
خدشه در شأن شورای نگهبان، تضعیف ساختار رسمی کشور است

وعده های انتخاباتی غیرکارشناسی، خط قرمز وزارت کشور 

انتظار این اس�ت ک�ه باال    ترین مقام اجرایی کش�ور 
نس�بت به حفظ ش�أن وجای�گاه نهاده�ای قانونی 
کش�ور مراقبت مضاعف و بیش�تری داش�ته باشد. 
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم، در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به این موضوع که رئیس جمهور 
حافظ قانون اساسی است، اظهار داش��ت:  براساس مفاد 
قانون اساسی، رئیس جمهور س��وگند یاد کرده حفاظت 
و پاسداری از قانون اساس��ی را برعهده بگیرد. همچنین 
بیش از ی��ک پنجم قانون اساس��ی جمهوری اس��امی 
به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم به ش��ورای نگهبان 

مربوط می ش��ود. وی ادامه داد:  وجود اص��ول متعدد و از 
نظر تعداد پرش��مار قانون اساس��ی در خصوص شورای 
نگهبان، بیانگر نقش و جایگاهی است که شورای نگهبان 
 در حفاظت از اسامیت و جمهوریت نظام اسامی ایران 

برعهده دارد.   
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد:  هرگونه خدشه در شأن 
و جایگاه ش��ورای نگهبان، یعنی تضعیف ساختار رسمی 
کشور به عنوان خونبهای شهیدان محسوب می شود. وی 
خاطرنشان کرد:  انتظار این است که باال    ترین مقام اجرایی 
کشور نسبت به حفظ شأن وجایگاه نهادهای قانونی کشور 

مراقبت مضاعف و بیشتری داشته باشد. 
نماینده مجلس نهم شورای اسامی تصریح کرد:  آنچه 
این روز    ها در مورد ش��ورای نگهبان مطرح می شود، به 
نظر می رس��د بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، 
جنبه سیاسی و بهره برداری های سیاسی از افکار عمومی 
را مدنظر دارد. بر این اس��اس همه کسانی که در کشور 
عاقه مند به تداوم جمهوریت در کش��ور و تداوم نگرش 
اسام در سطوح مختلف کشور هس��تند، باید مراقبت 
کنند ت��ا نهاد    هایی که حافظ رأی مردم هس��تند، مورد 

خطاب نا به جا قرار نگیرند. 

  سیاسی معاون سیاسی وزارت کشور 
تأکی�د ک�رد: وعده ه�ای 
انتخاباتی غیرکارشناسی خط قرمز وزارت کشور است و 
نامزد    ها از بیان شعار و وعده های غیرقانونی اجتناب کنند. 
جمال عرف عصر دیروز در حاش��یه نشس��ت هم اندیشی 
فعاالن اجتماعی و سیاسی استان سمنان در سالن یادگار 
امام )ره( اس��تانداری س��منان در گفت وگو با ایرنا افزود: 
تحرک های انتخاباتی نامزدهای احتمالی در دست بررسی 
است و احتمال افزایش نامزدهای احتمالی یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شورای اسامی وجود دارد. وی خاطر نشان 
کرد: وعده های انتخاباتی غیرکارشناسی خط قرمز وزارت 
کشور است و نامزد    ها از بیان شعار و وعده های غیرقانونی 
اجتناب کنند.  معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: 
وعده تقسیمات کشوری خط قرمز وزارت کشور است و در 
زمان تعیین صاحیت نامزدها، خطاهای نامزدهای احتمالی 
بررسی می شود. عرف تصریح کرد: اجرای طرح تقسیمات 
کشوری نیازمند اقدام های کارشناسی است و نامزدهای 
احتمالی در چارچوب وظایف و اختیار    ها می توانند اظهارنظر 

کنند. وی تصریح کرد: نشست های هم اندیشی با جریان های 
سیاسی و مذاهب برای حضور اقشار مردم در انتخابات در 
دست اقدام اس��ت و در انتخابات مجلس شورای اسامی 
در اوایل اسفند امسال شاهد مش��ارکت قابل توجه مردم 
خواهیم بود. معاون سیاسی وزارت کشور گفت: انتخابات 
نماد مردم ساالری دینی در کشور است و اقشار مردم برای 
گره گشایی از مشکات در این رویداد مهم سیاسی شرکت 
کنند. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی ۲ 

اسفند ۹۸ برگزار می شود. 

چند روز پی��ش رئیس جمهور 
امریکا دس��تور تخلیه نیروهای 
نظامی خود از س��وریه را صادر 
ک��رد. دیروز نیز فرم��ان خروج 
س��ربازان امریکا از افغانس��تان 
را ص��ادر و در توئیتی نوش��ت: 
»هم��ان اف��رادی که م��ا را به 
خاورمیان��ه بردن��د، ۸تریلیون 
دالر به ما تحمیل کردند و جان 
هزاران نفر را گرفتند )و اگر طرف 
مقابل را هم حساب کنیم میلیون   ها انسان را از بین بردند( در 
حال حاضر در تقا هستند تا ما را در آنجا نگه دارند. به این افراد 
گوش ندهید. آنها ثابت کرده اند که نادرست هستند«. در این 
میان 3 هزار سرباز به سعودی می فرستند، چرا؟ چون فعًا در 
آنجا کسانی حضور ندارند که شکست را بر امریکا تحمیل کنند 
و از سوی دیگر او در صدد است پس از حذف آل سعود از قدرت، 
انرژی عربستان را تضمین شده در اختیار داشته باشد. اما به هر 
دلیل – ازجمله آورده های انتخاباتی این تصمیم برای ۲0۲0- 
رئیس جمهور امریکا به این جمع بندی رسیده است که 1۸سال 
در افغانستان، 17سال در عراق و شش سال در سوریه جز تلف 
شدن ۸تریلیون دالر و هزاران سرباز امریکایی آورده ای برای 
امریکا نداشته است. اما س��ؤال این است که چه کسی و کدام 
کش��ور توانس��ت رئیس جمهور امریکا را به چنین تصمیمی 
ساختارشکن برساند و قبای ابرقدرتی امریکا را به اندازه یک 
تیش��رت کوچک کند. مقام معظم رهبری در بهمن 13۹6 و 
پس از اغتشاشات دی ماه آن سال فرمودند: »به ما می گویند 
می ترسید، ما اگر می ترسیدیم که امریکا را از این منطقه اخراج 
نمی کردیم«. واقعیت این است که جریان زالل مقاومت نفس 
امریکا را در غرب آسیا به شماره انداخته است. خصوصاً در 1۸ 
ماه گذشته متوجه شدند که گوشت سربازان شان در منطقه 
زیر دندان مقاومت است. به قول حاج قاسم »در نزدیک   ترین 
نقطه ای که فکر آن را هم نمی کنید در کنار شما هستیم « و این 
عامل بازدارندگی ما است. برخی چنین تحلیل می کنند که 
یکی از عائم حمله نظامی امریکا به ایران این است که امکانات 
و نیروهای خود را از دسترس دور کند. این فرضیه به دو دلیل 
باطل است؛ اول اینکه سربازانش در قطر و عربستان )بخوانید 
هر جا دست مقاومت فعًا نمی رسد( حضور دارند و دوم اینکه 
3هزار سرباز امریکایی را به عربستان گسیل می کند که باز در 
تیررس ما هستند. از سوی دیگر راهبرد اعام شده ایران پاسخ 
نامحدود در زمان و مکان است که باز در هر نقطه ای از منطقه 
باشند در دس��ترس ما هس��تند. می توان امروز با شجاعت و 
جسارت گفت میوه 30سال مبارزه جریان مقاومت برای عبور 
جهان اسام از سلطه سیاسی- نظامی و فرهنگی غرب در حال 
بارور شدن است و انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی و 
ملت رشید ایران در عین تحمل تحریم، مشغول میوه چینی 
از یک سیاست راهبردی، ثابت و خیره کننده خود یعنی ایجاد 
زحمت برای نظام سلطه در غرب آسیا هستند. ممکن است 
دیگرانی چنین تحلیل کنند که خروج امریکا موجب رش��د 
تروریسم خواهد شد. سند گویای این مدعا معکوس است، چرا 
تا امریکا به این منطقه نیامده بود از تروریسم خبری نبود؟ یا 
امریکا خود تروریسم را ساخته است یا اجازه داده در سایه خود 
رشد کند. مطمئناً در افغانستان بدون امریکا طالبان راه دیگری 
را بر خواهد گزید و در عراق نیز که آسیب پذیر  ترین نقطه برای 
امریکا در خاورمیانه است، جریان مقاومت شکل قانونی به خود 
گرفته است و به زودی شاهد دومینوی تصمیمات ترامپ برای 
این کش��ور نیز خواهیم بود. امروز جمهوری اسامی حاصل 
زحمات خود و خون شهدای مقاومت در سراسر جهان اسام را 
به نظاره نشسته است. منطق و مبارزه ایران اسامی باعث شد 
رئیس جمهور امریکا به همان منطقی برسد که ما سال   ها به 
آنها توصیه می کردیم که امنیت غیربومی در خاورمیانه شکل 

نخواهد گرفت و امریکا جز هزینه آورده ای نخواهد داشت.
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

امریکا منطق ایران را پذیرفت

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  22 مهر 1398   -    15 صفر 1441

سال بیست و یکم- شماره 5771 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )ع(

عزم سفر که می کنیم، 
حسین قدیانی
  یادداشت

محاس��به هم دنبالش 
می آید؛ اینکه کی برویم، 
کجا برویم و کجا بمانیم تا بیشتر لذت ببریم از سفر! همه 
دوست داریم در سفر راحت باشیم! اصاً دلیل محبوبیت 
سفر همین است که چند روزی ر  ها می شویم! ر  ها از کار 
و دفتر و اداره و ترافیک و کاً همه چی! کافی است یک بار 
و فقط یک بار در س��فری دچار بی جایی و بی خوابی و 
استرس شویم؛ دیگر رفتن به آنجا را برای خود ممنوع 
می کنیم! می گردیم و مقاصد بهت��ری پیدا می کنیم! 
سفرهای بهتری! کم دردسرتری! سفر است دیگر! قرار 
نیس��ت که حال مان را بد کند! قرار است بهترمان کند! 
آسوده باشیم چند روزی! خوش بگذرانیم! حاال فرض 
کنید مسافرتی رفته اید پر از ازدحام، پر از معطلی، پر از 
ش��لوغی، پر از خطر و پر از هر چیزی که مخل آسایش 
شماست! اگر شما دوباره آن سفر را بخواهید تجربه کنید، 
خیلی   ها در عقل تان شک می کنند و اگر بشود سه باره و 
چهارباره و پنج باره، خلق اهلل خواهند گفت: » این هم مثل 
اینکه عاشق است! « و خواهند گفت: » ببین چه دلی به 
مقصد و مقصود سفرش داده که باز هم آزار و اذیت جسم 
و جان را به تن می خرد و م��ی رود خرابات! « و خواهند 
گفت: » آن خراباتی که می رود، واقعاً کجاست و مگر چقدر 
دلرباس��ت که با وجود این همه مشقت و مرارت، گویی 
اصاً آزاری نمی بیند و اذیتی نمی شود؟! « و خواهند گفت: 

» اتفاقاً جسم و جانش بال درمی آورد در این سفر! انگار 
جوری است که جز زیبایی چیزی نمی بیند! « و خواهند 
گفت: » کاش ما هم تا این حد عاشق سفری، عاشق مقصد 
و مقصودی، عاشق راه و مسیری و عاشق کسی بودیم که 
حاضر بودیم این جور به عشقش دل بزنیم به سختی ها! « 
و خواهند گفت: » قطع��اً این جاذبه عجی��ب و غریب، 

دوطرفه است! قطعاً این یک عشق دوسویه است!«
آری! کربا هم مس��افرانش را دوس��ت دارد! اربعین 
هم زوارش را دوس��ت دارد! و حسین هم دل باخته به 
دل باختگانش! و عباس هم عاشق عشاق علمدار است! 
و زینب هم هوادار هوادارانش است! و اگر این گونه نبود 
و اگر جز این بود که این یک کشش مشترک است، کجا 

دوام می آورد این سفر، این همه؟!
دیشب رفیقم از » مهران « زنگ زده که یک شبانه روز 
منتظریم تا نوبت ما هم بش��ود! همه پارکینگ   ها پر 
اس��ت! همه جا پر از آدم است؛ غلغله ها! انگار صحرای 
محشر است! ولی جانم به حس��ین که هیچ کس هم 

برنمی گردد!
   صدای چیست می آید علی جان؟

هان! صدای یک پیرمرد اس��ت! دارد زیارت عاش��ورا 
می خواند و مدام به ارباب می گوید؛ یعنی من کربات رو 
نبینم و برگردم؟! دلت می آید حضرت حسین؟! آیا چون 
زیاد هواخواه داری، پس ما برگردیم؟! نه! برنمی گردم! 

برنمی گردیم...

  سیاسی شورای نگهبان قانون 
اساس�ی در جلس�ه 
دیشب خود ضمن بررسی مصوبه مجلس پیرامون 
طرح تشکیل وزارت خدمات تجاری و بازرگانی، 
ای�ن ط�رح را مغای�ر قانون اساس�ی دانس�ت. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به جلسه یک  شنبه شب 
گفت: در این جلس��ه مصوبه مجلس پیرامون طرح 
تش��کیل وزارت خدمات تج��اری و بازرگانی مورد 
بررس��ی قرار گرفت. وی افزود: در بخش دیگری از 

این جلسه، اعضای ش��ورای نگهبان نسبت به طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی یک ایراد را وارد کردند. 

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد این شورا 
نس��بت به طرح تش��کیل وزارت بازرگانی، گفت: 
اعضای ش��ورای نگهبان تبصره یک ماده یک طرح 
تش��کیل وزارت بازرگانی، مصوب مجلس را مغایر 
اصول ۸5 و 133 قانون اساسی دانستند. کدخدایی 
در پایان خاطر نش��ان کرد: ایراد شورای نگهبان به 
طرح تش��کیل وزارت بازرگانی در قالب نامه ای به 

مجلس اعام شده است. 

چاپ س�وم کتاب زندگینامه داس�تاني ش�هید مدافع حرم 
محمدرضا دهقان امیري به قلم فاطمه سلیماني در قطع رقعي 
و 295 صفحه، توسط انتشارات شهید کاظمي روانه بازار شد. 
استقبال خوب از جدید ترین اثر خالق »به سپیدی یک رویا« در 
یک ماه اخیر، کتاب یک روز بعد از حیراني را به چاپ سوم رساند. 
شهید مدافع حرم »محمدرضا دهقان امیري« متولد ۲6فروردین 
137۴ در استان تهران دیده به جهان گشود، در تاریخ ۲1 آبان ماه 
سال 13۹۴ با عنوان بسیجي تکاور راهي سوریه شد و همزمان با 
آخرین روز هاي ماه محرم الحرام در نبرد با تروریست هاي تکفیري 
در حومه حلب طي عملیات محرم خلعت شهادت پوشید و در تاریخ 

۲5 آبان در امامزاده علي اکبر چیذر به خاک سپرده شد.

سفر عشق

 ایراد شورای نگهبان 
به طرح تشکیل وزارت بازرگانی

 روایتي متفاوت از زندگي 
شهید مدافع حرم دهه هفتادي 

فرمانده کل قوا در مراسم ساالنه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام حسین)ع( :

گزارش »جوان« از دستور ترامپ برای خروج نیروهای امریکا از سوریه و افغانستان

عزت سپاه با دشمنی امریکا بیشتر شد
فرار اوبامایي ترامپ از منطقه
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رهبر انقاب در دیدار نخست وزیر پاکستان: آغازگر جنگ با ایران  بدون تردید پشیمان خواهد شد 

نخست وزير پاكستان: ترامپ از من خواست 
تسهیل كننده  مذاكره با  ايران باشم

روحانی: تکیه بر امریکا و صهیونیست ها  حاصلي جز خسارت ندارد
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