
   خبر اول

خط ونشان اروپاي مفلوك
اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي از تصميم ايران براي آغاز گام چهارم واز 
سرگيري فعاليت هاي غني سازي در تأسيسات فردو »شديدا ابراز نگراني 
كرده و از تهران خواس��تند مفاد برجام را رعايت كن��د يا عليه آن اقدام 
مي كنند«. اروپايی ها در اين بيانيه از ايران خواسته اند »همه اقداماتي 
كه با برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( ناسازگار است« را به وضعيت 
سابق بازگرداند. بيانيه مشترك سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا در ادامه 
با تهديد ايران به استفاده از مكانيسم ماشه ، ياد آور مي شود: »ما آماده ايم 
كه همه مكانيسم ها در برنامه جامع اقدام مشترك )توافق هسته اي(، از 
جمله مكانيسم حل مسائل مربوط به اجراي تعهدات ايران در برجام را 

مدنظر قرار دهيم.«
تهديد ايران به استفاده از مكانيسم ماشه از سوي اتحاديه اروپا، در حالي 
است كه اروپا در طول 18 ماهه گذشته وپس از خروج امريكا از برجام نه 
تنها به هيچ يک از تعهدات يازده گانه اي كه براي ماندن ايران در برجام 
داده بود عمل نكرده ، بلكه حتي قادرنيس��ت بدون اجازه امريكايی ها 
سيستم اينستكس را كه خود براي رفع برخي از تحريم ها را كه به دليل 

خروج ترامپ از برجام برمردم ايران تحميل شده است ، عملياتي كند. 
 ريش��ه اصلي نحوه تقابل برخي كش��ورهاي اروپايي با ايران اگرچه به 
زير ساخت هاي فكري و تقابل انديش��ه ليبراليستي با تفكر نظام ديني 
وخوي سلطه گرانه اروپايي ها باز مي گردد، اما ويژگي هاي اروپايي امروز 
وضعف وناتواني آن در مواجهه با مس��ائل جهاني و تبعيت كوركورانه از 
برنامه امريكايی ها در مواجهه با مسائل منطقه غرب آسيا از جمله ايران 
، كه در گفت وگوي مكرون رئيس جمهور فرانسه با هفته نامه انگليسي 
اكونوميست به ابعادي از آن اش��اره شده است، چرايي افول قدرت اروپا 
را بيش از پيش آش��كار مي كند. رئيس جمهور فرانسه، كه بيش از يک 
سال است كه در داخل با بحران وآشوب هايي كه موجوديت نظام كنوني 
ومباني فكري آن كش��ور را هدف گرفته مواجه اس��ت، اروپاي امروز را 

اينگونه ترسيم مي كند:  
1- از نظر ژئوپلتيک، اروپا در حال محو شدن است. ما در اروپا دچار بحران 

اقتصادي، اجتماعي، اخالقي و سياسي هستيم. 
۲- امريكا بي ثبات است و قابل اعتماد نيست. 

۳- شكست در سوريه نشان داد بلوك غرب در حال فروپاشي است. 
4-مكرون با اش��اره به اينكه ناتو دچار مرگ مغزي شده است ، نسبت 
به تداوم سياست دفاع جمعي ناتو به رهبري امريكا ابراز ترديد كرده و 
مي گويد اروپايي ها نبايد بيش از اين براي حمايت و دفاع از ناتو صرفا به 

امريكا متكي باشند. 
5- مكرون شرط احياي قدرت اروپا را خالصي از سلطه امريكا دانسته و 
تأكيد مي كند زمان آن رسيده كه كشورهاي اروپايي در خاورميانه ديگر 

خود را شريک كوچک تر امريكا ندانند. 
بيان احساس حقارت از سلطه امريكا براروپا به مكرون خالصه نشده و 
پيش از اين نيز ديگر مقامات اروپايي ب��رآن تأكيد كرده بودند . چندي 
پيش وزير اقتصاد آلمان امكان اروپا براي اتخاذ سياست های متفاوت از 
امريكا در تحريم ايران را فرصتي براي خروج اروپا از زير س��لطه امريكا 
دانسته بود . نشريه آلماني تاگس ش��او هم در مطلبي در اين زمينه به 
موضوع اختالف ها بين واشنگتن و بروكسل در بسياري از مسائل اشاره 
كرده و مي نويسد: مي توان اذعان كرد كه دست كم در موضوع ايران اين 
اختالف ها فاحش است. اين نشريه همچنين از اروپايي ها مي خواهد با 
استفاده از اين فرصت، استقالل خود را به نمايش گذاشته و از زير سايه 

سلطه امريكا خارج شوند. 
اگرچه كشورهاي مطرح اروپايي نظير انگليس فرانسه، ايتاليا، آلمان و... 
پيش از جنگ جهاني دوم نماد كشورهاي استعمارگر بودند ، اما در جريان 
اين جنگ به دليل اينكه زيرساخت هاي حياتي، عمراني و اقتصادي آنها، 
تقريباً نابود شد ، امريكايي ها توانستند جاي آنها را بگيرند و با كمک هاي 
نظامي و اقتصادي كه براي بازسازي كشورهاي اروپايي در قالب طرح هاي 
مارشال و ترومن اجراكردند، عمالً كشورهاي اروپايي را نيز به سلطه خود 
در آوردند. ترومن، رئيس جمهور امريكا در 1۲ مارس 1۹4۷ در اليحه اي 
تحت عنوان بازدارندگي به كنگره گفت: كمک به كشورهاي آزاد به منزله 
حفظ امنيت ايالت متحده امريكاست، براي تأمين پيشرفت مسالمت آميز 
ملت هاي آزاد، امريكا ابتكار و مس��ئوليت بزرگي را در تأسيس سازمان 
ملل متحد به عهده گرفته است. كمک ما بايد به صورت اقتصادي و مالي 
باشد كه براي ايجاد ثبات و تحوالت عادي سياسي ضروري است. طرح 
مارشال هم با هبه اقتصاد سرمايه داري به اروپاي غربي نه تنها موجب 
تسلط اقتصادي امريكا و سلطه دالر بر قاره سبز شد، بلكه امريكا در عوض 
كمک هاي مالي اجازه ايجاد پايگاه هاي نظامي در اروپا پيدا كرد و عماًل با 
تسلط اقتصادي و نظامي، اروپا زير چكمه هاي امريكا قرار گرفت. طرح 
پيمان آتالنتيک شمالي موسوم به ناتو هم در سال 1۹4۹ در واشينگتن 
به تصويب رسيد و با توجه به اينكه ۷۰ درصد بودجه اين ارتش توسط 
امريكا تأمين مي شود، ناتو تحت سيطره و نفوذ امريكا قرار گرفت. مقر 
ناتو در بروكسل، مركز اتحاديه اروپا قرار دارد و سبب شده است امريكا 
در وسط اروپا، حضور نظامي چش��مگيري داشته باشد. امريكا در حال 
حاضر، ۲۷۰ پايگاه نظامي در آلمان، 8۳ پاي��گاه نظامي در ايتاليا و در 
اس��پانيا، پرتغال، هلند، انگليس، فرانسه، بلژيک هم حداقل يک پايگاه 
دارد. بالطبع كشور هاي اروپايي اغلب كشورهاي مستعمره آنها نيز عماًل 
در بلوك امريكا وزير سلطه اين كشور قرار گرفتند كه يكي از مصاديق 
آنها نظام س��لطنتي حاكم بر ايران بود كه در جريان كودتاي ۲8 مرداد 

1۳۳۲از زير سلطه انگليس به زير سلطه امريكا منتقل شد
به داليل فوق اروپا در ح��وزه اقتصادي و نظامي و ب��ه تبع آن در حوزه 
سياسي هم وابسته به امريكاست. اجازه تشكيل ارتش مستقل اروپايي 
را ندارد و بازي ه��اي تجاري و اقتصادي امريكا، آنه��ا را به هم مي ريزد. 
ارمغان امريكا براي اروپا، اقتصاد سرمايه داري است كه منجر به شكاف 
طبقاتي در اروپا و اعتراضات گسترده در قاره سبز و به خصوص تظاهرات 
جليقه زردها در پاريس و به خاك و خون كشيده شدن آنها توسط پليس 

فرانسه شده است. 
نگاهي به وضعيت كشورهاي مطرح اروپايي نظير انگليس كه دچار بحران 
برگزيت شده است و يا فرانسه كه با شنبه هاي اعتراضي مواجه است و 
ساير كشورهاي ديگر نظير ايتالياو اسپانيا كه درگير بحران هاي اقتصادي 
هستند، به درستي روشن مي كند كه اروپاي امروز نه تنها حرفي براي 
گفتن در عرصه معادالت جهاني ندارد بلكه قرار گرفتن در زير س��لطه 
امريكايي ها عمال استقالل در تصميمات سياس��ي و اقتصادي را نيز از 
آنان سلب كرده كه س��خنان مكرون مصداق روشني از آن است و حال 
اين اروپا در مسئله برجام اين روزها براي ايران شاخ و شانه مي كشد و به 
زعم خود ايران را به استفاده از مكانيزم ماشه تهديد مي نمايد. اگر مراد از 
استفاده از اين مكانيزم تشديد فشارهاي اقتصادي است ، اروپايي ها با بد 
عهدي هاي خود در 18 ماه گذشته و همراهي با امريكا در افزايش فشار 
حداكثري و تحريم اقتصادي ايران چيزي كم نگذاشته اند كه بخواهند 
بر آن بيفزايند . اما اگر مراد آنها استفاده از گزينه هاي نظامي است، وقتي 
كه ابر قدرت نظامي امريكا در برابر قدرت نظامي و توان ايستاد گي ايران، 
ذليل و ناتوان است و امريكايي ها و اروپايي ها و سعودي ها، اماراتي ها با 
هم در قبال مقاومت انصاراهلل يمن، ناتوان مانده اند، در مواجهه نظامي با 

ايران هم حساب اروپايي ها نيز روشن است.
 اما اين سياست اروپا تنها يک خاصيت دارد و آن هم اين است كه دولت 
جمهوري اسالمي ايران را از اروپايي ها نااميد مي كند و اين سبب خواهد 
ش��د كه عماًل كش��ور از اروپايي ها وبه ويژه پيگيري مذاكرات از طريق 
مكرون قطع اميد كرده واين فرصتي براي نظام اس��المي اس��ت ، چرا 
كه با قطع امي��د از اروپاي مفلوك، ديگر س��خن از مذاكره و توجيهات 
ديني وتاريخي مغلوط آن ضرورت��ي ندارد وآنگاه اس��ت كه نگاه ها به 
درون معطوف شده و زمينه استقالل اقتصادي كشور همچون استقالل 

سياسي فراهم مي شود. 

عباس حاجي نجاري

محو اسرائیل یعنی فلسطینی ها 
خودشان دولت انتخاب کنند

رهبر انقالب در دیدار  مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت: اولين قدم در اتحاد دنياي اسالم »پرهيز جوامع  
دولت ها، اقوام و مذاهب اسالمي از تعرض و ضربه زدن به یكدیگر« و »اتحاد در مقابل دشمن مشترك« است

حضرت آیت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اس�المي صبح دیروز در دیدار مسئوالن نظام، 
مهمان�ان ش�رکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمي، سفيران کش�ورهاي اسالمي و جمعي 
از قش�رهاي مختلف مردم، علت مصائب امروز 
دنياي اس�الم به ویژه وضع تأس�فبار فلسطين 
را ضعف اتحاد اس�المي دانس�تند و با تأکيد بر 
اینكه محو اسرائيل به معناي محو رژیم جعلي 
صهيونيس�تي و حاکم ش�دن دول�ت منتخب 
صاحب�ان اصل�ي فلس�طين اعم از مس�لمان، 
مس�يحي و یهودي است، خاطرنش�ان کردند: 
دش�منان اس�الم و در رأس آنها امریكا، با اصل 
اسالم و همه کشورهاي اسالمي مخالفند و سالح 
اصلي آنها در منطقه ما »نفوذ در مراکز حساس 
و تصميم گير«، »ایج�اد تفرق�ه در ملت ها«، و 
»القاي تس�ليم مقابل امریكا به عنوان راه حل 
مشكالت« است که نس�خه عالج در مقابل این 
نقشه ها، روشنگري و ایستادگي در راه حق است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در اين ديدار 
با تبريک خجس��ته ميالد با س��عادت نبي مكرم 
اسالم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع(، پيامبر 
بزرگوار اس��الم را »قرآِن مجس��م«، »برترين و با 
عظمت ترين مخلوق پروردگار« و »نور و وس��يله 
حيات و روش��نايي جوامع انس��اني« خواندند و 
گفتند: بش��ريت به تدريج اين حقاي��ق را درك 
خواهد كرد و اميدواريم شاهد روزي باشيم كه در 
ايام والدت اين وجود مقدس، دنياي اسالم متبسم 

باشد و غم و اندوه بر لبان آن ننشسته باشد. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به نامگذاري 1۲ تا 
1۷ربيع االول به عنوان هفته وحدت در جمهوري 
اس��المي، وحدت را ن��ه يک حركت سياس��ي و 
تاكتيكي بلكه »اعتقاد و ايمان قلبي به لزوم اتحاد 
امت اس��المي« دانس��تند و افزودند: اين اعتقاد 
ريشه دار، حتي قبل از تشكيل جمهوري اسالمي 
نيز طرفداران مهمي از جمل��ه مرجع بزرگ كل 
عالم ش��يعه، آيت اهلل بروجردي داش��ت. ايشان 
با برش��مردن مراتب وح��دت، پايين ترين مرتبه 

و اولي��ن قدم در اتح��اد دنياي اس��الم را »پرهيز 
جوامع، دولت ها، اقوام و مذاهب اسالمي از تعرض 
و ضربه زدن به يكديگر« و »اتحاد در مقابل دشمن 
مش��ترك« خواندند و گفتن��د: در مراتب باالتر، 
كشورهاي اسالمي بايد با يكديگر در علم، ثروت، 
امنيت و قدرت سياسي در جهت دستيابي به تمدن 
نوين اسالمي هم افزايي و تالش كنند كه جمهوري 
اس��المي نيز همين نقطه يعني رسيدن به تمدن 
نوين اسالمي را هدف نهايي خود قرار داده است. 

   قضيه فلسطين بزرگ ترین مصيبت دنياي 
کنوني اسالم

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي مصائ��ب موجود در 
دنياي اسالم از جمله قضيه فلسطين و جنگ های 
خونين در يمن، غرب آسيا و شمال آفريقا را ناشي 
از پايبند نبودن به اصل پرهيز از معارضه و اتحاد 
در مقابل دشمن مشترك دانستند و خاطرنشان 
كردند: امروز بزرگ ترين مصيبت دنياي اس��الم، 
قضيه فلسطين اس��ت كه ملتي را از خانه و وطن 

خود آواره كردند. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مواضع روشن امام 
بزرگوار از آغاز نهضت اسالمي در اعالم خطر عليه 
نفوذ، دخالت و ظلم صهيونيسم، موضع جمهوري 
اسالمي ايران در قضيه فلسطين را موضعي قطعي 
و اصولي خواندند و گفتند: از ابتداي انقالب اسالمي 
تا به امروز همچنان بر اين موضع باقي هس��تيم، 
يعني بدون مالحظه و رودربايستي به فلسطين و 
فلسطيني ها كمک كرده و خواهيم كرد و اين كار 

را وظيفه همه دنياي اسالم مي دانيم. 
   مردم فلسطين اوباشي مانند نتانياهو  را 

بيرون خواهند کرد
ايش��ان با اشاره به تالش دش��منان براي تحريف 
معناي تأكيدات مكرر امام راحل و مسئوالن نظام 
اسالمي در خصوص »محو اس��رائيل« گفتند: ما 
طرفدار فلسطين و استقالل و نجات آن هستيم و 
محو اسرائيل به معناي محو مردم يهودي نيست، 
چرا كه ما با آنها هيچ كاري نداريم. همچنان كه در 
كش��ور ما نيز جمعي از يهوديان در كمال امنيت 

زندگي مي كنند. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، محو اسرائيل را به معناي 
نابودي حكومت و رژيم تحميلي صهيونيس��تي 
خواندن��د و تأكيد كردن��د: مردم فلس��طين چه 
مسلمان، چه مسيحي و چه يهودي كه صاحبان 
اصلي آن سرزمين هستند بايد بتوانند خودشان 
دولت خود را انتخاب و بيگانه ها و اراذل و اوباشي 
مانند نتانياهو را بيرون و كشورشان را اداره كنند 

كه البته اين اتفاق خواهد افتاد. 
   امریكا و صهيونيسم

 دشمن همه کشورهاي اسالمي
رهبر انقالب اسالمي در ادامه، دشمني امريكا، رژيم 
صهيونيستي و دشمنان وحدت اسالمي را متوجه 
همه كشورهاي اسالمي دانستند و افزودند: ماهيت 
اسالم، نفي ظلم و استكبار و سلطه است، بنابراين آنها 
با اصل اسالم و همه كشورهاي اسالمي مخالفند و اين 
تصور كه دشمني آنها فقط با جمهوري اسالمي است، 
صحيح نيست. ايشان با اشاره به تعابير توهين آميز 
امريكايي ها درباره سعودي گفتند: اينكه آنها صريحاً 
مي گويند سعودي ها غيراز پول چيز ديگري ندارند 
يعني بايد برويم و آنها را غارت كنيم كه اين دشمني 
آشكار با يک كشور و ملت است و طرف های آنها بايد 
بفهمند كه در مقابل چنين توهين هايي با غيرت 

عربي و شرف اسالمي چه وظيفه اي دارند. 
   نفوذ در مراکز تصميم س�از ، سالح اصلي 

امریكا در منطقه 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي حض��ور امريكا در 
منطقه را موج��ب ايجاد ش��ر، فس��اد، ناامني و 
تش��كيل گروه هايی از قبيل داعش دانستند و با 
تأكيد بر لزوم آش��نا ش��دن ملت های مسلمان با 
چهره واقع��ي و نفاق آلود امري��كا افزودند: امروز 
سالح اصلي امريكا در منطقه ما »نفوذ در مراكز 
حس��اس و تصميم گير«، »ايجاد تفرقه و تزلزل 
در عزم ملت ه��ا«، »ايج��اد بي اعتم��ادي ميان 
ملت ها و دولت ها«، »دس��تكاري در محاسبات 
تصميم گيران و وانمود كردن اين مطلب است كه 
حالل مشكالت، رفتن زير پرچم امريكا و تسليم 
شدن« است كه اين سالح از سالح نظامي و سخت 

نيز خطرناك تر است. 

رهبر انقالب اس��المي راه مواجهه با دشمنان را 
عمل به فرمان پ��روردگار يعني ايس��تادگي در 
راه حق خواندند و افزودند: البته اين ايس��تادگي 
س��ختي هايي نيز خواهد داش��ت اما تحمل اين 
س��ختي ها عمل صالح اس��ت و نزد خداوند اجر 
خواهد داشت، ضمن اينكه تسليِم دشمن شدن، 
سختي هاي بيشتري دارد و خداوند كساني را كه 

تن به ظلم دهند، مجازات خواهد كرد. 
   ان�رژي صلح آمي�ز هس�ته اي ني�از 

ملت هاست
ايش��ان در بخش پاياني سخنان شان، هر سخن، 
حرك��ت و اق��دام در دني��اي اس��الم در جه��ت 
»استقالل سياسي، فرهنگي و اقتصادي ملت های 
مس��لمان«، »وح��دت و اقتدار امت اس��المي«، 
»كمک به مردم و مستضعفان«، »تبليغ حقايق 
و مقابله با موهومات« و »ترويج علم و تحقيقات 
از جمله انرژي هسته اي« را حسنه و عمل صالح 
دانستند و گفتند: انرژي صلح آميز هسته اي نياز 
ملت ها است اما انحصارطلبان غربي به دنبال آن 
هستند كه اين انرژي را در انحصار خود نگه دارند 
و در مقابل شرف و اس��تقالل ملت ها، آن را قطره 
قطره به آنها بدهند. حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: غربي ه��ا مي دانند ما از لح��اظ مبنايي 
و اعتقادي به دنبال س��الح هس��ته اي نيستيم، 
بنابراين علت مخالفت آنها با حركت هس��ته اي 
جمهوري اس��المي، بازداش��تن ايران از دانش، 
صنعت و توانايي هس��ته اي اس��ت.  رهبر انقالب 
اسالمي وظيفه روشنفكران و علماي دنياي اسالم 
را بسيار مهم دانستند و تأكيد كردند: با قدرت از 
حق دفاع كنيد و از دشمن نترسيد و بدانيد دنياي 
اسالم به فضل الهي در آينده نه چندان دور، تحقق 

آرزوهاي درخشان خود را خواهد ديد. 
   سخنان رئيس جمهور

پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، رئيس 
جمهور گفت: پيامبر بزرگوار اسالم در شرايطي پا 
به عرصه وجود گذاشت كه جهان سراسر تبعيض، 
جنگ و خونريزي بود. روحاني افزود: پيامبر عزيز 
با خود كتاب آسماني، ميزان، صداقت، علم، ايمان 
و وحدت و يگانگي را به ارمغان آورد و بهترين الگو 

را براي جهان و جامعه ارائه كرد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه نفوذ جمهوري اسالمي 
در منطقه به دليل دعوت انقالب اس��المي است، 
گفت: نفوذ انقالب است كه دل ها را به خود جذب 
كرده و اگر امروز ملت های س��وريه، لبنان، يمن، 
عراق و بحرين با جمهوري اس��المي احس��اس 

نزديكي مي كنند، به دليل پيام انقالب است. 
روحاني با اش��اره به اينكه فرزندان ايران اسالمي 
در راه دفاع از ملت های س��وريه و عراق به عنوان 
مستشار جان خود را در طبق اخالص گذاشتند، 
تأكيد كرد: اگر فرزندان ما در سوريه، عراق و لبنان 
حضور پيدا كردند، براي ش��ان آزادي انسان ها و 
گام نهادن در مس��ير پيروي از رس��ول اهلل معيار 
بود و امروز نيز آنچه مي خواهيم وحدت، برادري 
و پيروي از راه پيامبر گرامي اس��الم است. رئيس 
جمهور با تأكيد بر اينكه در دنياي امروز تنها راه 
نجات از تفرقه، ارتجاع و تجاوزگري امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي، پيروي از رس��ول اهلل)ص( است، 
افزود: در روز ميالد پيامبر عزيز اسالم مي خواهيم 
كه دنياي اسالم، متحد و برادرانه در برابر ظلم و 

تجاوز بايستد و به پيروزي دست يابد. 
در پايان اين ديدار جمع��ي از مهمانان كنفرانس 
وحدت اس��المي از نزديک با رهبر انقالب اسالمي 

ديدار و گفت وگو كردند. 

ژه
وی

 شعاردهندگانعليهروحاني 
مردمنبودند!

حسين مرعشي هم   به جمع حمله كنندگان به چند معترض 
يزدي حس��ن روحاني پيوس��ت؛ معترضان را سازمان يافته 
دانسته و گفته مردم نبودند و خواستار برخورد قضايي با آنان 
شده است. مرعشي در بخش هايي از يک مصاحبه در مورد 
سخنراني روحاني در يزد و برخي شعارها عليه او گفته: »از يک 
طرف عده اي نبايد آقاي رئيس جمهور را عصباني مي كردند 
و از طرف ديگر وقتي رئيس جمهور عصباني مي شود نبايد 
كارها و حرف هايي را كه بايد در جلس��ات خصوصي عنوان 
شوند علني كنند و تن و بدن مردم را بلرزانند. البته معترضان 
در آن اجتم��اع مردم نبودند. اما وقتي م��ردم مي فهمند كه 
در مملكت اختالس هاي بزرگ انجام ش��ده است بدن شان 
مي لرزد. « او البته به همين س��طح از تخطئه معترضان هم 
اكتفا نكرده و ادامه داده كه »ما در جامعه با بد اخالقي هايي 
مواجه هستيم كه ش��ئون و احترام رئيس جمهور، منتخب 
مردم و دومين مقام رسمي كشور حفظ نمي شود. اين رويه  
خطرناكي است. من همه اين حركت هاي سازمان يافته ای را 
كه در يزد عليه آقای رئيس جمهور و براي جسارت به ايشان 
شده محكوم مي كنم و اميدوارم كه مقامات قضايي مسئول 
و دادس��تان محل برخورد الزم را صورت دهند و از حيثيت 
رئيس جمهور كه حيثيت ش��خصي نب��وده و حيثيت نظام 

است دفاع كنند. «
پيش از اين پروانه مافي، نماين��ده اصالح طلب مجلس هم 

خواستار برخورد قضايي با ش��عاردهندگان يزدي شده بود. 
البته مرعشي در حالي آنها را نيروهايي سازمان يافته دانسته 
كه هيچ مس��تندي مبني بر اين ادعا ارائه نكرده اس��ت. اگر 
هم آن جوانان معترض مردم نيس��تند، بايد روشن شود چه 
هستند! نمي ش��ود به همين راحتي عده اي را از دايره ملت 
اخراج كرد، چون نظرشان را دوست نداريم. از طرفي شعارها 
حاوي مطالبات اقتصادي بوده و روشن نيست چرا اعتراض 
به وضعيت معيشتي بايد توهين تلقي شود. مگر آنكه هر نوع 

انتقاد به حسن روحاني را توهين بدانيم!

 تحسينعطریانفر
ازسياستضدفسادرئيسی

محمد عطريانفر، عضو ش��وراي مركزي ح��زب كارگزاران 
سازندگي، ضمن تمجيد از اقدامات ابراهيم رئيسي در قوه 
قضائيه  از سخنان روحاني در مورد دس��تگاه قضايي انتقاد 
كرد. عطريانفر گفته: »اگرچه آقايان روحاني و رئيس��ي دو 
س��ال پيش رقيب سياس��ي همديگر بودند اما در موقعيت 
فعلي اين دو نفر به شايس��تگي مي توانند حاميان خوبي در 
دو قوه براي يكديگر باشند. « او سپس به تحسين از رئيسي 
پرداخته و گفته: »من اراده حرفه اي آقاي رئيسي را ستايش 
مي كنم به اين اعتبار كه ايش��ان تس��لط كاف��ي بر جوانب 
حرفه اي فعاليت هاي قضايي دارد و پله به پله موقعيت هاي 
ارتقا را طي كرد پس شايس��ته ترين كس��ي است كه بعد از 
س��ال هاي 6۰ تا امروز در مسند رياس��ت قوه قضائيه قرار 

گرفته است. سياست فسادزدايي رئيس��ي موجب تشكر و 
احترام و امتنان است. «

عطريانفر سخنان رئيس جمهور در نقد دستگاه قضايي را ولو 
درست، اما اينگونه توصيف مي كند: »بيان آن از تريبون هاي 
رسمي كه بيش��تر ش��ائبه هاي بهره برداري تبليغاتي از آن 
مي شود، مناس��ب رئيس جمهور محترم نيست. « او سپس 
در مقام توصيه به روحاني گفته: »ما حضور آقاي رئيسي در 
رأس قوه قضائيه را مغتنم مي شماريم و توصيه من به آقاي 
روحاني اين اس��ت كه از اين فرصت تاريخي فراهم آمده در 

قوه قضائيه استقبال كند. «
عطريانفر تلويحاً سخنان روحاني را تضعيف خود او دانست: 
»آقاي اسماعيلي س��خنگوي قوه قضائيه در پيامد سخنان 
رئيس جمه��ور در بحث پرون��ده بابک زنجان��ي گفت كه 
اقدامات دستگاه قضايي در اين زمينه يک سابقه شش ساله 
دارد و تقريبا از زمان آغاز به كار آقاي روحاني در دس��تگاه 
اجرايي اين پرونده باز شده و چنين پيشرفت هايي داشته و 
اين حجم از امكانات مالي را از دست بابک زنجاني درآورده 
و در اختيار دولت قرار داده اس��ت. طبيعي است مخاطبان 
وقتي اين نوع گفت وگوها را مقايسه مي كنند چه بسا حريم 
آقاي روحاني تضعيف شود و قطعا تضعيف رئيس جمهور به 
مصلحت نيست. « تعرض روحاني به دستگاه قضايي در يزد، 
موجب انتقادات اصالح طلبان هم شد. سيد محمود دعايي 
و غالمحسين كرباسچي از كس��اني بودند كه اقدام روحاني 

را نادرست دانستند. 

سرلشكر سالمي:  
توانمندي هاي دفاعي مذاکره پذیر نیست

م�ا هرگ�ز در ح�وزه افزای�ش توانمندي ه�اي دفاع�ي ن�ه متوق�ف 
مي ش�ویم و ن�ه عقب نش�يني مي کني�م زی�را ای�ن موض�وع ج�زو 
خط�وط قرم�ز ماس�ت، پ�س موض�وع توانمندي ه�اي دفاع�ي؛ 
مذاکره پذی�ر، تعدیل پذی�ر، توقف پذی�ر و مهارپذی�ر نيس�ت. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه 
صبح پنج شنبه در حاشيه مراسم گراميداشت شهيد تهراني مقدم و شهداي 
هوافضاي سپاه، درباره دستاوردهاي جديد دفاعي كشور اظهار داشت: آنچه 
درباره دستاوردهاي جديد نظامي در سپاه مي توانم عنوان كنم اين است كه 
رشد توانمند های دفاعي و صنايع نظامي تا حد زيادي پيشرفت داشته، به 
همين جهت ورود تجهيزات پيشرفته به نيروهاي ما نيز گسترش يافته كه از 
رسانه اي كردن آن عاجز هستيم. وي افزود: ما به ملت ايران اين اطمينان را 
مي دهيم كه استعداد و ظرفيت نيروهاي مسلح كشور و سپاه در حدي است 
كه با هر دشمني هرچقدر هم بزرگ باشد، مقابله خواهد كرد بنابراين ملت 
اين اطمينان خاطر را داشته باشند و با آسودگي زندگي كنند چراكه ما قادر 

هستيم هر دشمني را درهم بشكنيم. 
سردار سالمي در پاسخ به س��ؤالی در زمينه احتمال مذاكرات موشكي به 
دليل تحريم ها عليه كشور نيز بيان داش��ت: هرگز چنين اتفاقي نمي افتد؛ 
ما هرگز در حوزه افزايش توانمندي هاي دفاعي نه متوقف مي ش��ويم و نه 
عقب نشيني مي كنيم زيرا اين موضوع جزو خطوط قرمز ما است پس موضوع 
توانمندي هاي دفاع��ي مذاكره پذير، تعديل پذي��ر، توقف پذير و مهار پذير 
نيست. وي  در ادامه درباره شهادت فرماندهان مقاومت فلسطين از سوي رژيم 
صهيونيستي و اينكه فرماندهان حماس و جهاد اسالمي حق دفاع از خود را 
دارند نيز اظهار داشت: حق دفاع مشروع براي ملت مظلوم فلسطين در مقابل 
جنايت هاي رژيم صهيونيستی هميشه وجود داشته و خواهد داشت ولي بايد 
نكته اي را اضافه كنم و آن اينكه رژيم صهيونيستي با اين حركات وحشيانه، 
خودش را گام به گام به پايان قطعي نزديک مي كند. سالمي تأكيد كرد: آستانه  
تحمل جهان اسالم كم كم در حال تمام شدن بوده و با ادامه شرارت هاي رژيم 

صهيونيستی، زمينه هاي سقوط آن توسط خودشان فراهم مي شود. 
   داستان ناوهاي هواپيمابر دشمن  به پایان رسيده

سردار سالمي همچنين در يادواره شهداي نيروي هوافضاي سپاه اظهار 
داش��ت: هر جامعه اي منبعي براي تعيين هويت خود در اختيار دارد، 
ش��هيدان ما اين خصوصيت را دارند كه منابع اصلي و سرچشمه هاي 
پاي��ان ناپذير امنيت، عزت، اعتبار، پيش��رفت و ش��كوه م��ا در جهان 

هستند. 
وي با بيان اينكه شهيد تهراني مقدم شاهد مثالي بي نظير از يک انسان مجاهد 
في س��بيل اهلل با اراده و همتي بلند است، تصريح كرد: شهيد تهراني مقدم 
خستگي را خسته مي كرد و هرگز از تكرار خستگي ها خسته نمي شد. در افق 

آرزوي او هدف هاي بلندي ديده مي شد. 
سرلشكر سالمي با بيان اينكه او فقط به هدف نمي انديشيد و براي تحقق آن 
عمل مي كرد، عنوان كرد: شهيد تهراني مقدم مرد غلبه بر بن بست ها بود و بر 
فراز شكست ها حركت مي كرد. او پيشراني بود كه ما را با خود مي كشيد تا از 

دشمن فاصله بگيريم و او را پشت سر بگذاريم. 
فرمانده كل سپاه عنوان كرد: او براي اولين بار در ذهنش آمد كه با موشک هاي 
بالستيک مي توان شناورهاي دشمن را هدف قرار داد و اين آرزو را محقق كرد. 
وي ادامه داد: اكنون داستان ناوهاي هواپيمابر دشمن با تحقق اين انديشه 
ديگر تمام شده اس��ت و دش��من هم مي داند ناوهاي هواپيمابرش در هيچ 
نقطه اي امن نيست. اين يک واقعيت ش��يرين براي جهان اسالم و واقعيت 

دردناك براي دشمنان است. 
سرلشكر سالمي با بيان اينكه ما امروز در عرصه فوران دانش و فناوري زندگي 
مي كنيم و خطوط مقدم م��ان را به خطوط مقدم دان��ش و فناوري منتقل 
كرده ايم، خاطرنشان كرد: امروز بس��ياري از آرزوهاي شهيد تهراني مقدم 
تحقق يافته است. ما اگر آن روز ماه ها طول مي كشيد تا به يک پديده برسيم، 
امروز هر روز با يک دستاورد جديد از جنس آرزوهاي مقدم مواجه هستيم كه 
نشانه نصرت الهي است.  فرمانده كل سپاه با بيان اينكه وقتي دشمن تحريم 
كرد، ما به شكل عجيبي شتاب گرفتيم، اظهار داشت: موشک ها همه نقطه زن 
شدند، همه مي دانند دقيق كردن موشک هاي بالستيک چه فناوري بااليي 
دارد، اما امروز ظرفيت هاي انباشته شده در نيروي هوافضا استعداد و قوه الزم 
براي شكستن استخوان هاي هر قدرت و دشمني را پيدا كرده است. وي تأكيد 
كرد: اگر دشمن خطايي را مرتكب شود، قدرت نيروي هوافضاي سپاه آن خطا 
را اصالح خواهد كرد. سرلشكر سالمي در پايان با بيان اينكه اين آرايش بزرگ 
قدرت ما در جهان اس��الم حاصل تفكر و هدايت رهبري است، گفت: مردم 
مي دانند كه بايد به چنين رهبر بزرگي تكيه كنند مرد ما قائمه اين نظام و رهبر 

معظم انقالب قاعده نظام است. 

امام جمعه موقت تهران: 
عظمت ایران به دلیل استقامت مردم است

امام جمعه موقت تهران استقامت را تنها راه پيروزي در برابر دشمنان 
دانست و گفت: عزت و عظمت جمهوري اسالمي ایران در دنيا با گذشت 
۴۰ سال به دليل استقامت، خون ش�هدا و ایثار و فداکاري مردم است. 
به گ��زارش ايرنا، آي��ت اهلل محمد امامي كاش��اني  در خطب��ه دوم نماز 
عبادي- سياسي جمعه اين هفته تهران بر ضرورت بيداري و هوشياري 
مسلمانان تأكيد كرد و اظهار داشت: استقامت تنها راه پيروزي در برابر 
دشمنان است و عزت و عظمت جمهوري اس��المي ايران در دنيا بعد از 
4۰ سال به خاطر استقامت، خون ش��هدا و ايثار و فداكاري است. وي با 
يادآوري برنامه ها وتوطئه هاي استكبار بر ضد جهان اسالم خاطرنشان 
كرد: اگر امت اسالم به يكديگر كينه توزي نكنند دشمنان بر آنها مسلط 

نمي شوند. 
امام جمعه موقت تهران به بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار ميهمانان 
كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي در تهران اشاره كرد و گفت: دشمن 
امروز ديگر كار نظام��ي انجام نمي دهد، بلك��ه در مراكز تصميم گيري 
نفوذ كرده و به دنبال اهداف خود از همين روش است چون اين سالح 

برنده تر است.  
خطيب نماز جمعه تهران مخالفت و دش��مني ايران با يهوديان را نقشه 
دشمن دانست و گفت: دشمنان مي خواهند با اين نقشه ها و توطئه ها اين 
تفرقه ها و اختالف ها را هم در جهان اسالم و هم در بيرون ازجهان اسالم 
گسترش دهند. وي تصريح كرد: اس��تكبار به دنبال منافع خود است به 
دين و مذهب كاري ندارد، با همه موافق است اگر به او پول بدهند و با همه 

مخالف است اگر اهداف و منافعش را تأمين نكنند.  
ام��ام جمعه موقت ته��ران ب��ه اقدامات دش��منان در ع��راق و جنايات 
صهيونيست ها در فلسطين اشاره كرد و گفت: بايد بررسي كرد كه دشمنان 
از كجا در عراق نفوذ كرده اند، اما خوش��بختانه در كشور عراق مرجعيت 
بس��يار قوي و عظيم وجود دارد كه مردم اين كشور آگاهانه به مرجعيت 
توجه مي كنند و كالم ايشان را نصب العين قرار می دهند كه »مردم حق 
دارند حرف بزنند ولي نبايد به گونه اي باشد كه دشمن سوء استفاده كند«. 
آيت اهلل امامي كاشاني افزود: دشمن در عراق و سوريه و افغانستان اختالف 
ايجاد مي كند چون اس��الم را نمي خواهد و با آن مخالف است و اسالم با 
منافع آنها در تضاد است. وي ادامه داد: همان طور كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي بارها تأكيد كرده اند بايد در برابر دشمنان استقامت كرد؛ همچنين 
اگر دل مسلمان با يكديگر باشد و در دل مخالفت نداشته باشند دشمن بر 
آنها نمي تواند تسلط يابد.  امام جمعه موقت تهران در خطبه نخست نيز 
با يادآوري افزايش قيمت بنزين افزود: مسئله بنزين موضوعي بوده كه از 
سوي دولت، مجلس و فرهيختگان اقتصادي تصميم گيری شده است اما 
بايد خطاب به فروشندگان كاالها و اجناس گفت كه افزايش قيمت بنزين 
ربطي به كاالها و اجناس نداشته و به دور از انصاف است كه اجناس هم در 

پي گراني بنزين گران شوند. 
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