
چرا مذاكره نخواهيم كرد؟
رهبر معظم انقالب اسالمی در آغاز درس خارج فقه خود فرمودند: »مذاكره 
با امريكا يعني تحميل خواسته هاي امريكا بر جمهوري اسالمي ايران؛ دّوم 
اينكه مذاكره يعني نمايِش موفقيت سياسِت فشارِ حداكثری از سوي امريكا. 
براي همين هم هست كه مشاهده كرديد رئيس جمهور محترم، وزير خارجه، 
مسئولين كشور همه يك صدا، يك زبان گفتند كه ما با امريكا مذاكره نخواهيم 
كرد؛ نه مذاكره  دوجانبه، نه مذاكره  چندجانبه. اگر امريكا حرف خودش را پس 
گرفت و به آن معاهده  هسته اي كه نقض كرده بود برگشت و توبه كرد و شد 
عضو كشورهاي معاهده كننده، آن وقت در جمع كشورهاي معاهده كننده 
كه ش��ركت مي كنند و با ايران صحبت مي كنند، او هم شركت كند؛ بدون 
آن، هيچ گونه مذاكره اي در هيچ سطحي بين مسئولين جمهوري اسالمي و 
امريكايي ها اتّفاق نخواهد افتاد؛ نه در سفر نيويورك، نه در غيرسفر نيويورك... 
اينها نشان دهنده  اين است كه جمهوري اسالمي مي داند چه كار خواهد كرد. 
اينها در طول اين 40 سال، با انواع و اقس��ام ترفندها نتوانسته اند جمهوري 
اس��المي را مغلوب كنند و سياست هاي ش��ان يكي پس از ديگري مغلوب 
سياست هاي جمهوري اسالمي شده است؛ بعدازاين هم به حول و قّوه  الهي، 
آنها مغلوب جمهوري اسالمي خواهند شد و جمهوري اسالمي سربلند و عزيز 

از ميدان خارج خواهد شد. «
مس��ير تاريخي ملت ايران در طول 40 سال گذشته سرش��ار از چالش ها و 
مشكالتي بوده كه به تعبيري مي توان آنها را به مثابه امتحاناتي در نظر گرفت 
كه عيار اين جامعه در آن سنجيده شده و فوالد استقامت آنان در اين كوران، 
آبديده تر شد. به حق مي توان ملت ايران را مصداق اين آيه شريفه كالم اهلل مجيد 
دانست كه »الَّذيَن قاَل لَُهُم الّناُس إِنَّ الّناَس َقد َجَمعوا لَكم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم 
ُ َونِعَم الَوكيُل ؛  اينها كساني بودند كه )بعضي از( مردم،  إيمانًا َوقالوا َحسُبَنا اهللَّ
به آنان گفتند: مردم ]لشكر دشمن[ براي )حمله به( شما اجتماع كرده اند؛ از 
آنها بترسيد! اما اين سخن، بر ايمان شان افزود و گفتند: خدا ما را كافي است  و 
او بهترين حامي ماست. « البته در طول تاريخ كم نبوده اند كساني كه در مقابل 
فشارهاي دشمن و نيز برخي آسيب هاي دروني، واليت شيطان را پذيرفته و 
سر تسليم در مقابل زياده خواهي هاي مستكبران فرود آورده اند. مروري بر نوع 
مواجهه كشورهاي ضعيف و عقب نگاه داشته شده با مقوله پيشرفت، خود 
درس عبرت آموزي ازاين جهت است. كم نبوده اند كساني كه در مقابل نظام 
سلطه گر و سلطه پذير مطلوب مستكبران سر خم كرده و آشكارا مسير پيشرفت 
خود را ذيل استكبارورزي سلطه گران تعريف كرده اند. برخي نخبگان غربگرا و 
غرب باور در جوامع مستضعف، كعبه آمال خود را پيروي از غرب و تبديل شدن 
به يكي از اقمار نظام س��لطه تصوي��ر كرده اند. متأس��فانه بايد گفت برخي 
غرب گرايان چنان مسخ شده اند و دل هاي شان مرده است كه توفيق حسن 
ظن به وعده های الهي را ازدست داده اند و در مسير حركت خود تنها به ابزار 
ماده اكتفا مي كنند. طبيعي است انساني كه تنها به ابزاري مادي متكي شود، 
در مقابل نيرويي توانمندتر، خود را مي بازد و مسير تسليم را دنبال مي كند. 
هزار نكته باريك ترازمو اتفاقاً اينجاست كه دقيقاً كساني كه به واليت شيطان 
گردن مي نهند و عزت خود را به مستكبران ارزاني مي دارند، به مثابه مهره هايي 
در دست نظام سلطه تلقي شده و گاه چنين شده كه آنگاه تاريخ مصرف شان از 
سوي اربابان غربي به پايان مي رسد، به صورتي كامالً غيرمنتظره كنار گذاشته 
و به فراموشي سپرده مي شوند. شياطين هيچ گاه تكيه گاه امن و مطمئني براي 
پيروان خود نبوده و نيستند.  در مقابل كساني كه مسير استقامت عزت مندانه 
را با حس��ن ظن به وعده های الهي و نيروي تدبير و خرد در پيش گرفته اند، 
ُهْم  مشمول بركات الهي و مصداق آيه ش��ريفه »َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِديَنّ
ُسُبلََنا« مي گردند. تنها در اين چارچوب است كه مي توان رمز موفقيت هاي 
ملت ايران و نظام اسالمي را در برابر انبوه مشكالت و فشارهاي دشمن در طول 
سال هاي متمادي دريافت. اكنون نيز در دهه پنجم انقالب اسالمی، همين 
بنيان توحيدي، الگوي پيش��رفت ملت ايران را رقم مي زند كه »َو لَْو أََنّ أَْهَل 

ماءِ َو الَأْْرِض. « الُْقري آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَيِهْم بََركاٍت ِمَن الَسّ
واقعيت آن است كه منازعه امروز نظام اسالمي و س��لطه گران وارد مرحله 
جديدي شده و آن تالش غرب براي تضعيف نقاط قوت و برچيدن مؤلفه هاي 
اقتدار ملي ايران اسالمي است. در يك سو دولت اياالت متحده امريكا قرار دارد 
كه برجام را پاره و عدم بازگشت تحريم ها را منوط به اقتدار زدايي تمام عيار از 
كشورمان مي كند و در ضلع ديگر اروپايي ها نيز حفظ برجام معيوب و ناقص 
فعلي را به محدودسازي ايران در موضوع نفوذ و قدرت منطقه اي جمهوري 
اسالمي ايران، توانمندي موش��كي و بازدارندگي دفاعي ايران و ... مشروط 
مي كنند. البته منطقي نيس��ت كه منتظر ما به  ازاي اقتصادي در برابر اين 
قربانيان آتي برجام باشيم، چراكه برجام در بهارش ثمري نداشت، چه رسد به 
موسم خزانش. حتي اگر بر فرض محال تسليم شدن قرار بود »آب نبات«ي 
به همراه داشته باشد، بايد حواس مان باش��د كه داريم چه مرواريدهايي را با 
آن معاوضه مي كنيم.  عدول از نقاط قوت راهب��ردي و قرباني كردن امنيت 
ملي كشور و مردم پيش وعده های توخالي غرب به هيچ روي منطقي نيست. 
مذاكره كردن بر سر مؤلفه هاي بازدارندگي دفاعي، همچون توانمندي موشكي 
و سالح هاي راهبردي بدان معناست كه به دست خود وارد فرايند خلع سالحي 
شويم كه نه تنها هيچ مبناي متعارف بين المللي ندارد، بلكه خالف منطق عقلي 
نيز هست. حتي اگر مذاكره بر سر موشك ها به نتيجه هم نرسد، ورود به آن 

به هيچ عنوان به صالح نيست. 
ورود به اين نوع مذاكرات حداقل ضرر بزرگي كه دارد، باز شدن مشت بسته 
دفاعي در مقابل طرف مقابل است، امري كه سال هاي سال غربيان براي آن 
تالش كرده و ناموفق بوده اند. توانمندي موش��كي جمهوري اسالمي ايران 
از نوع متعارف بوده كه خالف هيچ معاهده بين المللي نيست و نبايد زير بار 
بدعت گفت وگو درباره آن رفت. حوزه ديگر چالش غرب با اقتدار ملي ايران، 
در حوزه قدرت منطقه اي و نفوذ ايران در عرصه غرب آس��يا است. غربي ها 
امروز نمي توانند ايران را به عنوان بازيگر مهم و تعيين كننده منطقه اي ناديده 
بگيرند و ما نيز نبايد بر سر اصل بازيگري و نيز راهبردها و تاكتيك هاي خود 
در محيط منطقه با كسي مذاكره كنيم.  قطعاً جمهوري اسالمي ايران همانند 
گذشته به عنوان يك بازيگر منطقه با ديگر اطراف تأثيرگذار در تحوالت منطقه 
به صورت دوجانبه بر س��ر راه حل هاي مفيد در خصوص بحران هاي منطقه 
مذاكره خواهد كرد، اما به هيچ عنوان زير بار مذاكره بر سر اقتدار منطقه اي خود 
و تصميمات راهبردي خود در اين منطقه نخواهد رفت. به همين ترتيب مذاكره 
به بهانه حقوق بشر، در حكم دخالت طرف غربي در شئون داخلي كشور و نفي 
استقالل و حاكميت ملي ايران تلقي شده و قابل قبول نيست. علي اي حال بايد 
گفت: راهبرد امريكايي فشار حداكثري-مذاكره و الگوي غرب گرايان داخلي 

براي مذاكره-گشايش اقتصادي مدت هاست كه شكست خورده است. 

محمدجواد اخوان

كبري آسوپار

سرلشكر صفوي:

 پاسخ ما به توطئه امریکا از مدیترانه تا اقيانوس هند خواهد بود

 دستيار و مش�اور عالي فرماندهي معظم كل 
ق�وا پي�ش از خطبه هاي نم�از جمع�ه تهران 
گفت: انقاب اس�امي ب�ه ق�درت منطقه اي 
غرب آس�يا تبديل ش�ده و شكس�ت ناپذير 
اس�ت و اگر امريكايي ها به فكر توطئه باشند 
ملت اي�ران از درياي مديترانه، دريای س�رخ 
و اقيان�وس هن�د به آنها پاس�خ خواه�د داد. 
س��ردار سرلش��كر پاس��دار س��يد يحيي رحيم 
صفوي به مناس��بت »هفته دفاع مقدس« پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت: امريكايي ها 
خوب مي دانند كه ما از يك رهبر خردمند و شجاع 
برخوردار هستيم و سياست ايران سياست ايجاد 
صلح و امنيت پايدار است و ما اميدواريم دشمنان 
منطقه اي و فرامنطقه اي بدانند كه ايران به دنبال 
تهاجم و كشورگشايی نيست بلكه به دنبال آرامش 

و دفاع از حق ملت هاي اسالمي است. 
دستيار و مش��اور عالي فرماندهي معظم كل قوا 
اظهار كرد: مردم ايران با مجاهدت هاي فراموش 
نش��دني همچون ۲00 هزار ش��هيد ، ۳00 هزار 
جانباز و 40 هزار آزاده پس از گذشت ۳0 سال از 
دفاع مقدس ايران و انقالب اسالمي به يك قدرت 
شكست ناپذيرتبديل شده اس��ت كه هر توطئه 

دشمن را پاسخ خواهد داد. 
صفوي با اشاره به اقتدار تكاملي انقالب اسالمي و 
افول قدرت و ذلت دشمنان اسالم اظهار كرد: ما به 
دنبال صلح جهاني هستيم و البته نه آن صلح كه 
»مايك پمپئو« وزير امورخارجه امريكا به دنبال 
فريب ديگران اس��ت. وي اداره كننده س��ازمان 
اطالعات امريكا)سيا( بوده و كار آنها دروغ گفتن 
است. امريكايي ها مي دانند قدرت نوظهور انقالب 
اسالمي و جبهه مقاومت در حال اوج گيري است 
و قدرت امريكا و طرفدارانش در حال نزول است و 
سياست هاي آنها در مقابل ايران با شكست مواجه 

شده است. 
مش��اور عالي فرماندهي معظم كل قوا با اشاره به 
شكست سياست هاي ترامپ در مقابل ملت ايران 
افزود: اين رئيس جمهور امريكا به سرنوشت شش 
رئيس جمهوري قبل از خودش گرفتار خواهد شد 
كه هيچ كدام نتوانس��تند اراده سياسي خود را به 
ملت ايران تحميل كنند و ترامپ نيز در حسرت 
تسليم كردن مردم ايران به تاريخ خواهد پيوست 
و با رهب��ري قدرتمند مقام معظم رهبري س��د 
تحريم هاي ظالمانه خواهد شكست و توهم هاي 
آنها لگدمال خواهد شد. مشاور عالي فرمانده كل 
قوا با تأكيد بر اينكه هم طرح خاورميانه بزرگ و 
هم طرح معامله قرن امريكا با شكست مواجه شده 
است، گفت: امريكا و متحدانش از نظر اقتصادي و 
نظامي فرسوده شده اند. دولت مقتدر ايران درس 
اقتدار به مردم جهان آموخ��ت آنها ملت ايران را 
س��تايش مي كنند چون هيچ دول��ت و ملتي در 
يك قرن گذش��ته نتوانسته اس��ت اين حجم از 
بحران هاي داخلي و خارج��ي همچون ترورها و 
فتنه ها را با پيروزي پشت س��ربگذارد واين ترور 
اقتصادي عليه م��ردم ايران نيز درهم شكس��ته 
خواهد ش��د. ايران از اين تنگه عبور خواهد كرد 
و ميراث رئيس جمهور امريكا جز شكست، انزوا 
و اختالف با متحدان تاريخي خود همچون اروپا 

چيز ديگري نخواهد بود. 
    امريكا و عربستان با دم شير بازي نكنند

سردار حس��ين دهقان، مش��اور فرمانده كل قوا 

در حوزه صنايع دفاعي و پش��تيباني از نيروهاي 
مس��لح نيز روز گذش��ته در پانزدهمين يادواره 
١١4تن از شهداي بخش مركزي حوزه مقاومت 
بسيج ثاراهلل)ع( س��اري  در روستاي زرين آباد، به 

حمله اخير گروه انصاراهلل يمن به پااليشگاه نفت 
آرامكو عربس��تان و جوس��ازي هاي امريكا اشاره 
كرد و گفت: مجموعه آرامكو از سوي مجاهدين 
يمني مورد حمله قرار گرفته كه بخش عظيمي از 

توانمندي س��عودي ها براي صادرات نفت از بين 
رفته است و آنها تالش مي كنند بگويند اين حمله 
از سوي يمني ها نبوده است؛ مي خواهند بگويند 
اين حمله از سوي ايران بوده، بعد مي گويند اين 
از عراق شليك شده، بعد مي گويند اين موشك و 

يا پهپاد بوده است!
مش��اور فرمانده كل قوا در حوزه صنايع دفاعي و 
پشتيباني از نيروهاي مس��لح اظهار كرد: امريكا 
در چند سال اخير سالح و سيستم هاي پدافندي، 
راداري، ش��نود و دس��تگاه عظيم جاسوسي در 
عربستان فعال كرد كه در منطقه اشراف اطالعاتي 
داشته باشد اما آنها نتوانستند موشك هاي يمني 

را شناسايي كنند. 
دهقان تصريح كرد: عربستان و امريكا نمي خواهد 
القا كنند كه يك ملت ضعيف و پابرهنه مانند يمن 
و انصاراهلل به آنها چنين صدمه اي زده است و اين 
مسئله را مي خواهند بيندازند گردن يك قدرت 
منطقه اي مانند ايران اسالمي تا براي آنها توجيه 
داشته باش��د و آبروي آنها نرود. وي با بيان اينكه 
امريكا و عربس��تان در حمله موشكي انصاراهلل به 
آرامكو دچار سرگشتگي و س��ردرگمي شده اند، 
عنوان كرد: در قضيه حمله به آرامكو آنها متوجه 
ش��دند كه بازي ك��ردن با دم ش��ير خطر جدي 
دارد و اگر زماني بر عليه ايران اس��المي اقدامي 
كنند، مي دانند كه فردايي ب��راي آنها در منطقه 

نخواهد بود. 
مش��اور فرمانده كل قوا در حوزه صنايع دفاعي و 
پشتيباني از نيروهاي مس��لح با بيان اينكه ما از 
گذشته با صراحت اعالم كرديم از يمني ها حمايت 
مي كنيم و اين مسئله را پوش��يده نگه نداشتيم، 
خاطرنشان كرد: رهبري با قدرت اعالم كردند كه 
از مردم مظلوم يمن حمايت مي كنيم، مذاكره هم 
نخواهيم كرد و از جنگ استقبال نمي كنيم اما اگر 
عليه ما جنگي صورت گيرد آن وقت دامنه حمالت 

گسترده و غيرقابل پيش بيني خواهد بود. 

قامت رشيد مقاومت  و بازدارندگی فراملی
ادامه از صفحه يک 

در اين ميان ترامپ به مردم امريكا قول داده است كه پول ماليات آنان 
را صرف جنگ نكند و در آس��تانه انتخابات امريكا عمل به اين ش��عار 
برايش حياتی است. بنابراين امريكا پس از خروج از برجام مقاومت را 
منسجم تر و ارزش كانونی نظام جمهوری اسالمی ايران برای آزادگان 
و مسلمانان جهان را دو چندان كرد و شدت تحريم ها باعث نشد ملت 
ايران ذره ای سر خم كنند. تلخی خفت و خواری انگليس در ماجرای 
ربودن كش��تی نفتكش ايران و سرنوش��ت آن همچنان در ذائقه آنان 
باقی است و اينچنين جهان به تحسين »جمهوری مؤمنان« و »وارثان 
عاشورا« مش��غول است كه در محاصره هم دش��من را به اضمحالل و 
نااميدی كشانده است و ذره ای از سياست تنبيه  قدرت اول اقتصادی 
و نظامی جهان عدول نكرده است كه بايد توبه كند و به برجام برگردد. 
االن مقاومت در سراسر منطقه آماده است به عنوان خط مقدم پاسخ 
به جنگ احتمالی عليه ايران عمل كند و در عراق، لبنان، سوريه و.... 
امريكا را ذليل نمايد. ايران امروز خط دوم جبهه است نه خط اول آن. 
بنابراين امروز می توان فهميد منافع ملی ما از طريق حضور در منطقه 
چطور تأمين ش��ده و بازدارندگی فراملی چگونه ش��كل گرفته است؛ 
اگر گوش شنوا و روح آزاده ای وجود داشته باشد منتقدان نيز زبان به 

تحسين خواهند گشود.

    مهر: با اقدامات اطالعاتي و عملياتي چند ماه گذش��ته سربازان 
گمنام ام��ام زمان)ع��ج( در اداره كل اطالعات اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان، يك شبكه ارتش��ا و اختالس در شيالت استان سيستان 
و بلوچستان شناس��ايي ش��د و با هماهنگي مقام قضايي مورد ضربه 

قرار گرفت. 
    فارس: س��ردار نقدي، معاون هماهنگ كننده سپاه با بيان اينكه 
امروز همه چيز براي برچيده شدن بساط صهيونيست ها آماده است، 
گفت: كار اين رژيم ديگر تمام شده و آنها فقط به دنبال تصويرسازي 
غلط از خودشان هستند و مي خواهند براي خود آبرويي باقي بگذارند 

و هيمنه شكست خورده خود را نشان ندهند. 
    جوان: عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه 
شخصي خود در توئيتر ضمن اشاره به اتهامات بدون سند سعودي ها 
عليه ايران نوش��ت: همانگونه كه ايران مسئوليت ساقط كردن پهپاد 
امريكايي را بر عهده گرفت، چنانچه اقدامي عليه س��عودی ها انجام 
داده بود، بدون ترديد اعالم مي كرد. اصرار بر دروغ گفتن و اتهام زدن 
از سوي مقامات سعودي مشكلي را حل نمي كند. اتهامات بدون سند 

سعودي بايد در مجامع بين المللی پی جويی شود.

ژه
وی

 آشتيملي،یاميلي! 
روش كار اصالح طلب��ان در جابه جاي��ي اولويت هاي جامعه و 
جازدن موضوعات دست چندم و حاشيه اي به عنوان مطالبه 
اصلي مردم ايران موضوعي است كه نخ نما شده و ديگر چندان با 
اقبال مردم مواجه نمي شود، حال رفع حصر سران فتنه باشد يا 
هر موضوع دست چندم ديگر.  فاطمه هاشمي در گفت وگويي 
كه با روزنامه آرمان داشته موضوع » آشتي ملي « را مورد توجه 
قرار داده و راه رسيدن به آن را پر كردن شكاف هايي عنوان كرده 
كه به زعم او عدم حضور زنان در ورزشگاه ها و ندادن گواهينامه 

رانندگي موتورسيكلت به بانوان از مصاديق آن است!
وي همچنين به تلويح فتنه ۸۸ و حصر سران فتنه را مورد اشاره 
قرار داده و مدعي شده كه بايد با آشتي ملي به حصر پايان دهيم. 
ادعاهاي فاطمه هاشمي در حالي اس��ت كه سران فتنه خود 
مصداق زيرپاگذاشتن آشتي ملي و منافع ملي و عزت مردم ايران 
هستند. جماعتي كه با ادعاي دروغ تقلب كشور را ماه ها به آشوب 
كشيدند، و اكنون پس از ١0سال از آن حادثه هنوز هيچ يك از 
آنها حاضر نشده اند به خاطر فتنه انگيزی های خود از مردم و نظام 

عذرخواهي كنند. همان ها كه به دشمن گراي افزايش تحريم ها 
دادند و به موازات آن در كشور آشوب ايجاد كردند. 

سايت مشرق نوشت: فتنه گران در پي آن بودند تا با ايجاد جنگ 
داخلي در كشور، وضعيتي به وجود آورند كه در سال های بعد 
در سوريه و عراق رخ داد و اين كشورها را با خسارت هاي جبران 
ناشدني مواجه كرد. اينجا بود كه در اقدامي هوشمندانه، شوراي 
عالي امنيت ملي، حصر سران فتنه را اعالم كرد. اتفاقاً يكي از 
راه هاي تقويت آشتي ملي، رس��يدگي به خيانت نابخشودني 

سران فتنه در سال ۸۸ است. 


 انفعالیاخویشتنداريترامپ؟
علي تاجرنيا از محكومان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه همدلي 
گفته است: »نه ايران و نه امريكا طرفدار منازعه و جنگ نيستند. 
اين را مي شود از سكوت و خويشتنداري امريكايي ها در مقابل 

انهدام پهپادشان ديد«. 
اينكه جمهوري اس��المي ايران طرفدار هيچ منازعه و جنگي 
نبوده و نيست، كلمه حقي است كه اراده باطل از آن شده است. 

ترامپ اگر به زعم اين فعال سياسي اصالح طلب، درمقابل انهدام 
پهپاد خويشتنداري كرده، اين خويشتنداري نه ارادي كه ناشي 
از قدرت دفاعي بازدارنده اي است كه توان نظامي كشور ايجاد 
كرده است. همان قدرتي كه آنها در انديشه محدود كردن آن در 
قبال مذاكره هستند كه اگر اين قدرت بازدارندگي نبود، امريكا 
در اقدام نظامي عليه ايران كمترين ترديدي به خود راه نمي داد. 
اما او به خوبي مي داند كه اگر آغاز كننده جنگي عليه ايران باشد؛ 
تمام منافع و نيروهاي او در منطقه در تيررس نيروهاي مسلح و 

نيروهاي مقاومت خواهد بود. 
اما همانگونه كه بارها به اثبات رسيده، نگاه اصالح طلبان به امريكا، 
همواره نگاه »ارباب-رعيتي« بوده است. بر همين اساس، اين 
طيف، استيصال و ناتواني امريكا در سرنگون شدن پهپاد متجاوز 
اين كشور در آسمان ايران را خويش��تنداری جا مي زند. از ياد 
نبريم در جريان حاكميت طيف اصالحات بر كشور و هنگامي 
كه بحث گفت وگوي تمدن ها از سوي دولت اصالحات مطرح 
شد، دولت امريكا جمهوري اسالمي ايران را به عنوان »محور 

شرارت« ناميد. 

اميرعبداللهيان : 
روابط بغداد و تهران راهبردي است

ق�وي  اراده  و  اس�ت  راهب�ردي  ته�ران  و  بغ�داد  رواب�ط 
اس�ت.  ك�رده  مأي�وس  را  دش�منان  كش�ور،  دو  رهب�ران 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس 
مجلس و مدير كل بين الملل در ديدار با جمعي از جوانان مجلس اعالي عراق 
در تهران با اشاره به مشتركات فرهنگي مذهبي ميان دو كشور گفت: بايد 
از ظرفيت هاي باالي موجود دو كشور در جهت تقويت هر چه بيشتر روابط 
بهره برداری كرد. وي افزود: روابط بغداد و تهران راهبردي است و اراده قوي 

رهبران دو كشور، دشمنان را مأيوس كرده است.
 اميرعبداللهيان خاطرنش��ان كرد: عراق در جغرافي��اي منطقه، از جايگاه 
ژئواستراتژيك و ژئوپلتيك برخوردار است و تحوالت عراق جديد به نفع مردم 
عراق و به دست رهبران ديني، سياس��ي و مردم اين كشور رقم خورد. وي 
تصريح كرد: بايد مراقب توطئه هاي پيچيده دشمنان منطقه بود. فراموش 
نشود كه مبارزه عراق در كسب استقالل كش��ور، عدم اجازه تجزيه عراق 
و شكست تروريس��م تكفيري و داعش در سايه جانفشاني شهداي عراقي 

صفحات جديد و ماندگاري را در اين كشور رقم زد. 

  گزارش

كارگر حقوق ندارد؟
انگار اتفاقات هفت تپه را پخش مجدد كرده ان��د و قصه را يك بار از 
ابتدا دوباره مي بينيم؛ فقط اين بار لوكيشن ماجرا عوض شده است؛ 
اين بار به جاي خوزس��تان صداي كارگر را از اراك مي ش��نويد و نام 
قصه هفت تپه نيست؛ هپكو اس��ت. اما قصه، قصه همان قصه است؛ 
تراژدي رئالي كه كس��ي به نحوه  آغازش توجه ندارد، اما براي نحوه  
پايانش همه سناريوي تخيلي مي چينند، آن هم پس از پايان قصه! 
خصوصی سازی های مسئله دار، عدم نظارت بر نحوه  مصرف ارز دولتي، 
عدم نظارت بر نحوه  عملكرد توليدكننده های كالن، واردات بي رويه  
كاالهاي توليد داخل و يا هر موضوع ديگر، فرقي ندارد؛ دولت در هر 
حال به وظيفه اش عمل نكرده است. عملكرد دولت، توليدكننده را 
به ورشكستگي يا كالهبرداري مي رساند. اين آغاز ماجراست كه در 
شلوغي هاي سياسي بعدي گم مي ش��ود. نتيجه آنكه كارگر حقوق 
نمي گيرد. دولت و مجلس و قوه قضائيه اعتنايي نمي كنند. كارگري 
كه حتي براي نان ش��ب خان��واده اش جيبش خالي اس��ت، ناگزير 
اعتراض مي كند. خانه كارگر در سكوت است و توجهي به اصلي ترين 
وظيفه اش كه پيگيري مطالبات صنفي كارگران و مطالبه حقوق از 
دست رفته آنان است، ندارد. رسانه هاي رسمي كمتر صداي گوياي 

كارگر مي شوند. صداوسيما هم كه تكليف روشني دارد!
 كارگري كه مي بيند صداي جيب هاي خالي اش را كسي نمي شنود، 
اعتراضش را ش��ديد مي كند و صدايش را بلندتر. جايي كه امام مان 
علي عليه السالم مي فرمايد »فقر سبب نقصان دين و مشوش شدن 
عقل و جلب كينه می گردد.« آيا از كارگري كه حقوقش عقب افتاده 
و موضوعش فقط فقر نيست و مورد ظلم و بي اعتنايي هم قرار گرفته، 
انتظار داري��م كه اعتراضاتش خيل��ي مدني و آرام و روش��نفكرانه و 
منطقي و از مس��ير قانوني و مطابق مالحظات برهه حساس كنوني 
پيش برود؟! صدايش را نمي خواهيم بشنويم، او هم جاده و راه آهن را 

مي بندد تا فرياد دادخواهي اش شنيده شود.
 اين بار مجبور هس��تند صداي او را بش��نوند، اما صداي بسته شدن 
جاده و راه آهن شنيده مي شود و فرياد كارگري كه مي گويد به علت 
نداشتن پول خريد كوله پشتي به كودكش س��يلي زده، در ازدحام 
مصلحت هاي كذايي و منفعت هاي قبيله اي گم مي شود. اگر حقوق 

كارگر را بدهند، جاده هم باز مي شود. 
اين قشر زحمتكش كه بايد قبل از خشك شدن عرق هاي شان پول 
كارگري شان داده شود، همان ها هستند كه براي ما جاده و راه آهن 
ساخته اند و همه عمر با حقوقي كم، سربازان خدمتگزار ميهن بوده اند. 
همان ها كه از قضا هميشه راهگشا بوده اند و براي راه بستن نيامده اند. 
راه را آناني بس��ته اند كه ناكارآمدي شان كار را به راه بندان اعتراضي 

كارگران رسانده است.
 اما باز هم مسئوالني كه شب انتخابات و غيرانتخابات از لزوم شنيدن 
صداي مردم، سخنراني به س��خنراني و ميتينگ به ميتينگ شعار و 
وعده مي دهند، به ميان كارگران نمي روند كه از آنان دلجويي كنند و 
حداقل تالش براي كم كردن بار روحي و رواني كارگر معترض را انجام 
دهند. در عوض با به صف ك��ردن نيروهاي انتظامي مقابل كارگران، 
ميان دو قشر از مردم )كارگر و پليس( تقابل خشن مي سازند. دولتي ها 
و مجلسي ها و مدعي العموم ها و خانه كارگري ها در اتاق هاي شان و 
پشت ميزهاي ش��ان نشس��ته اند و ناجا و كارگران درگير مي شوند و 

بازداشتي و مصدوميت هم حاصل طبيعي درگيري است. 
گره هاي كور مي زنيم ب��ا دندان روي گرهي كه نه فقط به س��ادگي 
باز مي شد كه اصاًل مي شد كه ايجاد نش��ود! آن كارخانه اي كه امروز 
كارگران حقوق نگرفته اش فرياد تظلم شان بلند است، تا ديروز يكي 
از پررونق ترين واحدهاي توليدي كش��ور بود. رسانه هاي ضدانقالب 
كه دنبال سوريه سازي از ايران ما هس��تند، صداي كارگر زخمي يا 

بازداشتي مي شوند.
 كارگر ضدانقالب نيس��ت، اما قرار هم نيس��ت تا ابد فريب ژس��ت 
دلسوزي ضدانقالب را ميان شنيده نشدن فرياد اعتراضش در داخل 
نخورد! حاال كارگ��ر و ناجا كه هيچ، مردم را هم دو دس��ته كرده ايم؛ 
يكي سرباز ناجا را وحشي مي نامد، يكي كارگر معترض را ضدانقالب؛ 
گره روي گره! ك��م كم همان دولتي ها و مجلس��ي ها هم كه تاكنون 
ساكت بودند، سر از پنجره بيرون مي آورند و از لزوم شناخت دشمن و 
نخوردن فريب ضدانقالب و يا ضرورت شنيدن صداي اعتراض مردم و 
عدم درگيري فيزيكي با معترضان، مهمالت سياسي مي بافند. كارگر 
اما همچنان حقوق ندارد و اين قصه تك��راري مي رود تا جايي ديگر 

دوباره پخش مجدد شود. 

88498443سرويس  سياسي
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سردار دهقان: اگر امريكا و عربستان عليه ايران اقدامی كنند، فردايی  برای آنها در منطقه نخواهد بود

      خبر

امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر حركت طاب در 
مسير درست طلبگي گفت: برخي روحانی نماهای 
مدعي روشنفكري مأمور فساد در جامعه هستند 
و در براب�ر احكام ش�رع ايس�تادگي مي كنند. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل كاظم صديقي در مراسم 
افتتاح مدرس��ه فقهی اميرالمؤمنين)ع( قم ضمن 
تبيين اهميت توجه به اخالق و زي طلبگي، با بيان 
اينكه طالب بايد در مس��ير درست طلبگي حركت 
كنند، گفت: روحانياني كه بع��د از مدتي تحصيل 
ادعاي روشنفكري مي كنند، در دنيا و آخرت بدبخت 
هستند و در برابر احكام ش��رع ايستادگي و تحليل 

س��اختگي مي كنند، اينها مأموران شيطان و منشأ 
فساد در حوزه و عالم هستند. 

صديقي بيان كرد: گاهي انتظار داريم كه مردم به ما 
احترام كنند اما بايد وظيف��ه خود بدانيم كه طالب 
را مورد تكري��م و احترام قرار دهيم و عاش��ق لباس 
روحانيت و عمامه باش��يم، نبايد تنها انتظار داشته 
باشيم كه ديگران به اين دستگاه مقدس احترام كنند 
و خودمان بي توجه باش��يم. وي با اشاره به پيشينه 
مبارزاتي روحانيت در برابر دستگاه ظلم، بيان كرد: 
دستگاه روحانيت قرن ها در برابر دشمنان خونخوار 
و سالطين جائر و بد ذات مثل رضاخان ايستادگي 

و مبارزه كرده است؛ بنابراين طالب امروز نيز ادامه 
دهنده راه علماي گذشته باشند. 

آيت اهلل صديقي م��دارس علميه را قدمگاه حضرت 
ولي عصر)عج( دانس��ت و گفت: طالب اين دغدغه 
را داشته باش��ند كه آيا وظيفه طلبگي را به درستي 
عمل كرده اند يا عامل نفوذي در اين دستگاه هستند 
و به سمت و سوي سكوالرها و قدرتمندان گرايش 
دارند. امام جمعه موقت تهران ابراز كرد: نبايد سراغ 
كاخ نش��ينان و مرفهان بي درد بروي��م، امام راحل 
فرموده اند يك تار موي زاغه نشينان را با كاخ نشينان 
عوض نمي كنم؛ زيرا هر زماني مشكلي در كشور به 

وجود آمده همين پابرهن��گان جامعه نظام را ياري 
كرده اند بنابراين ما طلبه ها همواره بايد ياري رسان 
مردم و اين قش��ر باش��يم. وي با بيان اينكه در زي 
طلبگي تنها علم داش��تن كافي نيس��ت بلكه بايد 
بصيرت نيز داشته باشيم، گفت: عالمي داريم شايد از 
نظر اصطالحات در درجه اجتهاد باشد اما يك قطره 
از فهم محس��ن حججي در وجود او نيست و اسالم 
را دين منزوي و سياس��ت را از ديانت جدا مي داند، 
اين افراد خالف قرآن و سيره و اهل بيت)ع( حركت 
مي كنند و بر اين عقيده هستند كه دين توانايي اداره 

بشر و جامعه را ندارد. 

 

 نماي نزديك

 آيت اهلل صديقي: 
برخي روحانيان مدعي روشنفكري  مأمور فساد در جامعه هستند

  خطي��ب موقت نم��از جمعه ته��ران از مردم 
خواس��ت در فصل انتخابات باهوش باش��ند و 
فريب ش��عارهاي زيبا را نخورن��د، زيرا عناصر 

خائن و منافقين شعارهاي قشنگ مي دهند. 
به گزارش مهر، آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني 
در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران، تقوا و ياد 
خداوند را تنها راه نجات از وسوس��ه هاي شيطان 
دانست و گفت: ياد خداوند موجب نورانيت دل است. 
ممكن است هر فردي گرفتار بيماري فراموشي ياد 
خداوند شود، هرگاه ياد خداوند را فراموش كنيم 

ممكن است مرتكب هر جنايتي شويم. 
موحدي كرماني با بيان اينكه وسوسه هاي شيطان 
موجب غفلت افراد از ياد خداوند مي ش��ود، گفت: 
غفلت موجب مي ش��ود برخي دهها هزار ميليارد 
از بيت المال را دزديده و به خارج از كش��ور بروند. 
در اينجا بايد از رئيس قوه قضائيه به دليل مقابله 
با فساد تش��كر كنيم. آقاي رئيس��ي مچ دزدها را 
مي گيرد و دانه به دانه محاكم��ه و برخورد قاطع 
مي كند و اميدواريم در اين امر موفق باشند. وي با 
گراميداشت هفته دفاع مقدس تصريح كرد: دفاع 
ميدان هاي مختلفي دارد. گاهي جنگ اس��ت كه 
بايد در آن ميدان حضور پيدا كرد و به دفاع از كشور 
پرداخت و گاهي جنگ فرهنگي است. همه ما در 
عرصه فرهنگي مسئوليم و بايد از فرهنگ عاشورا، 

عفاف و حجاب دفاع كنيم. 

موح��دي كرماني دفاع اقتص��ادي را يكي ديگر 
از عرصه هاي دفاع دانس��ت و گفت: امريكا فكر 
مي كند با افزايش فشار اقتصادي مي تواند مردم 
ايران را به زانو در بياورد اما همگان مي دانند كه 
فش��ار اقتصادي آنها مؤثر نبوده است. به همين 
دليل ب��ه فش��ار دروغگوي��ي روي آورده اند و تا 
مي توانند دروغ مي گويند. وي با اشاره به بيانات 
مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر لزوم اقتصاد 
مقاومتي خاطرنشان كرد: بايد به اقتصاد مقاومتي 
روي بياوريم و در حالي كه دشمن با دروغگويي 
به دنبال اهداف خود است بايد از اقتصاد مقاومتي 
پيروي كنيم. موحدي كرماني دشمن شناسي را 
يكي ديگر از اصول مهم براي مس��لمين دانست 
و گفت: دش��من را بايد به خوبي شناخت. اگر با 
ساده لوحی و ساده انديشي دشمن را نشناسيم 
او به ما نزديك مي ش��ود و ضربه خود را خواهد 
زد. دشمن تالش مي كند ماهيت خود را پنهان 
و به ما نزديك شود تا ما از او غافل شويم و بعد از 
آن ضربه خود را وارد كند. وي با اشاره به در پيش 
بودن انتخابات ادامه داد: در فصل انتخابات باهوش 
باشيد. فريب شعارهاي زيبا را نخوريد زيرا عناصر 
خائن و منافقين شعارهاي قش��نگ مي دهند. 
مراقب باشيم و افراد را بشناسيم. اگر ديديد فردي 
امين است به او رأی دهيد وگرنه فريب شعارهاي 

قشنگ را نخوريد. 

   مردم فریب شعارهاي انتخاباتي    را  نخورند

امين آهويی |تسنيم


