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 مذاکره نکردن با امریکا صدای واحد ایران
مردم صاحبان اصلي كشور و انقالبند و مسئوالن خدمتگزار مردمند. 
اين حقيقتي اس��ت انكارناپذير كه طي سال هاي پس از انقالب بارها و 
بارها توسط امام راحل و امام خامنه اي مورد تأكيد قرار گرفته است. در 
آخرين نمونه؛ مقام معظم رهب��ري در ابتداي درس خارج خود در روز 
سه شنبه ۲۶ شهريورماه ۹۸ بر آن تأكيد كرده و فرمودند:»زمام بهبود 
امور كشور به دست مردم و به ويژه جوانان است، عزم، تصميم، بصيرت و 
ايمان مردم مي تواند كشور را به نقطه مطلوب برساند و بر همين اساس 
است كه مكرراً بر جدي گرفتن ظرفيت های داخلي در همه بخش هاي 

فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي تأكيد و تكيه مي كنيم.«
فرمايش رهبري يادآور دو نكت��ه و حقيقت پنهان در ب��اره مذاكره با 
امريكا در سال ۱۳۹۲ است. در سال ۹۲ جمهوري اسالمي نه به خاطر 
فشار حداكثري دشمن و تش��ديد تحريم ها بلكه صرفاً به اين دليل كه 
ش��عار آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري با رأي مردم تبديل 
به مطالبه ملي شده بود مذاكرات با ش��يطان بزرگ را قبول كرده و در 
عين حال چون نظام اسالمي در سايه لطف، هدايت و عنايت پروردگار، 
متكي به پش��تيباني مردم اس��ت و در همه حال مردم از انقالب خود 
حمايت كرده و در مقابل دسيسه ها و آتش افروزي هاي دشمن خواهند 
ايستاد تأكيد شد كه از مذاكرات ضرر نخواهيم كرد. و دليل دوم قبول 
مذاكره وجود ترديدي بود كه در بين بخشي از مردم نسبت به احتمال 
نتيجه بخش بودن مذاكره با شيطان بزرگ وجود داشت و اين ترديد نه 

با استدالل بلكه در متن مذاكره قابل رفع بود. 
اينك حاصل شش سال مذاكرات طوالني با شيطان اعظم و طرف هاي 
غربي و توافقنامه برجام سكه اي دو رو است كه يك روي اين سكه، نقش 
ابليس و خساراتي است كه ش��ياطين غربي طي شش سال گذشته به 
جمهوري اس��المي ايران وارد كرده اند: »فعاليت هاي هسته اي ايران 
تقريباً به حال تعليق درآمده«، »تحريم ها تش��ديد شده و تحريم هاي 
كاتسا و س��ياه چاله اي نيز به آنها اضافه ش��ده«، »آورده ايران از برجام 
خس��ارت محض و تحقيقاً هيچ بوده«، »امريكا از برجام خارج شده و 
به هيچ كدام از تعهداتش عمل نك��رده«، »اروپايي ها نيز به هيچ كدام 
از تعهدات خود عمل نكرده اند«، »مبادالت مالي ايران به طور مطلق 
مسدود شده«، »غربي ها انجام تعهدات خود را به قبول مذاكره از سوي 
ايران در س��اير حوزه هاي مورد عالقه آنان نظير موشكي، حقوق بشر، 
قبول قوانين يكسويه مبارزه با تروريسم!، محدودسازي نفوذ منطقه اي 
ايران، عدم حمايت از محور مقاومت و... توس��عه داده اند«، »اقتصاد و 
معيشت مردم در نتيجه فرصت سوزي شش ساله آسيب جدي ديده 
است« و... اما روي ديگر اين سكه را مردم ايران نقش كرده اند: »مردم 
ايران به غرب به ويژه امريكا مطلقاً اعتماد ندارند«، »نفرت مردم ايران 
نسبت به بدعهدي و خوي كثيف اس��تعماري غرب به شدت افزايش 
يافته اس��ت«، »بصيرت مردم به ش��دت باالتر رفته اس��ت«، »قدرت 
بازدارندگي نظامي ايران به ويژه در حوزه موشكي تعيين كننده ميدان 
نبرد است«، »عمق اس��تراتژيكي ايران بيشتر و محور مقاومت در كل 
منطقه غرب آسيا بر اوضاع مسلط شده است«، »دولتمردان و مسئوالن 
كشور در سايه مطالبات مردم از حل مشكالت كشور از طريق بيگانگان 
نااميد شده و توجه خود را به اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي معطوف 
داشته اند«، »عالوه بر همدلي و يكپارچگي بين مسئوالن و دولتمردان، 
يك همسويي استثنايي بين احزاب، جناح ها و جريانات سياسي با مردم 
نيز در باره عدم هر گونه مذاكره با امريكا به وجود آمده است« و در يك 
كلمه »ديگر در ايران كس��ي از مردم مطلقاً خواهان مذاكره با شيطان 

بزرگ نيست.«
اگر چه براي مسئوالن و دولتمردان خواست مردم حجت است و مردم 
با بصيرت، فهيم و انقالبي ايران طالب مذاكره با شيطان بزرگ نبوده و 
به اين باور قطعي رس��يده اند كه اعتماد به دشمن عين حماقت و عين 
خيانت است و )دقيقاً مانند بسياري از حوزه ها مثل حوزه هاي نظامي، 
امنيتي، علمي و... كه با تكيه به داخل شگفتي ساز بوده ايم( تنها راه حل 
مشكالت اقتصادي، معيشتي، فرهنگي و... در كشور تكيه به ظرفيت هاي 
باالي داخلي و استفاده از توانمندي جوانان با انگيزه  كشور و بهره گيري 
از مشي و روش هاي جهادي و انقالبي است، اما عالوه بر خواست و اراده 
مردم، نظام مقدس جمهوري اس��المي براي مذاكره نكردن با امريكا 
به عنوان پرچمدار نظام سلطه داراي منطق و حجت علمي و استداللي 
نيز هست. حضرت امام خامنه اي حجت و منطق استداللي براي عدم 

مذاكره با غرب وحشي را اين گونه بيان مي فرمايند:
»رژيم اياالت متحده به دنبال آن است كه هم براي رقباي داخلي خود 
و هم براي اروپايي ها اين را به عنوان يك سياست قطعي جا بيندازد كه 
تنها راه مواجهه با ايران، فشار حداكثري است. امريكايي ها و متحدان 
آنها به ناكام ماندن سياست فشار حداكثري در به زانو درآوردن ايران، 
اذعان كرده اند، هدف آنها از مذاكره اين اس��ت كه به همه ثابت كنند 
فش��ار حداكثري جواب داد و مس��ئوالن جمهوري اسالمي بر خالف 
آنكه مي گفتند مذاكره نمي كنيم مجبور شدند پاي ميز مذاكره بيايند، 
بنابراين تنها راه مواجهه با ايران، فش��ار حداكثري اس��ت. اگر دشمن 
توانست اثبات كند كه فش��ار حداكثري عالج كار ايران و مؤثر بر روي 
ايران است، ايران و ملت عزيز ما ديگر روي آسايش را نخواهند ديد، چون 
پشت سر همه سياست هاي مستكبرانه امريكا اين سياست قرار خواهد 
گرفت و از اين به بعد، ه��ر چيزي را كه قلدرانه از جمهوري اس��المي 
مطالبه كنند، اگر به آنها »َچشم« گفتيم، مسئله تمام است اما اگر »نه« 
گفتيم دوباره فشار حداكثري آغاز خواهد شد. علت اصرار امريكايي ها و 
واسطه كردن برخي اروپايي ها براي مذاكره و ديدار در همين چارچوب 
اس��ت. علت اصرار اروپايي ها به اينكه اگر با رئيس جمهور امريكا يك 
جلسه بگذاريد همه مشكالت شما حل خواهد شد، اين است كه اثبات 
كنند فش��ار حداكثري در مقابل ايران يك سياست موفق است و بايد 
همين سياست را به كار بست. ما در مقابل بايد ثابت كنيم كه سياست 

فشار حداكثري در مقابل ملت ايران پشيزي ارزش ندارد. 
جمهوري اس��المي بنا به خواس��ت و اراده مردم و بر اس��اس منطق و 
استدالل قوي با هر نوع مذاكره با شيطان بزرگ مخالف بوده و امريكا 
و غرب هيچ راهي جز عقب نش��يني از سياست استكباري خود نسبت 
به ايران ندارن��د و امريكا هم اگر مايل به مذاكره با ايران اس��ت بايد در 
برابر منطق قوي ايران س��ر تعظيم فرود آورده و ش��رط ايران را براي 
مذاكره بپذيرد:»چنانچه امريكا حرف خود را پس گرفت و توبه كرد و به 
معاهده هسته اي كه آن را نقض كرده است، بازگشت، آن وقت در جمع 
كشورهاي عضو معاهده كه شركت و با ايران صحبت مي كنند، امريكا 
هم مي تواند شركت كند، اما در غير اين صورت هيچ مذاكره اي در هيچ 
سطحي بين مسئوالن جمهوري اسالمي و امريكايي ها اتفاق نخواهد 

افتاد نه در نيويورك و نه غير آن«. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر انقالب هدف امريكا از مذاكره براي اثبات موفقيت فشار حداكثري را تبيين كردند

مذاکره با امریکا در هیچ سطحي و هیچ مکانی

حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز با اش�اره 
به هوش�ياري عمي�ق و تحس�ين برانگيز مردم 
در مقاب�ل توطئه هاي دش�منان در چه�ار دهه 
گذشته، تنها راه عالج مشكالت كشور را تكيه 
به م�ردم و جوانان و ج�دي گرفتن ظرفيت هاي 
داخلي دانستند و با اشاره به طرح مجدد موضوع 
مذاكره از جانب امريكايي ها، هدف آنها از ترفند 
مذاكره را تحميل خواس�ته هاي خ�ود و اثبات 
تأثيرگذاري فش�ار حداكثري بر ايران خواندند 
و تأكي�د كردند: سياس�ت فش�ار حداكثري در 
مقابل ملت ايران پش�يزي ارزش ن�دارد و همه 
مسئوالن جمهوري اس�المي يك صدا معتقدند 
كه با امريكا در هيچ سطحي مذاكره نخواهد شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي در ابتداي جلسه 
درس خارج فقه در آغاز سال تحصيلي حوزه هاي 
علميه، مجالس عزاداري حض��رت اباعبداهلل )ع( 
در محرم امس��ال را پر رونق تر از هر سال دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: اين حقيقت پر معنا نشان 
مي دهد كه پيوند مردم با اهل بيت)ع(  يك پيوند 
مستحكم است و به رغم انبوه تبليغات دشمنان عليه 
مقدسات و با وجود انواع سرگرمي ها و جاذبه هاي 
گوناگون براي جوانان، با فرا رسيدن محرم، امواج 
عظيم مردمي ك��ه اغلب نيز جوانان هس��تند به 
سمت خيمه حسين بن علي )ع( حركت مي كند و 
ملت ما در زير خيمه حضرت اباعبداهلل به راه خود 

ادامه مي دهد. 
    زمام بهبود امور كشور دست مردم و جوانان 

است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با اشاره به برخي 
مس��ائل مهم روز، گفتند: ملت ايران در مواجهه با 
موج تبليغاتي گس��ترده، عظيم و عميق دش��من 
عليه كشور و مقدسات در حال تصميم گيري است، 
البته در مقابل اين امواج غالباً پنهان و زيرزميني كه 

گاهي در گوشه اي از كشور نيز خود را نشان مي دهد، 
دستگاه هاي مختلف هوشيار هستند، اما مهم، نقش 
مردم است. ايشان با تأكيد بر اينكه زمام بهبود امور 
كشور به دست مردم و به ويژه جوانان است، افزودند: 
عزم، تصميم، بصيرت و ايمان مردم مي تواند كشور را 
به نقطه مطلوب برساند و بر همين اساس است كه 
مكرراً بر جدي گرفتن ظرفيت های داخلي در همه 
بخش هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي 

تأكيد و تكيه مي كنيم. 
   به بيگانه و فالن دولت نبايد اميد بست

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به پيشرفت هاي كشور 
در علم و فناوري و همچنين خبرهاي خوب از بخش 
توليد، گفتند: در بخش توليد، غفلت ها و كوتاهي هايي 
وجود داشته اس��ت اما حركت هاي خوبي به سمت 
اهداف مطلوب در جريان اس��ت كه ان شاءاهلل مردم 
آثار آن را خواهند ديد. ايشان با تأكيد بر اينكه عالج 
مشكالت گوناگون در دست مردم است، افزودند: به 
بيگانه نبايد نگاه كرد، به ف��الن دولت و فالن دولت 
نبايد اميد بست، به نشس��ت و برخاست با ديگران 

نبايد اتكال كرد. 
رهبر انقالب اس��المي افزودند: البت��ه اين حرف به 
معناي بستن باب مراوده با دولت هاي عالم نيست، ما 
اهل مراوده و گفت وگو و نشست و برخاست هستيم اما 
نبايد كارهاي كشور را به نشست و برخاست با ديگران 
موكول كرد. هر چه مي توانيد از امكانات دنيا استفاده 
كنيد اما عالج در داخل كش��ور، و حل مشكالت به 
دست مردم است. ايشان با اش��اره به حرف نو و راه 
جديدي كه جمهوري اس��المي ايران در دنيا پيش 
گرفته است، استقبال بيگانگان و عوامل نظام پوسيده 
س��رمايه داري غربي از اين راه پر افتخار را ناممكن 
دانستند و افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمني كرده 
و مي كنند اما به حول و قوه الهي اين كارها به جايي 
نرسيده و نخواهد رسيد و ملت بر دشمنان خود به 

ويژه امريكا پيروز خواهد شد. 

   هدف امريكا از مذاكره تحميل خواسته هاي 
گستاخانه است

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در خص��وص هدف 
امريكايي ها از مطرح كردن مجدد موضوع مذاكره 
با ايران گفتند: همه بايد بدانند و توجه كنند كه اين 

يك ترفند است. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به مواضع متفاوت 
مقام هاي امريكايي در خصوص مذاك��ره افزودند: 
گاهي مي گويند مذاكره بدون پيش شرط، گاهي نيز 
مي گويند مذاكره با ۱۲ شرط. اينگونه سخنان يا ناشي 
از سياست آشفته آنها است يا ترفندي براي سردرگم 
كردن طرف مقابل. البته جمهوري اسالمي سردرگم 
نمي ش��ود، چراكه راه ما روشن است و مي دانيم چه 
مي كنيم. ايش��ان هدف امريكايي ها از مذاكره را نه 
يافتن راه حل عادالنه، بلكه تحميل خواس��ته هاي 
گستاخانه دانستند و گفتند: اين حرف را كه هدف 
امريكا از مذاكره، تحميل است قباًل بنده مي گفتم، 
اما آنها اين قدر گستاخ شده اند كه امروز اين واقعيت را 

خودشان هم به زبان مي آورند. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان اخير يك مقام 
امريكايي كه گفته بود بايد با ايران س��ر ميز مذاكره 
بنشينيم و ما فالن چيزها را بگوييم و ايران قبول كند، 
خاطرنشان كردند: براي اين نوع مذاكره بايد به سراغ 
همان كساني بروند كه به عنوان گاو شيرده آنها عمل 
مي كنند. جمهوري اس��المي، جمهوري مؤمنين، 

جمهوري مسلمين هلل و جمهوري عزت است. 
   تبيي�ن اهداف امريكا از سياس�ت فش�ار 

حداكثري
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به تبيين اهداف 
امريكا از سياست فش��ار حداكثري و در عين حال، 
تالش براي كشاندن ايران پاي ميز مذاكره پرداختند و 
گفتند: سياست دولت امريكا، فشار حداكثري به ايران 
در قالب تحريم هاي گوناگون، تهديد و ياوه گويي هاي 
مختلف است، چراكه دولت كنوني امريكا معتقد است 

با رودربايستي و تعارف نمي توان جمهوري اسالمي را 
به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول كرد. 

رهبر انقالب اسالمي افزودند: رژيم اياالت متحده به 
دنبال آن است كه هم براي رقباي داخلي خود و هم 
براي اروپايي ها اين را به عنوان يك سياست قطعي جا 
بيندازد كه تنها راه مواجهه با ايران، فشار حداكثري 
است. ايشان با اشاره به اذعان امريكايي ها و متحدان 
آنها به ناكام ماندن سياست فش��ار حداكثري در به 
زانو درآوردن ايران، گفتند: هدف آنها از مذاكره اين 
است كه به همه ثابت كنند فشار حداكثري جواب 
داد و مس��ئوالن جمهوري اس��المي بر خالف آنكه 
مي گفتند مذاكره نمي كنيم مجبور شدند پاي ميز 
مذاكره بيايند، بنابراين تنها راه مواجهه با ايران، فشار 

حداكثري است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: اگر دشمن 
توانست اثبات كند كه فشار حداكثري عالج كار ايران 
و مؤثر بر روي ايران است، ايران و ملت عزيز ما ديگر 
روي آسايش را نخواهند ديد، چون پشت سر همه 
سياست هاي مس��تكبرانه امريكا اين سياست قرار 
خواهد گرفت و از اين به بعد، هر چيزي را كه قلدرانه از 
جمهوري اسالمي مطالبه كنند، اگر به آنها »َچشم« 
گفتيم، مسئله تمام است اما اگر »نه« گفتيم دوباره 
فشار حداكثري آغاز خواهد شد. ايشان، علت اصرار 
امريكايي ها و واس��طه كردن برخي اروپايي ها براي 
مذاكره و دي��دار را در همين چارچوب دانس��تند و 
افزودند: البته من راجع ب��ه اروپايي ها در يك وقت 
ديگر صحبت خواهم كرد اما علت اصرار آنها به اينكه 
اگر با رئيس جمهور امريكا يك جلسه بگذاريد همه 
مشكالت شما حل خواهد شد، اين است كه اثبات 
كنند فشار حداكثري در مقابل ايران يك سياست 
موفق است و بايد همين سياست را به كار بست. رهبر 
انقالب اسالمي تأكيد كردند: ما در مقابل بايد ثابت 
كنيم كه سياست فشار حداكثري در مقابل ملت ايران 

پشيزي ارزش ندارد. 
 حضرت آيت اهلل خامنه اي سخنان خود در خصوص 
مذاكره با امريكا را در دو نكته جمع بندي كردند: ۱( 
مذاكره با امريكا يعني تحميل خواسته هاي آنان بر 
جمهوري اسالمي، ۲( مذاكره يعني نمايش موفقيت 
سياست فشار حداكثري امريكا. ايشان افزودند: براي 
همين است كه مسئوالن كشور از رئيس جمهور و 
وزير امور خارجه و ديگران، يك صدا اعالم كردند كه 
با امريكا مذاكره نخواهيم كرد نه مذاكره دوجانبه نه 

چند جانبه. 
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: چنانچه امريكا 
حرف خود را پ��س گرفت و توبه ك��رد و به معاهده 
هسته اي كه آن را نقض كرده است، بازگشت، آن وقت 
در جمع كشورهاي عضو معاهده كه شركت و با ايران 
صحبت مي كنند، امريكا هم مي تواند شركت كند، اما 
در غير اين صورت هيچ مذاكره اي در هيچ سطحي 
بين مسئوالن جمهوري اسالمي و امريكايي ها اتفاق 
نخواهد افتاد نه در نيوي��ورك و نه غير آن. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي با بيان اينكه در طول ۴۰ س��ال 
گذشته جمهوري اسالمي در مواجهه با انواع ترفندها 
قرار داشته است و دشمنان نتوانسته اند ايران عزيز را 
مغلوب كنند، خاطرنشان كردند: سياست هاي آنان 
يكي پس از ديگري مغلوب سياست هاي جمهوري 
اسالمي شده است و بعد از اين نيز جمهوري اسالمي 
به حول قوه الهي آنها را مغلوب خواهد كرد و پيروز و 

سربلند از ميدان خارج خواهد شد. 

ژه
وی

 ازامریكايمنزويهمميترسيد؟! 
اصالح طلبان دو موضع متناقض در مورد امريكا را همزمان دنبال 
مي كنند و مثل بسياري مواضع ديگرشان اعتنايي هم ندارند 
اين تناقض به چشم مي آيد. در يك سال و نيم اخير اين فقط 
محمدجواد ظريف نبود كه مي گفت »برجام توانست امريكا را 
در دنيا منزوي كند و امروز تمام تالشش را مي كند تا از منزوي 
بودن خارج شود.« بلكه رسانه ها و فعاالن سياسي اصالح طلب 
و حامي دولت هم اين موضوع را جزيي از دستاوردهاي برجام 
برمي شمردند. اما در كنار چنين موضعي، با كوچك ترين موضع 
امريكا عليه ايران هم س��ريع در موضع ضعف افتاده و با ترس، 
از عصباني شدن امريكا و لزوم تغيير مواضع ايران مي نويسند. 
روزنامه آرمان در موضوع حمله يمن به تأسيسات نفتي آرامكوي 
عربستان در يادداشتي ابتدا ترس از حمله به تأسيسات نفتي 
عربستان را عيان كرده: »هرچند ممكن است فكر كنيم كه اين 
حمله يك نمايش قدرتي ازسوي حوثي بوده باشد، اما مي تواند با 
عواقب ناجوري روبه رو شود چون با سرنوشت يك جهان مواجه 
است...« و بعد آن را به حمله نظامي امريكا به ايران مرتبط كرده 
است: »رئيس جمهور امريكا در شرايط اضطراري بدون مجوز 
كنگره مي تواند دس��تور حمله نظامي بدهد... االن نمي توانيم 
خيلي با دقت اعالم كنيم كه امريكا مس��تقيماً و مستقاًل وارد 
جنگ خواهد شد كه كار بسيار اش��تباهي خواهد بود ولي در 
مورد اينكه امريكا، عربستان سعودي را تحريك كند با حمايت 

شيخ نشين هاي ديگر مخصوصاً اس��رائيل كه روابط پنهاني با 
كشورهاي عرب دارد، آن هم خطرناك است.«

انصاراهلل يمن، با زيركي و مهارت، هم انتقام خود را از عربستان 
گرفته و هم انتقام تهديدهاي نفتي علي��ه ايران را و با حمله به 
تأسيسات نفتي آرامكو موجب توقف صادرات نفت عربستان شده 
است، با اين حال ترس موشك هاي يمن به اصالح طلبان رسيده 
اس��ت و از امريكايي هم كه به قول خود من��زوي اش كرده اند، 

همچنان مي ترسند!

اگرم��ردمدنب��الاس��تبدادرضاخاني 
هستند،دليلششمایيد!

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه ۲ با همكاري 
گروه صلح انجمن جامعه شناسي ايران به مناسبت روز جهاني 
دموكراسي نشس��تي برگزار كرده كه در آن صادق زيباكالم، 
پروانه سلحشوري، عليرضا علوي تبار، مقصود فراستخواه و حاتم 
قادري سخناني در مورد دموكراسي بيان كردند. نكته اول آنكه 
تهران به عنوان يك ابرشهر و پايتخت مشكالت متعدد اجتماعي 
و فرهنگ��ي دارد كه معاونت فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري 
مي تواند براي بررسي و حل آن تالش كند، اما ترجيح مي دهد 
پتانسيل خود را در خدمت مباحث سياسي بي سود براي مردم 
قرار دهد. نكته دوم سخنان پروانه سلحشوري، نماينده مجلس 
در اين نشست است. او كه سمت كنوني خود، يعني نمايندگي 

مجلس را به دليل وجود دموكراسي در ايران دارد، مردم ايران 
را آدم هايي معرفي كرده كه پذيراي دموكراسي نيستند. او در 
اين نشس��ت گفته »در ايران بارها و بارها شنيده ايم كه برخي 
مي گويند ايران به يك رضاخان احتي��اج دارد. منظور مردم از 
رضاخان، وجه اس��تبدادي او و نه كارهايي است كه انجام داده 
اس��ت؛ آنها مي گويند كه يك رضاخان بايد بياي��د و با روحيه 
استبدادي اش اوضاع را درست كند... ما ايراني ها اينطور هستيم 
و پذيراي دموكراسي نيستيم و به نظر من براي رسيدن به يك 

جامعه دموكراتيك احتياج به زمان داريم...«
پروانه سلحشوري كه با رأي مردم يعني يك مسير دموكراتيك، 
انتخاب شده تا براي حل مشكالت همين مردم تالش كند، در 
حالي مي گويد مردم پذيرايي دموكراسي نيستند كه راه حل 
خود او براي حل مش��كل س��اده اي همچون اختالف نظرات 
پيرامون ورود بانوان به استاديوم هاي ورزشي، قيام و انقالب به 

سبك مردم تونس بود!
همين نظرات متناقض و همين پرداختن به امور سياس��ي و 
جناحي و بي توجهي به مش��كالت مردم توسط كساني كه از 
مسير دموكراسي به مقامي رسيده اند، باعث شده تا برخي مردم 
در كالم دنبال استبداد رضاخاني بروند. مردمي كه نشان داده اند 
عالقه به استبداد رضاخاني را بايد طعنه شان به عملكرد نامطلوب 
امثال پروانه سلحشوري ها دانست كه بله، اگر نتيجه دموكراسي 

امثال شما هستيد، زنده باد استبداد رضاخاني!

بيانيه رؤساي جمهوري ايران، روسيه و تركيه  
هیچ اقدامي نباید اصول حاکمیت سوریه را 

تضعیف کند
رؤس�اي جمهوري ايران، روس�يه و تركيه، در بيانيه اي مش�ترك، 
ضمن تأكيد بر تعهد مستحكم خود به حاكميت، استقالل، وحدت 
و تماميت ارضي س�وريه، تمامي تالش ها به منظور ايجاد واقعيات 
جديد در صحن�ه ميداني س�وريه به بهان�ه مبارزه با تروريس�م از 
جمله ابت�كارات غيرمش�روع خودمخت�اري را مردود ش�مردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، در اين بيانيه ۱۴ 
ماده اي كه پس از مذاكرات فشرده دكتر حسن روحاني، آقاي والديمير 
پوتين و آقاي رجب طيب اردوغان منتشر شد، از شركت عراق و لبنان به 
عنوان ناظران جديد فرمت آستانه استقبال شده و از جامعه بين المللي 
مي خواهد براي بازسازي سوريه و افزايش كمك هاي انسان دوستانه به 

مردم اين كشور، مسئوليت بيشتري ايفا كند. 
رؤساي جمهوري ايران، روسيه و تركيه همچنين با توافق بر سر برگزاري 
نشست آتي سه جانبه در تهران، آخرين تحوالت منطقه اي و بين المللي و 
نيز همكاري در زمينه هاي مختلف را بررسي كرده و بر تصميم خود مبني 

بر ارتقاي همكاري مشترك اقتصادي و بازرگاني تأكيد كردند. 

 محسن رضایي: برخي مي خواهند
 صحنه مبارزه را منحرف کنند

 خيلي ها ب�ه دنبال اين هس�تند ك�ه صحن�ه مب�ارزه را منحرف 
كنن�د و جبهه را ط�ور ديگ�ري تعريف كنن�د. نيروه�اي انقالب 
باي�د س�الح ها را ب�ه س�مت دش�من اصل�ي نش�انه بگيرن�د. 
ام�روز هرچ�ه فري�اد داري�م باي�د س�ر امري�كا بكش�يم. 
به گزارش مهر، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گردهمايي شبكه مردمي سايبري انقالب اسالمي در شهرستان آبعلي 
گفت: امس��ال از سال هاي تعيين كننده انقالب اس��المي است. همه ي 
س��ال هاي انقالب اثر گذار و مهم ب��وده، اما امس��ال ويژگي هاي خاص 
خودش را دارد. امسال شيطان بزرگ و دشمن هميشگي ملت ما به مبارزه 
ملت ايران براي رويارويي جديد آمده است. وي ادامه داد: زماني بود كه 
امريكايي ها فقط در عرصه نظامي به جنگ ملت ها مي آمدند، اما امروزه با 

جنگ فرهنگي و اقتصادي و سايبري جلو مي آيند. 
وي با بيان اينكه در همه جهان اين سؤال مطرح اس��ت كه آيا ايران در 
اين رويارويي در مقابل امريكا پيروز خواهد شد؟، آيا در صحنه سايبري 
ملت ايران پيروز خواهد شد؟ آيا محاصره اقتصادي شكسته خواهد شد؟، 
تأكيد كرد: يك ميدان جديد از مبارزه و فتح خرمشهري ديگر در ميان 
است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه همه به دنبال 
تحليل چگونگي مقابله و ايستادگي ما هستند، خاطرنشان كرد: نتيجه 
اين جنگ هاي جديد به كجا كشيده مي شود؟ حتي آقاي ترامپ راضي 
شده است كه سرپايي در مس��ير عبور آقاي روحاني، با رئيس جمهور ما 
عكس بگيرد و بگويد مذاكره كردم و برنده ش��دم. رضايي تصريح كرد: 
رئيس جمهور ما هم سرپايي و گذري هم نبايد به آقاي ترامپ جز با مشت 
گره كرده نگاه كند چراكه هرنوع عكس��ي كه ترامپ بخواهد به عنوان 
مذاكره سوءاستفاده كند، خيانت به ايستادگي و انقالب ماست. اين عالمت 

نبايد براي دشمن ارسال شود. آنها دنبال اين نمايش هستند. 
وي با بيان اينكه خوشحال هستم كه مقام معظم رهبري امكان هر نوع 
مذاكره اي با امريكا را رد كردند و فرمودند ما هيچ نوع مذاكره اي نداريم، 
تأكيد كرد: اين فرموده س��رآغاز شايسته اي براي نبرد كبير جوانان ما با 
شيطان بزرگ است. فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: 
خيلي ها به دنبال اين هستند كه صحنه مبارزه را منحرف كنند و جبهه 
را طور ديگري تعريف كنند. نيروهاي انقالب بايد س��الح ها را به سمت 
دشمن اصلي نشانه بگيرند. امروز هرچه فرياد داريم بايد سر امريكا بكشيم. 
رضايي با بيان اينكه برخ��ي مي خواهند تا روز ۱۳ آب��ان يا ۲۲ بهمن يا 
انتخابات مجلس كارهايي انجام دهند و افكار عمومي را از دشمن اصلي به 
جاهاي ديگر بكشانند، اظهار داشت: نيروهاي انقالب، ان شاء اهلل با پيروزي 
خودشان، آنها را نااميد مي كنند و نشان خواهند داد كه در ايران انقالبي 
عليه امريكا رخ داده است. رضايي با بيان اينكه آنهايي كه عامل مشكالت 
اقتصادي طي ۳۰ سال اخير بوده اند متهم رديف اول هستند، تأكيد كرد: 
عده اي جبهه هاي انحرافي براي جوانان ايجاد مي كنند. امسال اوج مبارزه 
ملت ايران با تكنوكرات ها و ليبرال هاست. سياست هاي كلي نظام كه عمل 
نشده را مطالبه كنيد و پاسخ بخواهيد. وي با بيان اينكه اگر مجلس انقالبي 
داشتيم به محض خروج ترامپ از برجام، بايد اطالعيه مي دادند و از دولت 
مي خواستند كه دولت انقالبي تشكيل و روحيه انقالبي را در كشور حكم 
فرما كنند، افزود: برجام اوج پيروزي انديش��ه دولتي ها و مجلسي هاي 
ليبرال بود كه با خروج امريكا از آن، بر باد رفت. دبير مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با بيان اينكه آقايان هوادار غرب، آن سرمايه هايی كه قرار بود 
وارد كشور شود كجا رفت، گفت: آن تكنولوژی هايی كه قول داده بوديد 
چه شد؟ در ۳۰ سال فقط ترديد و انحراف در اقتصاد ايجاد كردند و حاال 
بدهكاران، طلبكارانه انگشت اتهام را به سمت نظام نشانه رفته اند! خروج 

امريكا از برجام بايد پايان انديشه ليبرالي در كشور ما باشد. 
رضايي در پايان با بيان اينكه ما به كنار رفتن آقاي بولتون قانع نيستيم، 
روزي خواهد رسيد كه ترامپ را محاكمه كنيم، گفت: اگر فضاي كشور ضد 
امريكايي و ضد ليبرالي شود، مجلس انقالبي تشكيل خواهد شد و اين پيام 
مخابره خواهد شد كه ملت ايران، يك بار ديگر امريكا را شكست داده است، 

براي اين كار در لشكر سايبري، اتاق فكر متمركز نياز است. 

آيت اهلل خاتمي خبر داد
رئیسي و طائب 

سخنرانان اجالس خبرگان رهبري
عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س خب�رگان رهب�ري ب�ا اع�الم 
اينك�ه هفتمي�ن اجالس�يه مجل�س خب�رگان رهب�ري از دوم 
مهرماه آغاز مي ش�ود، از س�خنراني رئي�س قوه قضائي�ه و رئيس 
س�ازمان اطالعات س�پاه پاس�داران در اين اجالس�يه خب�رداد. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل س��يداحمد خاتمي در نشست خبري كه در 
س��اختمان دبيرخانه مجلس خبرگان در قم برگزار شد، عنوان كرد: 
هفتمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبري در دوره پنجم، از دوم مهر 

آغاز مي شود و تا چهارم مهر ادامه دارد. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس خب��رگان رهبري بيان ك��رد: هفتمين 
اجالسيه روز سه ش��نبه دوم مهر س��اعت ۸و ۳۰دقيقه صبح با نطق 
رئيس مجلس خبرگان رهبري آغاز خواهد ش��د؛ آيين نامه الزامي بر 
مشورت رئيس با هيئت رئيس��ه براي تنظيم نطق ابتدايي ندارد ولي 
تمامي رؤس��اي مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون اهل مشورت هستند 
و با مشورت نطق تنظيم مي ش��ود. خاتمي تصريح كرد: در اجالسيه، 
۱۶نطق پيش از دستور برنامه ريزي شده است كه هر ناطق ۱5دقيقه 
فرصت براي ارائه نطق دارد كه مي تواند مش��كالت حوزه انتخابيه نيز 
بخشي از نطق باشد. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 
اظهار كرد: روز اول اجالسيه، س��خنراني آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه 
قضائيه با محور تعيين خطوط قوه قضائيه و استمرار مبارزه با مفاسد 
اقتصادي برنامه ريزي شده است؛ اعضاي هيئت رئيسه اعتقاد داشتند 
كه تبيين و صحبت در خصوص مبارزه با مفاس��د اقتصادي، موجي از 
اميد در جامعه را به ارمغ��ان خواهد آورد و بر همين اس��اس تصميم 
گرفته شد كه رئيس قوه قضائيه ارائه بحث كنند. خاتمي تأكيد كرد: در 
روز دوم حجت االسالم طائب، رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
با موضوع بررس��ي موضوع نفوذ در ابعاد مختلف سياس��ي، فرهنگي، 

اقتصادي و اجتماعي به سخنراني خواهد پرداخت. 
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 ب�ا حك�م آي�ت اهلل رئيس�ي، حجت االس�الم درويش�يان 
مدي�ركل س�ازمان بازرس�ي خراس�ان رض�وي ب�ه عن�وان 
ش�د.  منص�وب  كش�ور  كل  بازرس�ي  س�ازمان  رئي�س 
به گزارش فارس،حجت االسالم حس��ن درويشيان در سال ۱۳۳۹ در 
رفسنجان متولد شد. وي سال ها در حوزه هاي علميه قم و مشهد مشغول 
به تحصيل بوده و در اين راه از محضر اس��تادان برجسته اي همچون 
حضرات آيات مرحوم علي اش��تهاردي، مرحوم محمدتقي فلسفي، 
جوادي آملي، سيدحسن مرتضوي و حسيني بوشهري بهره جسته و 
بيش از شش سال نيز در سطح خارج فقه و اصول تحصيل كرده است. 

حجت االس��الم درويش��يان در كن��ار تحصي��الت ح��وزوي داراي 
كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناس��ي و دكتراي تخصصي فقه 
و مباني حقوق اس��المي )در مرحله دفاع رساله( مي باشد. تدريس در 
دوره هاي كارآموزان قضايي در كرمان و دانش��گاه علمي كاربردي قوه 
قضائيه در مشهد از ديگر س��وابق علمي وي مي باشد. حجت االسالم 
درويشيان كه در بهمن  سال ۱۳۶۰ وارد قوه قضائيه شد، يكي از قضات 
باسابقه، متدين و انقالبي است كه طي حدود ۱۹ سال حضور خود در 
سازمان بازرسي كل كشور، مسئوليت هاي مختلفي را برعهده داشته 
است كه بيانگر اشراف كامل وي بر مأموريت هاي اين سازمان مي باشد.  

دادستان انقالب اسالمي ارتش در اس��تان كرمان، مديركل بازرسي 
استان هاي كرمان، يزد و خراس��ان )ايفاي نقش محوري در تأسيس 
ادارات كل بازرسي استان هاي يزد، خراسان جنوبي و شمالي(، معاون 
فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور، رئيس منطقه۲ سازمان 
بازرسي كل كشور )شامل استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي، 
گلستان و سيستان و بلوچستان( و بازرس كل خراسان رضوي از سال 
۸7 تاكنون و رياست شوراي دستگاه هاي نظارتي استان خراسان رضوي 
از ابتداي تأسيس تاكنون بخشي از مهم ترين سوابق قضايي و اجرايي 

حجت االسالم درويشيان است. 

حجت االسالم درويشيان رئيس سازمان بازرسي كل كشور شد

       س�پاه نيوز: س��ردار عباس نيل فروش��ان، معاون عمليات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در گفت وگويي تفصيلي با بيان اينكه »مصاف 
چندين ساله با شيطان اكبر موجب رشدمان شده است«، گفت: امروز 
سپاه نقطه اميد مستضعفان جهان است و ما تالش مان را در همه ابعاد 

براي دفاع از انقالب اسالمي توسعه مي دهيم. 
       مهر: علي اكبر واليتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
در ديدار قائم مقام وزير خارجه هند به مس��ئله كشمير اشاره و بر حل 
و فصل درس��ت و دقيق موضوع هاي مرتبط ب��دون دخالت بيگانگان 

تأكيد كرد. 
        ايرنا: معاون اول رئيس جمهوري با تأكيد بر صيانت از اراضي ملي در 
سواحل مكران، گفت: جهت گيري دولت تبديل سواحل مكران به يكي 

از مهم ترين كانون هاي توسعه كشور است. 

leader


