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چشم انداز روشن انقالب در 40 ساله دوم
محور اصلي فشار حداكثري و جنگ رواني دش��منان در ماه هاي اخير القاي 
ناكارآمدی نظام و زمينه سازي براي فروپاشي آن بود. بر اساس طراحي آنان 
در اين فشارحداكثري كه خود اذعان مي كنند در تاريخ بي نظير است ، ايران 
نمي بايست چهلمين سالگرد پيروزی انقالب خود را جشن بگيرد وبه زعم آنان 
بايد در تابستان داغ 97 ويا زمستان همان سال پرونده نظام بسته مي شد ، اما 
به رغم تصور آنان مردم ايران نه تنها سال 1397 را با عزت واقتدار پشت سر 
ودشمنان را ناكام گذاشته ، بلكه سال 98يعني اولين سال چله دوم انقالب را 
بسيار پر شورتر ومقتدر تر والبته منسجم تر ومتحد تر از سال های قبل آغاز 
كردند، به گونه اي كه تيم حاكم بركاخ سفيد كه درسال 97 در پي براندازي 
نظام جمهوري اسالمي بود وترامپ به زعم خود هر روز در سال 97 منتظر اخبار 
از آشوب واغتشاش در ايران بود، در سال 98 نه تنها اين توهم زايي را فراموش 
كرد، بلكه هر روز التماس مي كند كه ايران راضي شود وبا او به مذاكره بنشيند ، 
تا شايد عكس يادگاري ناشي از آن مذاكره ، اورا از شكست در انتخابات 2020 

امريكا نجات دهد 
حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظله العالي( روز چهارش��نبه 30 مرداد ماه در 
ديدار رئيس جمهور واعضاي دولت با اشاره به تهديدها وفشارهاي دشمنان 
و پيشرفت ها و افزايش توانايی های جمهوري اسالمي در عرصه هاي سياسي، 
دفاعي و اقتصادي تأكيد كردند: دشمن هيچ غلطي نمي تواند بكند و چهل سال 
دوم جمهوري اسالمي قطعاً از چهل سال اول، براي ما بهتر و براي دشمنان بدتر 
خواهد بود.  درك اين معنا اگرچه به لحاظ شرايط كنوني واقتدار و ظرفيت های 
كشور دشوار نيست ، اما از آنجايی كه ترديد در اين مسئله در اين روزها به بخش 
اصلي جريان سازي رسانه هاي وابسته به دشمن تبديل شده است، اشاره به 
برخي از گزاره ها براي شناخت بهتر وضعيت و براي تقويت اراده نيروهاي جبهه 

انقالب درآستانه ورود به چله دوم ضروري است. 
1-  انقالب اسالمي در شرايطي به پيروزي رسيد كه جهان بين دوقطب شرق 
وغرب تقسيم شده و وجود كشوري مس��تقل خارج از اراده دو ابرقدرت معنا 
نداشت. انقالب اسالمي با طرح انديشه تشكيل نظامي مبتني بر ارزش های 
الهي همزمان بنيادهاي دوابرقدرت را به خطر انداخت وبه همين دليل بود كه به 
رغم رقابت های اين دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد هردو به يك نسبت با نظام 
اسالمي به مخالفت برخاستند كه حمايت آنان از جنگ 8ساله رژيم بعثي عليه 
مردم ايران وكمك به گروه هاي تجزيه طلب و تروريست ها وطراحي واجراي 
سه كودتا مصداق آن است. اكنون ودر آستانه چله دوم انقالب نه از ابرقدرت 
شوروي نشاني باقي مانده ونه از انديشه ماركسيسم، قدرت های غربي نيز آنچنان 
متزلزل شده اند كه ترامپ در آرزوي مذاكره با ايران لحظه شماري مي كند وديگر 
كش��ور هاي مطرح غربي نيز تعامل با ايران را به فرصتي براي خروج از زير بار 
سلطه 70 ساله امريكا تبديل كرده اند كه مواضع سران آلمان وفرانسه و... گواهي 
برآن است. روابط روسيه وچين با ايران نيز در اين شرايط به فرصتي راهبردي 

براي آنان در رقابت با امريكا تبديل شده است 
2-  چالش های غرب با ايران در آغاز پيروزي انقالب با شرايط كنوني تفاوت 
معنا داري دارد. رهبر معظم انقالب برخي از ابعاد اين تفاوت را در بيانيه گام دوم 
انقالب به روشني تبيين كرده ويادآور شدند؛ ايران مقتدر، امروز هم مانند آغاز 
انقالب با چالش های مستكبران روبه رو است اّما با تفاوتي كامالً معني دار. اگر 
آن روز چالش با امريكا بر سر كوتاه كردن دست عّمال بيگانه يا تعطيلي سفارت 
رژيم صهيونيستي در تهران يا رسوا كردن النه جاسوسي بود، امروز چالش بر 
سِر حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم صهيونيستي و برچيدن بساط نفوذ 
نامشروع امريكا از منطقه ي غرب آسيا و حمايت جمهوري اسالمي از مبارزات 
مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمين هاي اشغالي و دفاع از پرچم برافراشته 
حزب اهلل و مقاومت در سراسر اين منطقه اس��ت. و اگر آن روز، مشكل غرب 
جلوگيري از خريد تسليحات ابتدايي براي ايران بود، امروز مشكل او جلوگيري 
از انتقال سالح های پيش��رفته  ايراني به نيروهاي مقاومت است. و اگر آن روز 
گمان امريكا آن بود كه با چند ايراني خودفروخته يا با چند هواپيما و بالگرد 
خواهد توانست بر نظام اسالمي و ملّت ايران فائق آيد، امروز براي مقابله  سياسي 
و امنيتي با جمهوري اسالمي، خود را محتاج به يك ائتالف بزرگ از دهها دولت 
معاند يا مرعوب می بيند و البّته باز هم در رويارويي، شكست می خورد. ايران به 
بركت انقالب، اكنون در جايگاهي متعالي و شايسته  ملّت ايران در چشم جهانيان 

و عبور كرده از بسي گردنه هاي دشوار در مسائل اساسي خويش است. 
3- شرايط داخلي كشور نيز در مقايسه با سال 1357 تفاوت معنا داري پيدا 
كرده است . ايران وابسته وعقب افتاده دهه 50 كه فاقد اختيار و استقالل سياسي 
بود وسلطه بيگانگان برتمامي اركان آن گسترده وفقر وفاصله طبقاتي در آن 
بيداد مي كرد ودرعين حال ثروت های ملي آن توسط بيگانگان به غارت مي رفت 
، اكنون به كشور و ملّتي مستقل، آزاد، مقتدر، با عّزت، متدين، پيشرفته در علم، 
انباشته از تجربه هايي گرانبها، مطمئن و اميدوار، داراي تأثير اساسي در منطقه 
و داراي منطق قوي در مسائل جهاني، ركورددار در شتاب پيشرفت های علمي، 
ر كورددار در رسيدن به رتبه هاي باال در دانش ها و فّناوري هاي مهم از قبيل 
هسته اي و سلّول هاي بنيادي و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش 
خدمات اجتماعي، س��رآمد در انگيزه هاي جهادي ميان جوانان، سرآمد در 
جمعيت جوان كارآمد، و بسي ويژگي هاي افتخارآميز ديگر كه همگي محصول 
انقالب و نتيجه  جهت گيري هاي انقالبي و جهادي است تبديل شده است. گر 
چه به دليل برخي ضعف ها و آسيب های داخلي كه برخي ازآنها ناشي از 40 سال 
فشار وتحريم وتبعات ناشي از جنگ تحميلي است، سبب شده است تا شرايط 
كنوني كشور با نظام مطلوب در انديشه وتفكر اسالمي فاصله داشته باشد كه 

البته بايد براي جبران عقب افتادگي ها تالش كرد.
4-  اگر در آغاز پيروزي انقالب ملت ايران براي حركت انقالبي خود الگويي در 
جهان نداشت ، اين روزها عالوه بر تثبيت نظام جمهوري اسالمي ايران ، بازوان 
انقالب در كشورهاي منطقه آنچنان گسترش يافته است كه در عين گسترش 
نفوذ ايران تا كنار مديترانه ، جبهه فراگير مقاومت ، به قدرتي بازدارنده براي مردم 

ايران در برابر تهديدات احتمالي دشمنان تبديل شده است
5- دستاوردهاي كشور در عرصه دفاعي و امنيتي كه به رسيدن كشور به نقطه 
بازدارندگي دفاعي انجاميده است، تراز نظام اس��المي را در جهان ارتقا داده 
و دستاوردهاي ش��يريني را در تحكيم اقتدار ملي و ايجاد انسجام اجتماعي 
و افزايش س��رمايه اجتماعي نظام به ارمغان آورده است.  6-  چهل ساله اول 
انقالب   اگرچه با فراز وفرودهايي همراه بوده است، اما تجربه گذشته چراغ راه 
آينده است. در مسير اداره امور كشور، مشكل حل نشدني وجود ندارد. چالش 
دروني ما عبارت از عيوب ساختاري و ضعف های مديريتي است كه براي آن 
راهكارهاي الزم وجود دارد و چالش های بيروني نيز تحريم و وسوس��ه هاي 
دشمن است كه در صورت اصالح مشكل دروني، كم اثر و حّتي بي اثر خواهد 
ش��د.  7-  اگر بي توجهي به ش��عارهاي انقالب و غفلت از جريان انقالبي در 
برهه هايي از تاريخ چهل ساله نمي بود بي شك دستاوردهاي انقالب از اين بسي 
بيشتر بود و بسياري از مشكالت كنوني وجود نمي داشت. اين تجربه در اصل 
تنظيم كننده نقشه راه آينده است 8-فرصت های ماّدي كشور در عرصه منابع 
معدني وانرژي و... فهرستي طوالني را تشكيل می دهد كه مديران كارآمد و 
پُرانگيزه و خردمند می توانند با فّعال كردن و بهره گيري از آن، درآمدهاي ملّي 
را با جهشي نمايان افزايش داده و كشور را ثروتمند و بي نياز و به معني واقعي 
داراي اعتماد به نفس كنند و مش��كالت كنوني را برطرف نمايند.  9-  وجود 
همت های بلند و انگيزه هاي جوان و انقالبي كه از آغاز انقالب در عرصه هاي 
سخت نظير دفاع مقدس، مدافعان حرم و ماجراي سيل اخير قابليت وتوانمندي 
خود را نشان داده اند، نيرو محركه انقالب در مسير پيش رو و در چهل ساله دوم 
هستند. به عبارت ديگر انقالب توانسته است به رغم جنگ نرم و تهاجم فرهنگي 
دشمن كه نس��ل های جديد را هدف قرار داده است، چالش شكاف نسلي را 
مديريت كند  10- تقويت هماهنگي هاي داخلي در دو سطح »حاكميتي« و 
»مردمي«  ،گرفتن آرايش مناسب در مقابل آرايش جنگي دشمن عليه ملت 
ايران، بهره گيري از الگوي بازدارندگي دفاعي در عرصه مقابله با جنگ اقتصادي 
وعمليات رواني وجنگ فرهنگي دشمن ، تقويت روحيه مقاومت و ايستادگي 
در مردم توسط علما، نخبگان و رسانه ها روشنگري آحاد جامعه نسبت به اهداف 
دشمن و اعتماد وباور به پيروزي ، مقابله مقتدرانه با مفاسد اقتصادي و تحقق 
اقتصاد مقاومتي ورونق توليد از جمله اقداماتي است كه تحقق آرمان هاي نظام 

در چهل ساله دوم را امكان پذيرتر مي كند. 

عباس حاجي نجاري

پیش�رفت هاي صنايع دفاعي کش�ور تجلي باور راهبرد و تأکید 
همیش�گي مقام معظم رهبري مبن�ي بر »ما مي توانیم« اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي در جريان بازديد از نمايش��گاه صنايع دفاعي با تبريك هفته 
دولت، تصريح كرد: حقيقتا جلوه »ما مي توانيم« را در بازديد از نمايشگاه 
صنعت دفاعي كشور ديديم و اين نشان مي دهد كه جوانان اين كشور، 
فرمايش هاي راهبردي مقام معظم رهبري و فرمانده معظم كل قوا را با 

تمام وجود باور كرده اند. 

رئيس قوه قضائيه باور و اتكا بر داشته هاي خود و ارتقاي سطح استقالل، 
عزت و اقتدار را از برجسته ترين مؤلفه های صنايع دفاعي دانست و افزود: 
صنايع دفاعي، نماد و نمودي از استقالل صنعتي كشور است و نشان 
مي دهد كه با بهره مندي از افكار و انديشه هاي بلند به ويژه نيروي متراكم 
جوان در كشور و باور به دستيابي به پيچيده ترين صنايع هم به لحاظ 
نرم افزاری و هم سخت افزاری، مي توانيم استقالل اقتصادي، صنعتي و 

كشاورزي را در همه حوزه ها تضمين كرد. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه حركت جوانان ما در صنايع دفاعي، اميد 

جدي در مردم و يأس و نااميدي در دشمن ايجاد كرده است، اظهار كرد: 
به وزير محترم دفاع هم گفتم كه اقدام جوانان عزيز ما در سرنگون سازي 
پهپاد امريكايي، ميزان ارتقاي سطح اقتدار و توانمندي ايران را به تمام 

مسلمانان و آزادمردان و آزادزنان جهان نشان داد. 
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: قطعا اين صنايع كه مبتني بر دانش، 
تخصص، ابتكار، خالقيت و فناوري بومي است، كامال در دل ملت ايران و 
طرفداران انقالب در عالم كه تداوم راهبردي جمهوري اسالمي به شمار 

مي آيند، موجب اميد و شادماني خواهد بود. 

رئيس قوه قضائيه:  صنعت دفاعي تجلي باور »ما مي توانيم« است

فرمانده کل سپاه: 

خليج فارس در يد قدرت ايران است
امنی�ت در خلی�ج ف�ارس ب�ا حضور مس�لط 
نیروه�ای مس�لح اي�ران برق�رار و در ي�د 
ق�درت نظام جمهوری اس�امی ايران اس�ت. 
 به گزارش س��پاه نيوز،  سردار س��المي ديروز  در 
حاشيه همايش ساالنه استادان بسيجي در جمع 
خبرنگاران   با تأكيد بر قدرت امنيت ساز جمهوری 
اسالمی ايران برای منطقه و به ويژه  خليج فارس 
گفت: دشمنان نخواهند توانست خدشه ای به اين 

امنيت وارد كنند. 
وی  افزود: دشمنان نخواهند توانست خدشه اي به 
اين امنيت وارد كنند. وي اضافه كرد: كشور ايران 
هميشه عرصه آزمايش انواع سيستم هاي دفاعي و 
راهبردي است و اين اقدامات، حركتي است بدون 
توقف در امتداد رشد و توسعه قدرت بازدارندگي و 
دفاعي كه هرگز متوقف نمي شود. فرمانده كل سپاه 
گفت: مردم، ركن اساسي مقاومت انقالب اسالمي 
در مقابل دشمنان بوده و هستند و امروز نقش مردم 
بيش از هر زمان ديگري تعيين كننده است و نقشي 
كه امروز مردم با اتصال ب��ه رهبري فرزانه انقالب 
و تبعيت از رهنمودهاي ايش��ان و همراهي همه 
نهادهاي انقالبي، اجرايي، تقنيني و قضايي كشور 
دارند برجسته تر از هر زمان ديگري است.  سردار 
سالمي افزود: از همين رو نقطه تمركز فشار دشمن 
هم روي مردم است و امروز مردم را هدف قرار داده 
ولي ملت ايران مي تواند مانند گذشته با شكيبايي، 
صبر انقالبي، حضور در صحنه، حمايت از نظام و 
تبعيت از رهبري پاسخ هاي نااميدكننده به دشمن 
بدهند و آنها را در سياست هاي مخربش نا اميد و 
شكست خورده كنند تا دشمن بداند نمي تواند در 

هيچ شرايطي در ايران نفوذ كند. 
همچنين  فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي  صبح ديروز در دومين همايش استادان 
بسيجي حوزه هاي علميه استان هاي قم، تهران، 
خراسان رضوي و اصفهان در مشهد، با بيان اينكه 
تمدن غرب درحال غروب اس��ت، گفت: ما شاهد 
زوال تدريجي اما آشكار و محسوس تمدن غرب 
و در عين حال شاهد طلوع و درخشش خورشيد 
اسالم هستيم؛ اين واقعيت ميدان اصلي تحول در 

عالم امروز است. 
وي با اش��اره به اينكه امروز قلب هاي ما به نصرت 
الهي مطمئن است، گفت: ما در ميدان هستيم و 
با محاسبات سركار داريم. قدرت دشمن را برآورد 
مي كنيم و به قدرت خود نيز واقفيم و اين از بركت 
حكمت، وحي، ق��وه تدبير، مي��دان تأثير واليت 
و جاذبه امامت اس��ت كه س��بب مي شود دشمن 
بي رقيب تاريخ بشر را ظرف 40 سال در يك ميدان 
وسيع جنگ پيوسته متوقف كرد، شكست داده و 
به زوال كشاند. سالمي با بيان اينكه ما با دشمني 
روبه رو هس��تيم كه داراي قدرت اما فاقد حكمت 
است، خاطرنشان كرد: دشمنان ما خود مي گويند 
كه رهبران امريكا فاقد حكمت هس��تند. درواقع 
منطق و تكيه گاه آنها قدرت و فلس��فه آنها ظلم و 
بردگي انسان ها در عالم براي موقعيت يابي امريكا 
در جهان است و اين فلسفه  بدون حكمت، قدرت را 

به فرسايش و زوال مي كشاند. 
فرمانده كل سپاه ادامه داد: دشمنان ما مي گويند 
بزرگ ترين ضعف امريكا نبود يك رهبري روحاني 

و كاريزماتيك است چرا كه در غرب هرگز رهبراني 
طلوع نكرده اند كه به سعادت انسان ها بينديشند 
و براي نجات انس��ان ها از ظلم و بي عدالتي تالش 
كنند. تمام فلسفه سياسي آنها ظلم بوده كه اين 

فلسفه اي دشمن ساز است نه قدرت آفرين. 
   اسام در حال تغییر سیماي جهان  

سرلشكر سالمي تصريح كرد: در سوي ديگر ماجرا 
مي بينيد كه يك فلسفه سياس��ي عميق و ژرف 
حركات م��ا در ميدان را رهب��ري مي كند و عمل 
نظامي ما تحت تأثير منطق و فلسفه معنوي و الهي 
هدايت مي شود بنابراين عضالت و جوارح ما تابع 
ذهني است كه آيات الهي را مبدأ و مبدع حركت 
ما قرار مي دهد و اين فلس��فه اي است كه قدرت و 
تدبير مي آفريند و دل ها را جذب مي كند. سالمي 
با بيان اينكه در اين 40 س��ال تم��ام جنگ هاي 
بزرگ در منطقه جهان اسالم اتفاق افتاده است، 
گفت: اسالم در حال تغيير سيماي جهان امروزين 
بشريت است و جنگ ها نيز معموالً در نقطه تولد 
قدرت ها انجام مي گي��رد؛ وقتي اين قدرت ظهور 
كرد همه عليه قلب تحول آن يعني ايران اسالمي 
و ام القراي جهان اس��الم متحد شدند. وي افزود: 
در فضاي آرمان هاي دشمن شكست ما يك آرزو 
بود و تصور مي كردند به سادگي امكان پذير است 
اما امروز تقريباً در پهنه وسيع جهان اسالم قدرت 
سازي شده است و در اكثر بالد مهم اسالمي قدرت 
اسالم را لمس كرده و مي بينيد كه در حال تعقيب 

دشمن هستند. 
سرلشكر سالمي تصريح كرد: يمن چگونه خود را 
از زير آوارها بيرون آورد درحالي كه تمام قضاوت ها 
و تص��ورات جهاني مي گف��ت اين مل��ت در برابر 
ش��ديدترين تهاجمات از بين م��ي رود اما امروز 
امارات و عربس��تان و امريكا را عاجز كرده است و 

تمام فرودگاه هاي سعودي زير س��يطره پهپاد و 
موشك هاي يمني قرار گرفته است. 

    سازش راه حل مشكات ما نیست
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه هرچه دشمن كرد 
عليه خود آنها تمام ش��د، گفت: مي خواس��تند با 
توطئه هاي جنگ هاي نيابت��ي و تكفيري حلقه 
مقاومت را بش��كنند و نفوذ م��ا را از بين ببرند اما 
امروز اگر ما بخواهيم هم نفوذ انقالب را كم كنيم 
نمي توانيم. وي با بيان اينكه آنچه امروز به ما ثبات 
بخشيده دل های مستحكم است، گفت: ما امروز 
مي دانيم اميد بستن به دشمنان براي حل مسائل 
ما ساده انديشي است و فقط بايد به خدا تكيه كنيم 
زيرا دش��من هرگز در مذاكره به خواسته هاي ما 
تن نمي دهد. وي خاطرنشان كرد: وقتي از منطق 
مقاومت به مذاكره روي آوريد نشانه ضعف است و 
وقتي دشمن ما را در موضع ضعف ببيند فشارها 
را بيشتر مي كند پس نسخه مذاكره و سازش اصأل 
راه حل مشكالت ما نيست و هيچ مسئله اي از ما را 

حل نمي كند. 
سرلش��كر س��المي افزود: وقتي ما ايس��تادگي 
مي كنيم ك��ه بدانيم راه حل مس��ائل ما مقاومت 
اس��ت؛ مقاومتي كه به معناي ايستادن و پذيرش 
فشار نيست بلكه به معناي حركت به سمت رونق 
تولي��د، محروميت زدايي، تالش ش��بانه روزي و 
بس��يج تمام ظرفيت ها و منابع است. وي با اشاره 
به اينكه مقاومت يعني تقويت اركان قدرت ملي 
ما، بيان كرد: اين مقاومت هرچه ادامه يابد قدرت 
ما را افزايش مي دهد بنابراين ما امروز بيش از هر 
زمان ديگري به مردم براي پيروزي بر دشمنان نياز 
داريم؛ ما تا پيروزي فاصله اي نداريم و من قس��م 
مي خورم ما راه كوتاهي تا صبح بيش��تر نداريم و 
اين آخرين فراز نبرد ما است. بنابراين، كافي است 

تصميم بگيريم، اراده كنيم و سست نشويم چرا كه 
قرآن، وحي جاري و براي هميشه زندگي بشريت 
است و همه راه ها را به ما ياد داده است. بنابراين، 
تحقق اين امر، سخت نيست؛ اگر همه با هم متحد 
شويم، از دش��من دل بكنيم و به رحمت خداوند 

اميدوار باشيم. 
 سرلشكر سالمي خاطرنشان كرد: بين برداشتن 
تحريم و برداش��تن اثر آن زمين تا آسمان فاصله 
است؛ برداش��تن تحريم يعني دلبسته به دشمن 
ش��دن كه تأثيری ندارد چون اروپ��ا نمي تواند و 
امريكا اراده اي براي برداشتن تحريم ندارد؛ بنابراين 
بايد سياست حذف تأثير تحريم ها را دنبال كنيم. 
درواقع تحريم ها فرصت هس��تند و ما در فضاي 
تحريم به چنين پيشرفتي در علوم و فناوري دست 
يافتيم بنابراين بايد بدانيم كه سختي ها زودگذر 
هس��تند و كافی است محكم باش��يم. وي با بيان 
اينكه رهبري، مردم و اس��الم س��ه عنصر تفاضل 
حقيقي قدرت ما با دشمن است، گفت: »ما تا آخر 
ايس��تاده ايم« اين پيام امام )ره( است كه امروز به 
عنوان دس��تور كار انقالب از جانب امام خامنه اي 
نيز مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت و م��ا هرگز به 
ميدان مذاك��ره نمي آييم چرا ك��ه قدرتمندتر از 
هر زمان ديگري هس��تيم و دشمن، اراده، قدرت، 
پيش��رفت، حرف متكي بر عمل و عمل متكي بر 
ايمان ما را ديده اس��ت. فرمانده كل سپاه افزود: 
ما س��ختي هاي تحريم را هم پشت سر گذاشتيم 
و آموخته ايم چگونه بدون تأثير آن زندگي كنيم. 
بنابراين، تدريجاً كاري مي كنيم كه تمام آنها به ما 
محتاج باش��ند زيرا ما كاماًل توانايي حفظ و بسط 
استقالل كشور را در همه ابعاد داريم امروز دشمن 
درباره ما به اش��باع تحريم رس��يده و بيش از اين 

قدرتي ندارد. 

      ايرنا: س��خنگوي وزارت امور خارجه به آزمايش موشكي ميانبرد 
امريكا واكنش نش��ان داد و تأكيد كرد: اقدام امريكا ممكن است باعث 
رقابت تسليحاتي در سطح جهاني بشود كه عالوه بر تشديد بي ثباتي 
و تهديد صلح و امنيت و بين المللي، هزينه هاي س��نگين اقتصادي بر 

كشورهاي ديگر تحميل خواهد كرد. 
      مهر: س��يد تقي كبيري، عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي: 
دولتمردان با قرار گرفتن در فضاي انتخابات ترجيح مي دهند اقداماتي 
انجام دهند كه به نفع شان باشد و براي همين از اجراي برخي از مصوبات 

مجلس سر باز مي زنند. 
      فارس: در پي تغيير س��اختار و ايجاد معاونت هماهنگي در وزارت 
كش��ور عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور در حكمی سيد سلمان 

سامانی را به سمت معاون هماهنگی وزارت كشور منصوب كرد. 

ژه
وی

 اذعانتلخیكاصالحطلب 
درموردحصرواقتصاد

محمد كاظمي، نماينده مجلس و عضو فراكس��يون اميد در 
مصاحبه اي با روزنامه اعتماد در پاس��خ به س��ؤالی در مورد 
انس��جام فراكس��يون اميد براي پيگيري موضوع رفع حصر 
موس��وي، كروبي و رهنورد گفت: »من ب��ه عنوان يك عضو 
كميته رفع حصر مي گويم تمام تالش مان را در اين زمينه انجام 
داديم؛ از تالش هاي علن��ي و غيرعلني گرفته تا نطق، تذكر، 
مالقات، مراجعات و... شايد اگر دولت هم به اندازه ما كار انجام 
مي داد تا امروز مي توانستيم نتيجه خوبي بگيريم. بنابراين، 
اگر بخواهيم به نقاط ضعف و قوت فراكسيون بپردازيم واقعا 
بايد بگويم در پيگيري مسئله رفع حصر كوتاهي نكرديم. ما در 
مسائلي مانند موضوعات اقتصادي بايد وارد عمل مي شديم و 
طي يك بيانيه رسمي اعالم نظر مي كرديم تا مردم در جريان 
مواضع ما قرار بگيرند اما اين امر صورت نگرفت. بنابراين اين 
موضوع را كه گاهي مي توانستيم تصميم هاي بهتري بگيريم 
و مؤثرتر باشيم، مي پذيرم اما در مورد پيگيري هاي رفع حصر 
معتقدم فراكسيون همه تالش خود را انجام داد و آن را نتيجه 

كم كاري فراكسيون نمي دانم«. 
اذعان تلخي اس��ت كه فراكس��يون اميد به فك��ر رفع حصر 
سياس��يون بوده، اما حداقل به همان نس��بت و نه بيش��تر، 
فكر اقتصاد مردم نبوده اس��ت. مردم در اين سال هاي اخير 
دغدغه هاي اقتصادي زيادي داش��تند، از تورم باال، از مشكل 

مسكن، از اجاره بهاي سنگين مس��كن، حقوق هاي معوقه، 
ركود در توليد و بازار، افزايش قيمت خودرو، افزايش قيمت 
لوازم خانگي، گراني اقالم ضروري خانوار و... و اصالح طلبان به 

فكر رفع حصر بودند!

 واكنشهابهمخالفتشمخانيبابرجام
هفته  گذشته علي ش��مخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در مصاحبه اي كه با شبكه »ان بي سي نيوز« داشت، پيرامون 
برجام گفت: »ما نبايد توافق هسته اي دوران رياست جمهوري 
)باراك( اوباما )برجام( را امضا مي كرديم. « او ادامه داد »برخي 
از مردم در ايران احساس مي كردند كه امضاي توافق هسته اي 
سال 2015 ميالدي اشتباه بود. « شمخاني در پاسخ به اين 
سؤال كه »آيا شما نيز يكي از اين افراد هستيد«، گفت: »بله؛ 

من تابع ديدگاه هاي مردم هستم؛ مردم ايران. «
اين اظهارات شمخاني در حالي است كه او در هنگام امضاي 
برجام جزو موافقان آن بود و حاال اين اظهارنظر او واكنش هايي 
را برانگيخته اس��ت. روزنامه اصالح طلب همدلي در شماره 
ديروز خود با مطلبي تحت عنوان »تحميل موضع شخصي« 
به نقد اظهارات شمخاني پرداخت. در گزارش اين روزنامه كه 
اصرار دارد برجام را تصميم نظام و رهب��ري)!( معرفي كند، 
نقش پررنگ شمخاني در تصويب برجام به وي يادآوري شده 
و آمده است: »نمي توان نقش پررنگ علي شمخاني در تصويب 
برجام به عنوان يك قانون را ناديده گرفت. بنابراين او تا پيش از 

اين از مدافعان تصويب برجام بوده و حاال شايد با اتكا به ذهن 
فراموشكار انسان به دنبال آن است تا پاي خود را كنار بكشد و 
همنوا با دلواپسان، اقتدارگرايان و قدرت  طلبان امضاي برجام 

را اشتباه بداند«. 
همچنين علي مطهري در واكنش به اظهارات شمخاني گفته: 
»اين گفته ها درباره  برجام موضع شخصي آقاي شمخاني بوده 
است كه با موضع نظام فاصله دارد، چراكه برجام تصميم كل 
نظام از جمله مقام رهبري بود و به نفع نظام بود و با وضع فعلي 
هم به نفع نظام است. « در همين باره، كيهان ضمن استقبال 
از اظهارات شمخاني نوش��ت: »موضع آقاي شمخاني درباره 
 اشتباه بودن امضاي برجام، موضعي بجاست كه پيش از اينها 
بايد ابراز مي شد. در حالي كه تعداد اندكي از منتقدين از ابتدا و 
از روي دلسوزي اين موضع را ابراز كرده بودند اما دولت به جاي 
پاسخ منطقي و برخورد كارشناسانه با اين انتقادات، صرفاً به 

فحاشي و انگ زني به آنان پرداخت«. 
سايت رجانيوز هم با انتشار مطلبي تحت عنوان »فصل توبه 
از اعتماد به دش��من« به اظهار پشيماني ش��مخاني و ديگر 
مسئوالن ارش��د دولت مانند روحاني كه اعتماد به امريكا را 
ديوانگي خطاب كرده بود، واكنش نش��ان داد و نوشت: »اين 
سخنان ديرهنگام درحالي اس��ت كه شمخاني با مسئوليت 
خطيري كه داشته مي توانست نقش��ي مهم و جدي در اين 
عرصه براي جلوگيري از تحميل خس��ارت نامه برجام انجام 

دهد. «

با حكم رهبر معظم انقاب انجام شد
انتصاب دبيركل جديد 

مجمع جهاني اهل بيت)ع(
حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسام والمسلمین رمضاني 

را به عنوان دبیرکل مجمع جهاني اهل بیت)ع( منصوب کردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري در حكم رهبر انقالب 
اسالمي آمده است: به پيشنهاد اعضاي محترم شورايعالي مجمع جهاني 
اهل بي��ت)ع(، جنابعالي را كه از تعهد و س��وابق علم��ي و تجربه طوالني 
فعاليت در خارج از كشور بهره مند هس��تيد، به عنوان دبيركل آن مجمع 
منصوب مي كنم. اميد اس��ت با رويكرد تحول گرا و متناس��ب با ش��رايط 
حس��اس بين المللي و جايگاه مهم پيروان اهل بيت عليهم السالم و نيز با 
استفاده از نيروهاي فكري، جوان، كارآمد و مجّرب و نيز ارتباط مؤثر با علما 
و انديشمندان و به ويژه اعضاي محترم شورايعالي و مجمع عمومي در نشر 
معارف اسالم ناب و وحدت اّمت اسالمي موفق و مؤيد باشيد. الزم مي دانم از 
زحمات و تالش هاي مخلصانه و ديرپاي جناب حجت االسالم آقاي اختري 
در مديريت مجمع محترم تشكر نمايم. توفيق همگان را در انجام وظايف 

محوله از حضرت حق مسئلت دارم. 

فعال سیاسي اصولگرا: 
اولويت مردم مقابله با مفاسد اقتصادي است

يك فعال سیاسي اصولگرا با اشاره به اينكه مطالبه و اولويت اول مردم، 
مقابله با مفاس�د اقتصادي اس�ت، گفت: اگر مي خواهیم ريشه هاي 
فساد خش�كانده ش�ود بايد با عوامل پشتیبان فس�اد مقابله کرد. 
حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه خواست مردم عمدتاً 
مقابله با فساد اقتصادي و حيف و ميل بيت المال است، اظهار كرد: بنابراين 
اين خواست و مطالبه مردم بايد در اولويت قرار گيرد. مردم خواهان حفظ و 
مراقبت از بيت المال، نظارت بر بودجه براي اجراي آن در مسير قانوني خود 
و مقابله با كساني هستند كه با مديريت مالي خود به كشور ضرر مي زنند كه 
خوشبختانه دستگاه قضايي در حال پيگيري مطالبات مردم است. وي ادامه 
داد: تعلل در برخورد با مفاسد اقتصادي در درجه اول سرمايه اجتماعي كشور 
را كاهش مي دهد. در درجه دوم موجب هدررفت اموال عمومي كشور شده و 

در درجه سوم توسعه و پيشرفت كشور را به تأخير مي اندازد. 
اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اس��المي درباره دليل پايدار بودن 
ريشه هاي فساد اقتصادي در كشور تصريح كرد: علت اصلي اين است كه 
عوامل فساد اقتصادي، وابستگان و پشتيباناني در دستگاه هاي  مختلف دارند 
 و همين پشتيبانان مانع برخورد ريشه اي با فساد مي شوند. اگر مي خواهيم 
ريشه هاي فساد خشكانده شود بايد با عوامل پشتيبان فساد مقابله كرد. قوه 
قضائيه، دولت، سازمان بازرسي كل كشور و اطالعات سپاه نقش مهمي در 

مقابله با عوامل ريشه اي فساد دارند. 
ترقي با اشاره به اينكه عوامل پشت پرده فساد توانسته اند براي خود حاشيه 
امن ايجاد كنند، خاطرنشان كرد: آنها با همين حاشيه امن و رانت هاي قدرت 
و ثروت توانسته اند مسير خود را براي چپاول بيت المال ادامه دهند البته 
خوشبختانه در دوره جديد قوه قضائيه بر مقابله با اين افراد تأكيد شده است 
و به همين دليل ممكن است رياست قوه قضائيه و عواملي كه در حال مقابله 
با ريشه هاي فساد هستند، مورد تهاجم اين جريان قرار بگيرند. وي درباره 
لزوم افشاگري مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر افشاگري مانع دستيابي 
به عوامل پشت پرده فساد و بيدارش��دن آنها شود، مضر است، ولي پس از 
رسيدگي به پرونده مفاسد، افشاگري درباره آن موجب آگاه شدن جامعه 
نسبت به چگونگي مقابله با مفاسد شده و اين پيام را به جامعه مي دهد كه 
نظام هيچ مسامحه اي در برخورد با فساد نداشته و با هر فرد مفسدي در هر 
سمتي كه باشد برخورد مي كند. در نتيجه سرمايه اجتماعي و ميزان اعتماد 

مردم به نظام افزايش مي يابد. 

کارشناس مسائل بین الملل: 
فرانسه به دنبال دور زدن برجام است

چیزي ب�ه ن�ام مذاک�ره ب�راي دس�تیابي ب�ه تواف�ق جدي�د معنا 
ن�دارد، بلك�ه فق�ط باي�د ط�رف اروپاي�ي ب�ه تعه�دات خ�ود و 
ب�ه نقش�ي ک�ه باي�د در حف�ظ برج�ام داش�ته باش�د برگ�ردد. 
ابوالفضل ظهره وند، كارشناس مسائل بين الملل و سفير اسبق ايران در ايتاليا، 
در گفت وگو با تسنيم، درباره ديدار و گفت وگوي ظريف و ماكرون كه روز 
گذشته انجام شد، گفت: من از محتواي مذاكراتي كه انجام شده اطالعي 
ندارم، ولي بيشتر بايد روي مواضع فرانسوي ها دقت كرد. به نظر مي رسد 
فرانسوي ها از رهگذر اين مذاكرات و حتي شايد مذاكرات بعدي، به نوعي 
دنبال دور زدن برجام باشند. وي افزود: واقعيت اين است كه فرانسوي ها قبول 
دارند كه برجام از طرف ايران رعايت شده و بخش هايي از آن از سوي طرف 
مقابل كه امريكا و يا 4+1 هستند، نقض شده است. امريكايي ها كه به طور 
آشكار برجام را نقض كردند و از آن خارج شدند و اروپايي ها هم به وظايف 
خود در برجام عمل نكردند؛ بنابراين دستوركار اين مذاكرات مقداري روشن 
نيست؛ چون فرانسوي ها از منظر خودشان نگاه مي كنند كه مي خواهند به 
عبارتي با دور زدن برجام دور جديدي از مذاكرات جامع را با استفاده از اهرم 

فشار تحريمي شكل بدهند. 
كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: ايران نيز در طرف مقابل اعالم كرده كه 
برجام غيرقابل مذاكره و غيرقابل تغيير است. اين مقداري پارادوكس ايجاد 
مي كند؛ البته نفس مذاكره به اين جهت كه از طرف مقابل اطالعات به دست 
آورده شود خوب است، اما اينكه اين مي خواهد به چه تحول جديدي ختم 

بشود جاي سؤال دارد. 
ظهره وند تصريح كرد: فرانسوي ها وقيحانه بر مواضع خودشان كه همسو با 
امريكاست تأكيد مي كنند و بايد اين مسئله مورد توجه قرار بگيرد. چيزي 
به نام مذاكره براي دستيابي به توافق جديد معنا ندارد، بلكه فقط بايد طرف 
اروپايي به تعهدات خود و به نقش��ي كه بايد در حفظ برجام داشته باشد، 
برگردد. آنها اگر معتقدند برجام براي آنها امني��ت زا بوده پس بايد هزينه 
فرصت آن را بپردازند. آنها مي خواهند هم هزينه نپردازند و هم كماكان از 
مزاياي برجام برخوردار باشند و مانع شوند تا ايران گام هاي بيشتري را براي 

متوازن كردن برجام بردارد. 
ظهره وند همچنين به گام هاي كاهش تعهدات كشورمان در برجام اشاره 
كرد و گفت: فراموش نكنيم دو گامي كه ما برداشتيم و بايد گام سوم را نيز 
برداريم به معناي خروج از برجام و نقض آن نيست، بلكه براي متعادل سازي 
برجام است يعني به نقطه اي كه بايد طرف مقابل گام هايي را برمي داشت، 
بازمي گرديم. توازن بين گام هاي دو طرف حداقل كاري است كه بايد انجام 

دهيم و بنابراين هر نوع بحث خارج از برجام توجيه ناپذير است. 
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