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فرار كافي نيست، بايد محاكمه شويد
هفته گذشته دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا بعد از اعالم خروج نيروهاي 
امريكا از سوريه وخيانت به كردهاي اين كشور، در جريان نشست دوجانبه با 
رئيس جمهور ايتاليا اعالم كرد كه قصد دارد نظاميان امريكايي در كشورهاي 
متعدد ديگر را هم خارج كند. او گفت ما در كشورهاي بسيار زيادي حضور 
داريم. خجالت مي كشم بگويم چند كش��ور. رقم دقيقش را مي دانم ولي 
خجالت مي كشم بگويم، چون بسيار احمقانه است. ما در كشورهايي حضور 
داريم و از آنها حراست مي كنيم كه حتي از ما خوششان نمي آيد. آنها از ما 

سوءاستفاده مي كنند. 
دونالد ترامپ در توئيتي ديگر نوشت: امريكا، ۸ تريليون دالر براي جنگيدن و 
پليس بودن در خاورميانه هزينه كرده است. هزاران نفر از سربازان فوق العاده 
ما كشته يا به شدت زخمي شده اند. ميليون ها تن نيز در آن سو جان باخته اند. 
وي افزود: ورود به خاورميانه، بدترين تصميمي است كه تاكنون در تاريخ 
كشورمان اتخاذ شده است! ما بر مبناي فرضيه اي دروغين كه اكنون خالف 
آن ثابت شده است، يعني تسليحات كشتار جمعي، جنگ به راه انداختيم. 
هيچ اثري از اين تسليحات نبود! اكنون به آرامي و محتاطانه، ارتش و نظاميان 
فوق العاده خود را به خانه باز مي گردانيم. وي حضور نظامي كشورش در غرب 
آسيا را نادرست خواند و گفت »جنگ های بي پايان احمقانه« براي امريكا 

رو به اتمام است. 
ترامپ، همچنين روز پنج شنبه 10 اكتبر)1۸ مهر( هم در يك گردهمايي 
انتخاباتي 2020 گفت كه زمان آن فرا رسيده تا سربازان امريكايي از افغانستان 
خارج شوند. ترامپ تأكيد كرد: »قرار بود كه ما براي يك مدت كوتاهي در 
افغانستان باشيم. نزديك به 19 سال مي شود كه در آنجا )افغانستان( حضور 
داريم. زمان آن فرا رسيده است كه آنها )س��ربازان امريكايي( به خانه هاي 
 شان برگردند.« وي مدعي شد كه امريكا در حال حاضر 14 هزار سرباز در 
افغانستان دارد كه اين سربازان در بخش هاي آموزش و مشورت دهي سربازان 
افغان فعاليت دارند.  مواضع اخير ترامپ و طرح فرار امريكا از منطقه در واقع 
اعالم شكست »طرح خاورميانه بزرگ« است كه امريكايی ها به بهانه حادثه 
11 سپتامبر 2001 )20 شهريور 13۸0( بر مردم منطقه تحميل وطي آن 
در طول 20 سال گذشته منطقه غرب آس��يا را درگير جنگ های خانمان 
براندازي كرده و عالوه بر كشته وزخمي شدن بيش 50هزار امريكايي و هزينه 
كرد بيش از ۸تريليون دالري براي امريكا ، ميليون ها كشته وآواره و دهها هزار 

ميليارد دالر هزينه را نيز بر مردم وكشور هاي منطقه تحميل كرده اند. 
اين طرح كه پس از ناكامي امريكا در مهار وشكست انقالب اسالمي و باهدف 
جلوگيري از گسترش نفوذ آن در منطقه به اجرا درآمد ، طرح شومي بود كه به 
جهت حفظ استيالي اياالت متحده در قرن 21 ميالدي طراحي و از مدت ها 
قبل در مراكز تصميم گيری اين كشور روي آن كار شده بود. اين طرح چند 
هدف اساسي را دنبال مي كرد:  1-مهار وشكست انقالب اسالمي وجلوگيري 
از گسترش نفوذ آن در منطقه 2-تضمين امنيت رژيم صهيونيستي و پيشبرد 

فرآيند صلح ميان اعراب واسرائيل  3-تأمين امنيت صدور نفت براي غرب
4-تغيير در كشور هاي منطقه تحت عنوان مدرن كردن جوامع اسالمي از 

طريق اشاعه فرهنگ غربي، به ويژه در ميان نسل جوان 
طرح خاورميانه بزرگ در نظر داشت تا كشورهاي عربي منطقه خاورميانه، 
تركيه، ايران، پاكستان، كشورهاي مسلمان قفقاز و رژيم صهيونيستي را 
در يك نظام اقتص��اد آزاد به بلوكي با محوريت اس��رائيل تبديل كند. كاخ 
سفيد سعي مي كرد تا با اجراي اين نقشه، وتجزيه كشورهاي بزرگ منطقه 
كشورهاي كوچكي به وجود آورد. كش��ورهاي وابسته اي كه هر يك براي 
گرفتن امتيازات بيشتر با اسرائيل رابطه برقرار كرده و متحديني براي آن 
باشند. و همچنين به خاطر مسائل قومي و مناقشات مرزي به طور دائم با 
يكديگر در منازعه باشند. اختالف افكني هاي منطقه با هدايت امريكا كه با 
موضوعات سرزميني، قومي، مذهبي و ديني تاكنون اتفاق افتاده بخشي از اين 
پروژه بوده كه تاكنون بسياري از منابع، انرژي و فرصت هاي رشد خاورميانه را 

از بين برده وعامل بسياري از عقب ماندگي ها در منطقه بوده است. 
اما سلسله شكست هاي امريكا در جنگ های افغانستان وعراق وپس از آن 
ناكامي رژيم صهيونيستي در جنگ های 33روزه و22 روزه وناكامي امريكا 
ومتحدانش در جنگ های نيابتي در لبنان، سوريه، عراق، يمن و... كه همگي 
به شكست آنها انجاميد ، نه تنها دستاوردي براي كاخ سفيد نداشت، بلكه رژيم 
صهيونيستي به عنوان متحد اصلي امريكا در منطقه را محدودتر و به تشديد 
محاصره اين رژيم انجاميد به گونه اي كه ترامپ حتي طرح معامله قرن را نيز 
كه بخشي از اين سناريو بود به دليل مخالفت مقاومت فلسطين وكشورهاي 

اسالمي به فراموشي سپرده است. 
اما اوج شكس��ت امريكايی ها رابايد در ناكامي در فاز نهايي اين طرح يعني 
معطوف كردن فشارها بر نقطه كانوني تحوالت منطقه يعني ايران در قالب 
طرح حداكثري اقتصادي وسياس��ي باهدف براندازي نظام اسالمي ويا به 
تسليم كشاندن آن دانست كه البته در اين مرحله نيز امريكايی ها با مقاومت 
وايستادگي مردم ايران نه تنها شكست ديگري را متحمل شدند ، بلكه اين 
شكست خود به گسترش وفراگير تر شدن جبهه مقاومت ودر منطقه انجاميد 

و زمينه ساز اصلي فرار امريكايی ها از منطقه شد. 
پس لرزه هاي فرار امريكايی ها از سوريه و افغانستان وانتقال مركز فرماندهي 
نيروهاي امريكايي در منطقه از العديد قطر به ايالت كاروليناي امريكا ، ديگر 
متحدان فرامنطقه اي امريكا را نيز نگران كرده است. نشريه نيويورك تايمز 
هفته گذشته در مطلبي در اين زمينه مي نويسد: اسرائيلي ها نظاره گر رها 
شدن كردها توسط امريكا هستند و نگران مي پرسند: بعدي كيست؟وقتي 
چنين خيانتي مي تواند براي كردها اتفاق بيفتد، اسرائيلي ها مي پرسند، چه 
چيزي مانع از آن خواهد شد كه امريكا يكي ديگر از متحدان سرسختش را 
رها نكند. اين نگراني حتي به كره ای ها هم سرايت كرده است ، به گونه اي 
كه »چوسان ايلبو«، بزرگ ترين روزنامه كره جنوبي، در سرمقاله اي نوشت، 
ترامپ به اتحاد امري��كا و كره جنوبي از منظر مالي ن��گاه مي كند و رئيس 
جمهوري امريكا چند بار تهديد به خروج نيروهاي امريكا از كره جنوبي كرده 
است. اين روزنامه كره اي در ادامه مي نويسد اگر رفتار ترامپ كيم جونگ اون، 
رهبر كره شمالي، را جسورتر كند، كره جنوبي ممكن است با تهديدي كم 

سابقه روبه رو شود. 
اگر چه فرار امريكا از منطقه اذعان به شكست »طرح خاورميانه بزرگ « است 
اما نكته مهم اين است كه اعتراف صريح ترامپ به شكست اين استراتژي بايد 
مقدمه اي براي طرح دعوا عليه رژيم جنايتكار امريكا ومحاكمه سران گذشته 

وحال اين رژيم به خاطر جنايت های سال های اخير در منطقه باشد . 
 همكاري دستگاه هاي رسانه اي و ديپلماسي كشور با بهره گيري از ظرفيت 
كشور هاي مستقل و نيروهاي جبهه مقاومت در اين زمينه مي تواند زمينه ساز 
مهار سلطه امريكايی ها و ديگر قدرت هاي غربي و پيگيري حقوق از دست 
رفته مسلمانان و مستضعفان در كشورهاي منطقه و البته زمينه چيني براي 

طرح نويني در منطقه با محوريت نيروهاي جبهه مقاومت باشد.

و كماكان انكار آوارهاي حقوقي برجام
1- صنعت هسته اي در تعطيلي به سر مي برد و تمام تحريم هاي ضدايراني 
هسته اي احيا شده است و كماكان وزير امور خارجه كشورمان همانند رئيس 
جمهور و بسياري ديگر از مقامات با ادبيات مبالغه آميز از اين سند بين المللی 
دفاع كرده وآن را حاوي دستاوردهاي بي نظير كه اساسا براي افكار عمومي 

داخلي قابل لمس نيستند، عنوان مي كنند. 
در تمام مواضع اتخاذ شده كه با هدف تطهير و بزرگ نمايي برجام صورت 
مي گيرد تالش مي شود، علت شرايط نامناسب برجام، صرفا روي كارآمدن 
دونالد ترامپ و نه »هيئت حاكمه امريكا« عنوان شود در حالي كه مهم ترين 
علت اوضاع اضطراري برجام »مفاد متن برجام« و مفاهيم و بندهايي است 
كه در آْن گنجانده شده است. به طوري كه، جان كري وزير خارجه دولت 
اوباما چندي پيش در مصاحبه اي به صراحت عنوان مي كند كه در صورت 
رياست جمهوري هيالري كلينتون به جاي ترامپ نيز، اين كشور باز از توافق 
هسته اي خارج مي شد. وي علت اين تصميم را راهبرد ثابت امريكايي ها در 
قبال استانداردسازي رفتار ايران مطرح می كند. بنابراين خروج از برجام بعد 
از تعطيلي صنعت هسته اي ايران و احياي تحريم ها،  طرح از پيش تعيين شده 
بوده و با همين هدف در متن برجام »تله هاي حقوقي« از جمله »تفسيرپذير 
بودن متن برجام به ويژه در بندهاي مربوط به اجراي تعهدات و حل و فصل 
اختالفات«، »فقدان ضمانت اجراي طرف مقاب��ل براي اجراي تعهدات«، 
»پذيرش صالحيت تام  شوراي امنيت در رفع اختالفات«، »تعهدات كلي ، 
 مبهم  و قابل تفسير امريكا در متن در مقابل تعهدات،  عيني  و  متقن  ايران« 

لحاظ شده است. 
محدود سازي برجام در قالب »ايجاد صلح و ثبات منطقه اي و جهاني« و نه 
برداشتن تحريم هاي ضدايراني و عادي سازي روابط تجاري-اقتصادي ايران 
محصول متن تفسيرپذير برجام است كه فشارهاي سياسي-ديپلماتيك براي 

مذاكرات موشكي و منطقه  اي را نيز به شدت افزايش داده است. 
2- در انديشه جرياني در داخل، برجام بايد به عنوان يك الگوي پايدار و قابل 
اتكا براي اداره كشور باقي بماند و ريل گذاري كشورداري كنوني كه عنصر 
اصلي آن »گشايش اقتصادي با تعديل مواضع انقالبي در عرصه خارجي« 
است، نبايد تغيير كند. بر همين اساس دونالد ترامپ)و نه امريكا( مقصر اصلي 
شرايط كنوني برجام معرفي مي ش��ود يا آنكه براي حفظ اصالت و شأنيت 
برجام، دستاوردهاي ذهني و غيرواقعي براي اين توافقنامه توليد مي شود. 
دستاوردس��ازي ذهني و موهوم براي برجام را مي توان در برخي از عبارات 
وزير امور خارجه در ديدار با فعاالن فض��ای مجازي عنوان كرد آنجايي كه 
وي مي گويد: »اگر 10 سال ديگر به برجام نگاه كنند آن را يكي از موفق ترين 
دستاورد هاي جمهوري اسالمي خواهند ديد ... برجام شش قطعنامه شوراي 

امنيت را حذف كرده است«. 
پيش از اين نيز مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي به جاي ارائه دستاوردهاي 
واقعي و عيني برجام به بيان دس��تاوردهاي ذهني برج��ام در عباراتي 
نظير »برجام مباني تحريم را از بين برد و نه خود تحريم«، »كوتاه  مدت 
كردن تحريم نظامي دائمي در فصل هفتم شوراي امنيت و نه برداشتن 
كامل آن«، »مسابقه گذاشتن كش��ورها براي تعامل با ايران بدون آنكه 
سرمايه گذاري هايي عملياتي ش��ده باش��د«، »لغو 12 تا 17 قطعنامه 
شورا و آژانس در يك روز بدون اشاره به تجميع آن در قطعنامه2231« 

پرداخته بودند. 
 3- وزير امورخارجه در ديدار فوق در توجيه اينكه چرا برجام منزه اس��ت، 
مي گويد: »چرا به مردم غرور، اميد و اعتم��اد به نفس ندهيم و چرا تزريق 
نااميدي كنيم و چه منفعتي دارد كه غرور ملي مردم شكست بخورد؟... اميد 
به ديگري داشتن سم مهلك است«. وي در ادامه مي گويد: » آيا درست است 

كه بگوييم اگر با خارجي حرف بزني حتما كاله سرت مي رود؟«
اين در حالي اس��ت كه از روز آغاز مذاكرات تاكنون، احساس خودكوچك 
بيني ملي يكي از ثابت ترين اهداف برجامي بود كه در خارج و داخل ايران به 
صورت مستمر دنبال مي شد. ظريف در حالي با جمله سؤالی و البته كنايي در 
قالب »اگر با خارجي حرف بزني حتما كاله سرت مي رود؟« استكبارستيزي 
به عنوان يكي از مباني گفتمان انقالب اسالمي را زير سؤال مي برد و اصلي 
عرفي در روابط بين المللي به نام »بي اعتماد بودن به غرب در توافقات بين 
المللي« را مخدوش مي كند كه برجام نه تنها مانع از توسعه تحريم ها نشد 
بلكه زمينه به روز رساني دقيق تر آنها را فراهم كرد و روابط مالي، تجاري بانكي 
ايران با ساير كشورها را نيز به دليل ارائه اطالعات محرمانه اقتصادي به غرب 
دچار محدوديت كرد و صرفا در مصداق برجام بايد اقرار كنيم كه طرف ايراني 

فريب غرب را خورده است. 
 ظريف در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: »ما بعد از برجام ۸0 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي به ايران آورديم. من چه كار كنم كه كمتر از 5 
ميليارد دالر آن جذب شد. اگر ۸0 ميليارد دالر محقق شده بود ترامپ كه 
هيچ پدر جد ترامپ هم نمي توانست كاري بكند. چون آنقدر منابع اقتصادي 
در ايران شكل گرفته بود كه هيچ كس نمي توانست ما را تحريم كند. « اينها 
در حالي است كه خروجي عيني برجام در حوزه اقتصادي دالر چند برابري، 

گراني، تورم، ركود و بيكاري توسعه يافته نسبت به سال های قبل است. 
به نظر مي رسد تعريف و تمجيد غلوآميز و مستمر ماه هاي اخير از برجام 
آن هم بعد از تحميل هزينه هاي سنگين به جامعه ايراني، برجام را همچنان 
به عنوان يك توافق برد- برد حداقل در فضاي رواني جامعه نگه مي دارد و 

مانع نااميدي جامعه از »نسخه مذاكره با امريكا« شوند. 

عباس حاجي نجاري

محمد اسماعيلي

در اربعي�ن ش�هادت س�يد و س�االر ش�هيدان، حس�ينيه ام�ام 
خميني ميزب�ان هيئت ه�اي دانش�جويي از سراس�ر كش�ور بود 
و دانش�جويان ع�زادار در حض�ور رهبر معظ�م انقاب اس�امي، 
همنوا با زائران كرباي معلي فرياد »لبيك يا حس�ين« س�ر دادند. 
مقام معظم رهبري در حضور هيئت هاي دانشجويي و دانشجويان عزادار 
از سراسر كشور گفتند: بنده همواره از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه 
ما و شما را همواره در مسير مستقيم ثابت قدم بدارد، چرا كه اگر شما در 
اين مسيرحق ثابت قدم باشيد، كشور و دنيا اصالح و بشريت از منافع آن 

بهره مند مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين مراسم در سخنان كوتاهي با تشكر از مراسم عزاداري پر 
شور و با صفاي جوانان، خطاب به آنان گفتند: صفا و نورانيت شما عزيزان 
بسيار مغتنم است و بنده همواره از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه ما 

و شما را همواره در مسير مس��تقيم ثابت قدم بدارد، چرا كه اگر شما در 
اين مسير حق ثابت قدم باشيد، كشور و دنيا اصالح و بشريت از منافع آن 

بهره مند مي شود. 
همچنين حجت االسالم سعدي، سخنران مراسم، گفتمان مقاومت ملت 
ايران را برگرفته از مقاومت حس��يني)ع( خواند و افزود: جريان سلطه و 
استكبار به دنبال آن است كه به وسيله تريبون های پر شمار تبليغاتي خود، 
جاي حق و باطل را عوض كند اما همچنانكه حضرت امام سجاد و حضرت 
زينب كبري در كوفه و شام با سخنان روشنگر خود حكومت اموي را رسوا 
كردند، امروز نيز بايد تريبون های جريان حق، حرف اسالم و انقالب را با 
قدرت بيان و القائات نظام سلطه را افشا كنند. در اين مراسم همچنين آقايان 
حنيف طاهري و مطيعي به قرائت زيارت اربعين و ذكر مصيبت و نوحه بر 
مصائب حضرت سيدالشهدا عليه السالم و اهل بيت ايشان پرداختند. در 

پايان مراسم، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمي اقامه شد. 

رهبر معظم انقاب در حسينيه امام خميني)ره(:

ثباتقدمدرمسيرحقكشورودنيارااصالحميكند

 مسئوالن ايران از ميهمان نوازی ملت و دولت عراق قدرداني كردند

اربعين نمايش قدرت، وحدت و استحكام دنياي اسالم 

راهپيماي�ي اربعين كه هر س�ال باش�كوه تر 
از س�ال قب�ل برگ�زار مي ش�ود، ب�ه پديده 
و تجربه اي نوي�ن از نمادهاي جهان اس�ام 
در پيگي�ري آرمان ظل�م س�تيزي، آزادي، 
آزادي خواهي و آزادگي مبدل ش�ده اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز كه به 
عراق سفر كرده است، ظهر ديروز در جريان سفر 
به عراق و شركت در گردهمايي بزرگ اربعين، 
در جمع خبرنگاران ، هدف از سفر خود را شركت 
در مراسم ديني و مذهبي اربعين، عرض ارادت 
به ساحت مقدس ائمه اطهار )ع( و اعالم حمايت 
و همراهي دولت ايران از زائران ايراني و عاشقان 
امام حس��ين )ع( عنوان كرد و اف��زود: ميزباني 
شايس��ته از ميليون ها زائر امام حس��ين )ع( با 
وجود همه كمبودها كار بزرگي اس��ت و بايد از 
اين مهمان ن��وازي و تدارك امكان��ات و امنيت 

تشكر و قدرداني كرد. 
معاون اول رئي��س جمهور ادام��ه داد: دولت و 
مردم عراق ميزبانان خوبي هستند و بايد از همه 
موكب داران و مردم اين كشور كه در مسير نجف 
به كربال تمام دارايي خود را خالصانه در اختيار 

زائران قرار مي دهند قدرداني كرد. 
 جهانگيري با مقايسه تعداد زائران و افرادي كه 
در اين تجمع عظيم شركت مي كنند، خاطرنشان 

كرد: ظرف 10 س��ال اخير تعداد ايرانياني كه از 
مرزهاي جمهوري اسالمي وارد عراق شده اند از 
50 هزار نفر به 3 ميليون و 500 هزار نفر تبديل 
شده، و اين روند ادامه خواهد داشت. وي با اشاره 
به حضور چش��مگير مردم عراق در پذيرايي از 
زوار، گفت: مديريت و رسيدگي به چنين اجتماع 
بزرگي فرات��ر از ظرفيت و توان دولت هاس��ت و 
گردهمايي اربعين اتفاقي اس��تثنايي در جهان 
است. وي با بيان اينكه اربعين امروز به يك رسانه 
اجتماعي تبديل شده است، گفت: با وجود همه 
مقاومت ها براي شنيده نشدن پيام عاشورا امروز 
هر زائر به يك رس��انه اجتماعي تبديل ش��ده و 
منادي پيام ظلم س��تيزي و آزادی خواهی امام 

حسين )ع( است. 
معاون اول رئيس جمهور همچنين روز گذشته 
در مكالمه تلفني با عادل عبدالمهدي، نخس��ت 
وزير عراق ضمن قدرداني از زحمات دولت و ملت 
عراق در ميزباني از زائران اربعين حسيني تأكيد 
كرد: اين مراسم به نمايشي از قدرت، استحكام 
و وحدت دنياي اس��الم تبديل شده است. وي با 
اعالم حضور جمهوري اسالمي ايران براي حل 
مشكالت زائران اربعين گفت: خدمت رسانی به 
ميليون ها عاشق اباعبداهلل الحسين )ع( وظيفه 
دولت هاي منطقه اس��ت. نخست وزير عراق نيز 
با تأكيد بر اهميت راهپيمايي اربعين بر وحدت 

ملت هاي مس��لمان منطقه از حضور معاون اول 
رئيس جمهور و زائران ايراني در اين مراسم بزرگ 
قدرداني كرد. وي با ابالغ سالم به روحاني، رئيس 
جمهور ايران در برنامه ريزی گسترده به منظور 

تحكيم مناسبات بين طرفين تأكيد كرد. 
      پي�اده روی اربعي�ن، اس�تكبار را ذوب 

خواهد كرد
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز ظهر 
ديروز در راهپيمايي جاماندگان اربعين حسيني 
در ش��هرري در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
اربعين روزي اس��ت كه همه رودخانه هاي بزرگ 
عش��ق و محبت الهي به س��مت امام حسين)ع( 
پيش مي روند و نشان مي دهند كه امام حسين )ع( 
حقيقت جاري است كه از مرز زمان عبور و همه 

دل هاي مشتاق را متوجه خود كرده است. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��كر حس��ين 
س��المي افزود: زائران اربعين قطراتي از درياي 
بيكران هستند كه به امام حسين)ع( مي پيوندند 
و اين پي��اده روي نش��ان دهنده وح��دت امت 
اسالمي است. سالمي تصريح كرد: امت اسالم 
بر مبناي عاش��ورا و امام حسين)ع( است و اين 
مراسم پياده روي اربعين ريشه ظلم و استبداد 
را از بين خواهد برد. وي ب��ا بيان اينكه نهضت 
امام حسين)ع( فراگير اس��ت و همه نسل ها و 
عصر ه��ا را در خود ذوب مي كن��د، گفت: همه 

شركت كنندگان در مراس��م پياده روی به يك 
مس��ئله فكر مي كنند و آن هم امام حسين)ع( 

است. 
فرماندار كل س��پاه پاس��داران ادامه داد: امام 
حس��ين)ع( جهاني اس��ت و متعلق به تمامي 
بشريت اس��ت و امروز تمام هستي تحت تأثير 
درخشان نور اباعبداهلل)ع( است. سالمي با اشاره 
به ميزباني مردم عراق از زائران حسيني، گفت: 
مردم عراق نهايت محبت، عشق و مهمان نوازي 
خود را نش��ان دادند و ما از تك تك آنها تشكر 
مي كنيم، دس��ت ها و خاك كف پاهاي شان را 
مي بوسيم، اميدواريم در سالمت و امنيت باشند 
ما نيز در كنار آنها هس��تيم. وي ب��ا بيان اينكه 
راهپيمايي اربعين باعث مي شود استكبار جهاني 
مانند يخ ذوب ش��ود، افزود: اي��ن حرارتي كه 
مشتاقان امام حسين)ع( ايجاد كردند استكبار 

را ذوب خواهد كرد. 
       قدرداني وزير دفاع از دولت عراق

وزير دفاع  كش��ورمان هم در تم��اس تلفني با 
قدردان��ي از مقام��ات و مس��ئوالن عراق��ي 
برقراركننده امنيت و نظ��م راهپيمايي بزرگ 
اربعين، تالش هاي دولت و ارتش عراق را قابل 
تحس��ين دانس��ت و آن را نمادي از ب��رادري، 
همبس��تگي و پيوندهاي عمي��ق فرهنگي دو 

كشور ارزيابي كرد. 
به گزارش رواب��ط عمومي وزارت دف��اع، امير 
س��رتيپ حاتمي كه هم��گام با خي��ل عظيم 
عاشقان و دلدادگان حسيني )ع( در راهپيمايي 
بزرگ اربعين حس��يني )ع( ب��ه كربالي معلي 
و نجف اش��رف عزيمت كرده اس��ت در تماس 
تلفني با وزير كشور و رئيس ستاد ارتش عراق و 
ابو مهدي مهندس از تالش های ارزنده مقامات 
و مس��ئوالن عراقي به ويژه مهمان نوازی ملت 
عراق قدرداني و تشكر و آن را نمادي از برادري، 
همبس��تگي و پيوندهاي عمي��ق فرهنگي دو 
كشور ارزيابي كرد. وزير دفاع با اشاره به اينكه 
مراس��م راهپيمايي عظيم اربعين حسيني )ع( 
موجب كوري چشم بدخواهان و دشمنان اسالم 
شده است، افزود: تالش هاي بسياري براي ديده 
و شنيده نش��دن اين اتفاق و رويداد استثنايي 
جهان اسالم از سوي امپراتوری های رسانه اي 
نظام سلطه صورت مي گيرد ولي غافل از اينكه 
اربعين به يك رسانه اجتماعي و مردمي جهاني 
تبديل ش��ده و امروز هر زائر خود يك رسانه و 
مركز اطالع رسانی اس��ت كه پيام حق طلبی و 
آزادی خواهی و ظلم ستيزي امام سوم شيعيان 
و ياران باوفايش را به اقصي نقاط جهان مخابره 

مي كند. 

ژه
وی

 دههانمایندهمجلسدرراهزندان؟! 
محمود عليزاده طباطبايي، وكيل دادگستري كه بيشتر به 
دليل مواضع سياس��ي و يا برعهده گرفتن وكالت سياسيون 
شناخته مي شود، در سخناني اوالً با خروج سازمان زندان ها 
از زير مجموعه  دس��تگاه قضايي مخالفت كرده اس��ت، ثانياً 
نمايندگان مجلس موافق طرح را متهم ك��رده كه به دليل 
آنكه فكر زندان نرفتن خودشان هستند، مي خواهند سازمان 
زندان ها به دولت سپرده ش��ود. ثالثاً مدعي شده دهها تن از 

نمايندگان در صف زندان هستند!
او هميش��ه يك وكيل جنجالي بوده و اي��ن مواضعش هم از 
اين وصف دور نيست. عليزاده طباطبايي مي گويد: »االن كه 
س��ازمان زندان ها زير نظر قوه قضائيه است، ما مواجه بوديم 
كه دادگاه نامه نوشته و زنداني را خواسته، سازمان زندان ها 
نفرستاده اس��ت، بند 209 يا بند 2الف با اينكه زير نظر خود 
قوه قضائيه است زنداني را نفرستاده اند، يا عمدي يا به دليل 
مشكالت و بهانه هايي كه دارند. حال اگر سازمان زندان ها از 
زير نظر قوه قضائيه بيرون بيايد، اصاًل ديگر فاجعه مي شود، 
يك درگيري بين قوه قضائيه و ق��وه مجريه در اعزام زنداني 
به دادگاه، در نگهداري زنداني، در آزادي زنداني و در نظارت 
بر زنداني ايجاد مي شود. االن كه در دست قوه قضائيه است، 
قوه قضائيه خيل��ي جا ها آن نظارتي كه باي��د روي زندان ها 
ندارد، اگر به دست قوه مجريه بدهند كه ديگر اصاًل نظارتي 

نخواهند داشت. «
او در ادامه پاي نمايندگان موافق اين ط��رح و مديران دولتي 
را وسط مي كش��د: »خيلي از نمايندگان مجلس كه در حال 
گرفتن چنين تصميمي هستند به فكر آينده خودشان هستند، 
مي دانند پرونده هايی دارند كه دو روز ديگر قرار است به زندان 

برود، مي گويند سازمان زندان ها در دست دولت باشد بهتر از اين 
است كه در دست قوه قضائيه باشد. مديران دولتي نگران آينده 
خودشان هستند كه به زندان بروند. االن به دادسراي كاركنان 
دولت برويد، مي بينيد كه دهها نماينده مجلس پرونده مفتوح 
دارند. منتظرند دوره نمايندگي شان تمام شود، بايد به زندان 
تشريف ببرند. نگران اين قضايا هستند و مي خواهند زندان را از 
زير نظر قوه قضائيه بيرون بياورند. مديران دولتي نگران آينده 

خودشان هستند كه به زندان بروند. «
بايد منتظر مان��د و واكن��ش رئيس و نماين��دگان مجلس 
به اين اظه��ارات را ديد. چ��ه آنكه علي الريجان��ي در مقام 
رياست مجلس نشان داده كه نسبت به هر موضعي كه عليه 
نمايندگان باش��د، اعتراض مي كند. اين سخنان كه حاوي 

ادعاها و اتهامات ثابت نشده عليه نمايندگان مجلس است. 

 تطهيرخاتميبادروغ؟!
علي محمد نمازي، از اعضاي ارشد حزب كارگزاران سازندگي 
طي يادداش��تي در روزنام��ه آرمان ملي، با تأكي��د بر اينكه 
رويكرد اصالح طلبان مشاركت حداكثري در انتخابات خواهد 
بود، آورده: »اصالح طلب��ان كه در رأس آنه��ا رئيس دولت 
اصالحات قرار گرفته، از انتخابات بدون قيد و شرط حمايت 
كرده اند« او در ادامه نوشته: »شخصيت هاي ديگر مانند بهزاد 
نبوي و همچنين حزب كارگزاران سازندگي و احزاب ديگر 
مي خواهند كه ضمن بيان مطالبات و صحبت هاي خود زمينه 
تعامل را فراهم كنند و از طرفي آمادگي خود را براي شركت 

در انتخابات اعالم كرده اند. « 
اما آنچه او در مورد حمايت بي قيد و ش��رط محمد خاتمي، 
رئيس دولت اصالح��ات از انتخابات، اگر دروغ هم نباش��د، 

مطلبي خالف واقع اس��ت. چه آنكه از قض��ا محمد خاتمي 
از اولين افراد در جريان اصالحات بود كه با حمايت از طرح 
سعيد حجاريان يا همان تحريم خاموش، در مورد شركت در 
انتخابات اما و اگر آورد و گفت:  »اصالح طلبان نمي توانند به 
هر قيمتي وارد انتخابات شوند. « طرحي كه امثال بهزاد نبوي 

آن را احمقانه دانستند. 


اثريازاقتصاداسالمينميبينيم!
حس��ن س��بحاني، اقتصاددان در گفت وگويي با سايت الف 
گفت: »در برنامه ريزی اقتصادي و توس��عه بع��د از انقالب 
اث��ري از اقتصاد اس��المي نمي بينيد. برنامه هاي توس��عه و 
برنامه هاي كوچك ت��ر مانند بودجه حتي از هم��ان ابتدا به 
همين صورت است. فقط در يك مورد در سال 62 به قانوني 
به نام قانون بانكداري بدون ربا رس��يديم كه قرار شد از اول 
سال 63 اجرا ش��ود ولي اين قانون با س��اده انگاری هايی كه 
هم پيشنهاددهندگانش در دولت و هم تصويب كنندگانش 
در مجلس اول داش��تند در عم��ل موف��ق از آب نيامد و آن 
س��اده انگاری به خاطر اين بود كه فك��ر مي كردند با تالش 
براي حذف ربا سيس��تم عاري از ربا مي شود. به خاطر اينكه 
ذهنيتي كه به بانك داشتند يك قلك بود. آنها اصوالً پول را 
نمي ش��ناختند. البته هنوز هم در كشور كس��اني كه به اين 

قضيه مي پردازند پول را نمي شناسند. «
او در ادامه مي گويد: »يكي از بزرگ ترين آسيب هايي كه به 
اقتصاد اسالمي رسيده وضعيت فعلي اقتصاد ايران است چون 
به هر دانشجو يا هركسي كه بخواهيم او را به اقتصاد اسالمي 
توجه بدهيم مي گويد اگر منظورتان از اقتصاد اسالمي اين 

است كه شما درست كرده ايد قابل دفاع نيست!«

چهل سال بحث؟
ادامه از صفحه يك

چاره سوم اينكه از مردم بخواهيد نظرشان درباره رابطه با امريكا در حال حاضر 
چيست و شجاعانه به مردم بگوييد امريكا از ما چه می خواهد؟ اين نتيجه با 
يك سنجش مستقل قابل دسترسی است و الزم نيست تريبون های رسمی 
كشور را عالف نمايند. دولت روحانی در بدو ورود به قدرت در شهريور 92 اين 
كار را انجام داد و به كسی هم نگفت. خب االن هم انجام دهيد. اصاًل كسی 
كه رفراندوم طرح می كند مگر نبايد در سنجش های اجتماعی حداقل در 50 
درصد مردم اعتبار داشته باشد تا نمايندگی اكثريت را به عهده بگيرد. اين االن 

وجود دارد؟ خود اين موضوع قابل رفراندوم نيست؟
اصوالً كدام كش��ور در هنگامه نبرد همان نبرد را به رفراندوم می س��پارد؟ 

مصداقی يافت می شود؟
اما می توان صحنه را طور ديگری ديد. يك ملت پويا، زنده و رو به جلو بايد 
مملو از اختالف سليقه باشد. بحث برای يك ملت زنده نبايد معضل محسوب 
شود. همين االن تندترين مباحث در انگليس، امريكا و فرانسه برقرار نيست؟ 
چرا كسی از رفراندوم حرف نمی زند؟ ترامپ كه نيروی نظامی به خاورميانه 
می برد يا می آورد رفراندوم می كند؟ برای بمب   هايی كه بر س��ر مردم يمن 

ريخته می شود نظر مردم امريكا گرفته شده است؟
دولت امريكا برای خروج از برجام نظر مردم امريكا را گرفت؟ اين سخنان، 
حرف های قشنگ و عوامانه ای است كه تاريخ مذمت خواهد كرد،  هرچند 

عده ای امروز برايش كف بزنند. 
اما اگر روحانی و هركس ديگری عالقه مند به كاهش منازعات است بايد اصول 
اساسی و غيرقابل اختالفی را مبنا قرار دهد و همگان را دور آن فرا بخواند. آن 
اصول را مبنای گفت و گوهای سياسی قرار دهد. اين اصول اختصاصی انقالب 
اسالمی عبارتند از: 1- جمهوری اسالمی)نوع نظام مستقر(؛ 2- امام)ره(؛ 

3- واليت فقيه؛ 4- قانون اساسی و 5- سياست های كلی نظام.
پيشنهاد اين است كه روحانی با نگاه جامع به اين پنج اصل به عالوه كارآمدی 
دولت بحث چهل ساله اش را رقيق نمايد. اگرچه تمام شونده نيست. زيرا در 
جامعه ای زنده آن هم با حكومتی كم تجربه اختالفات طبيعی خواهد بود. نسل 
ما بنيان گذار سبك جديد حكومت است و هر روز تجربه ای نو اضافه می شود 

و اين امری كامالً طبيعی است.
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      سپاه نيوز: حجت االسالم حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در سپاه   در 
پيامي پيروزي بزرگ اطالعاتي سازمان اطالعات سپاه را به رئيس و كاركنان 

گمنام اين سازمان تبريك گفت. 
      تسنيم: بهروز نعمتي، عضو هيئت رئيسه مجلس درباره استراتژي و 
راهبرد  رقابت هاي انتخاباتي براي تشكيل مجلس كارآمد از سوي جريان  ها 
و گروه هاي سياسي، گفت: در 40 سال گذشته نگاه مردم به انتخابات، نگاه 
ويژه  و خاص بوده و اگر در انتخابات حضور پيدا مي كنند، به خاطر اصل نظام 
است و نه اينكه براي حمايت از فرد خاص يا گروه خاص در صحنه حضور 
پيدا كنند. او گفت: حدود 140 حزب ملي و استاني در كشور وجود دارد كه 

آنها نتوانسته اند اطمينان مردم را جلب كنند. 
      فارس: سردار مهدي رباني، معاون عمليات ستاد كل نيرو هاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران براي شركت در اجالس امنيتي چين وارد پكن 
شد. در اين اجالس نمايندگان بيش از 70 كشور درخصوص مسائل امنيتي 

منطقه اي و بين المللی به بيان ديدگاه و نظرات خود خواهند پرداخت. 
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