 
حال حاضر ميزان انباشت اورانيوم غنی سازی شده بيش از 300 كيلوگرم 
است و سرعت انباشت افزوده مي شود در واقع غني سازي همانند لكوموتيوي 
مي ماند كه هر چه به جلو مي رود بر سرعتش افزوده مي شود؛ در حال حاضر 
سطح غني سازي ايران 4/5 درصد است. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران 
از سطح غني سازي4/5 درصد عبور نمي كند، داشت: قرار ما اين نيست كه 
از غني سازي 4/5 درصد عبور كنيم، فعالً در اين سطح مي مانيم. كمالوندي 
بيان كرد: در حال حاضر نياز فعلي كشور 4/5 درصد اورانيوم غني سازي شده 
است اما اگر رآكتور تهران به سوخت نياز داشته باشد- تا چند سال آينده 
سوخت موردنياز تأمين است و در صورتي كه اين سوخت به ايران تحويل 
داده نش��ود ما مي توانيم آن را توليد كنيم. وي ادامه داد: ميزان غنی سازی 
اورانيوم در ايران تابع دو مؤلفه است؛ منطق فني و نياز كشور و منطق سياسي، 
ممكن است براساس منطق سياسي ميزان و درصد غني سازي تغيير كند؛ 
همان گونه كه براساس اين منطق غنی س��ازی ها محدود شد. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: در حال حاضر كشور نيازي به غنی سازی 

در سطح 20 درصد ندارد. 
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