
   خبر یک 

مذاكره بي فايده و پرهزينه
رهبر معظم انقالب اسالمی در س��خنراني تلويزيوني به مناسبت عيد 
قربان خود فرمودند: »اينكه دش��من مي گويد بيايي��د مذاكره كنيم، 
يعني اين: بياييد پشت ميز مذاكره بنش��ينيد، ما به شما بگوييم بايد 
شما موشك نسازيد، شما هم بايد قبول كنيد؛ اگر قبول كرديد كه خب 
پدرتان درآمده، خودتان را بي دفاع كرده ايد؛ اگر قبول نكرديد، همين  
آش است و همين كاس��ه؛ باز هم دعوا، باز هم تحريم و باز هم تهديد. 

اينكه بنده مخالفت مي كنم با مذاكره، معنايش اين است. «
در طول تاريخ جوامع مس��تضعف، برخي نخبگان غربگرا و غرب باور 
كعبه آم��ال خود را پي��روي از غرب و تبديل ش��دن به يك��ي از اقمار 
نظام س��لطه تصوير كرده اند. متأس��فانه بايد گفت برخي غربگرايان 
چنان مسخ شده اند و دل هاي شان مرده اس��ت كه توفيق حسن ظن 
به وعده های الهي را ازدس��ت داده اند و در مس��ير حرك��ت خود تنها 
به ابزار ماده اكتفا مي كنند. طبيعي اس��ت انس��اني كه تنها به ابزاري 
مادي متكي شود، در مقابل نيرويي توانمندتر، خود را مي بازد و مسير 
تس��ليم را دنبال مي كند. هزار نكته باريك ترازمو اتفاقاً اينجاست كه 
دقيقاً كساني كه به واليت ش��يطان گردن مي نهند و عزت خود را به 
مس��تكبران 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 كاماًل 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 
عزتمندانه را با حسن ظن به وعده های الهي و نيروي تدبير و خرد در 
پيش گرفته اند، مشمول بركات الهي مي گردند. تنها در اين چارچوب 
اس��ت كه مي توان رمز موفقيت هاي ملت ايران و نظام اس��المي را در 
برابر انبوه مشكالت و فشار هاي دش��من در طول سال هاي متمادي 

دريافت. 
واقعيت آن اس��ت كه منازعه امروز نظام اسالمي و س��لطه گران وارد 
مرحله جديدي ش��ده و آن تالش غ��رب براي تضعي��ف 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 محدودس��ازي 
ايران در موضوع نف��وذ و قدرت منطقه اي جمهوري اس��المي ايران، 
توانمندي موش��كي و بازدارندگي دفاعي ايران و ... مشروط مي كنند. 
البته منطقي نيست كه منتظر مابه ازاي اقتصادي در برابر اين قربانيان 
آتي برجام باش��يم، چراكه برجام در بهارش ثمري نداشت، چه رسد 
به موس��م خزانش. حتي اگر بر فرض محال تس��ليم ش��دن قرار بود 
»آب نبات« ي به همراه داشته باشد، بايد حواس مان باشد كه داريم چه 
مرواريد هايي را با آن معاوضه مي كنيم. عدول از نقاط قوت راهبردي 
و قرباني كردن امنيت ملي كش��ور و مردم پي��ش وعده های توخالي 
غرب به هي��چ روي منطقي نيس��ت. مذاكره كردن بر س��ر مؤلفه هاي 
بازدارندگي دفاعي، همچون توانمندي موشكي و سالح هاي راهبردي 
بدان معناست كه به دس��ت 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 
بس��ته دفاعي در مقابل طرف مقابل اس��ت، امري كه سال هاي سال 
غربيان براي آن تالش ك��رده و ناموفق بوده اند. توانمندي موش��كي 
جمهوري اس��المي 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 اقت��دار ملي ايران، در حوزه ق��درت منطقه اي و 
نفوذ ايران در عرصه غرب آسيا اس��ت. 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 راهبرد ها و تاكتيك هاي خود در محيط 

منطقه با كسي مذاكره كنيم. 
قطعاً جمهوري اس��المي ايران همانند گذش��ته به عنوان يك بازيگر 
منطقه با ديگر اطراف تأثيرگذار در تحوالت منطقه به صورت دوجانبه 
بر سر راه حل هاي مفيد در خصوص بحران هاي منطقه مذاكره خواهد 
كرد، ام��ا به هيچ عنوان زير بار مذاكره بر س��ر اقت��دار منطقه اي خود 
و تصميمات راهبردي خ��ود در اين منطقه نخواه��د رفت. به همين 
ترتيب مذاكره به بهانه حقوق بش��ر، در حكم دخالت طرف غربي در 
شئون داخلي كشور و نفي استقالل و حاكميت ملي ايران تلقي شده 
و قابل قبول نيس��ت. علي اي حال بايد گفت: راهبرد امريكايي فش��ار 
حداكثري-مذاكره و الگوي غرب گرايان داخلي براي مذاكره-گشايش 

اقتصادي مدت هاست كه شكست خورده است.

 تروريسم هوايی امريکا 
و تکرار فاجعه تايتانیک 

تهديد هواپيمای مسافربری شركت ماهان توسط هواپيماهای جنگی 
امريكا برفراز خاک كش��ور سوريه در پنج  ش��نبه دوم مرداد، يكی از 
اقدامات تروريستی عليه ايران اسالمی است كه تنها راه متوقف سازی 
و پيش��گيری از تكرار آن، تحميل هزينه مناسب به تروريسم دولتی 

امريكا می باشد. 
اين اقدام تروريستی كه به بهانه نظارت بصری بر هواپيمای عبوری در 
آسمان يك كشور ثالث و آن هم برای تأمين يك پايگاه اشغالی برای 
آموزش تروريست های تكفيری انجام ش��د، می توانست مقدمه يك 
جنايت و فاجعه انسانی باشد كه امريكايی   ها پيش از اين در 12 تيرماه 
سال 1367 مشابه آن را انجام داده و هواپيمای مسافربری ايران را بر 
فراز خليج فارس با حدود 290 سرنشين بيگناه منهدم ساخته اند. اين 
اقدام تروريستی نيز می توانست منجر به يك فاجعه بزرگ شود، اگر: 
1- اشتباه س��امانه پدافند هوايی س��وريه را موجب شده و با شليك 
پدافند هوايی، هواپيم��ای ايران مورد اصابت ق��رار گرفته و موجب 
قربانی شدن سرنشينان آن   می شد. در اين صورت جمهوری اسالمی 
را متهم به استفاده مشكوک از فضای سوريه كرده و عامل سقوط را 
نيز سامانه   هايی می دانستند كه خودش برای تقويت پدافند هوايی 
كشور سوريه، در اختيار نيروهای مس��لح آن قرارداده است. چه بسا 
برخی عناصر عقده ای و سطحی در داخل ايران نيز با اين موج روانی و 
رسانه ای همراه   می شدند. آن گونه كه نسبت به اين جنايت تروريسم 
دولتی امريكا س��كوت كرده و به اين اقدام وحش��يانه و تروريستی 
امريكايی عليه سرنشينان هواپيما كه شامل پير و جوان، زن و كودک 

بودند، هيچ واكنش و اعتراضی به خرج ندادند. 
2- اش��تباه خلبان هواپيما در ش��رايط بحرانی و ناتوانی در عبور از 
وضعيت ناشی از اين تعرض هوايی خطرناک موجب سقوط هواپيما 
می شد. آنگاه چه روايت   ها كه از ماهيت سرنشينان و بار اين هواپيما، 
ارائه نمی شد و چه ابهاماتی كه به كاربرد اين پرواز در آسمان سوريه، 
نسبت داده نمی شد؟ در اين صورت مدعيان حقوق بشر در خارج و 
داخل كشورمان سينه چاک دفاع از حقوق انسانی قربانيان اين حادثه 
شده و هيچ ترديدی در مقصر جلوه دادن نظام جمهوری اسالمی به 

خود راه نمی دادند. 
آنچه مسلم اس��ت در اين ماجرا، هواپيما های جنگی تروريست های 
امريكايی با نزديك شدن به هواپيمای مسافربری و انجام مانورهای 
خطرناک نه تنها حقوق مس��افران در آزادی سفر و قوانين مربوط به 
هوانوردی را نقض و موجب وحشت سرنشينان و سلب آرامش روانی 
آنان شده اند، بلكه اين تعرض وحشيانه می توانست مقدمه يك جنايت 

ضدبشری و فاجعه بزرگ يعنی سقوط هواپيما نيز باشد. 
بنابراي��ن انتظار می رود كه مس��ئوالن مرتبط از تمامی مس��ير  ها و 
روش های الزم برای محكوميت اين اقدام تروريستی امريكا و پيگيری 
حقوق سرنشينان وحشت زده و آسيب ديده  هواپيما و همچنين نقض 
حقوق هوانوردی استفاده كرده و گريبان تروريست   ها را ر  ها نكنند. 
باالتر از اي��ن اقدام عملی برای توقف اين نوع اقدامات تروريس��تی و 
جلوگيری از تبديل آن به يك رويه برای تروريس��ت های امريكايی 
است كه با تكيه بر قلدری و توهم برتری در قدرت سخت، اين قبيل 

اقدامات بزدالنه و در عين حال خطرناک را مرتكب می شوند. 
بی ترديد عالوه بر اطالع قبلی امريكايی   ها از اين پرواز و نوع هواپيما يا 
دسترسی ساده به اين اطالعات كه از قبل برنامه آن به سازمان های 
مرتبط اعالم می ش��ود، امكان رصد راداری آن برای تروريست های 
امريكايی فراهم بوده و هيچ نيازی به پرواز هواپيمای جنگی از كشور 
اردن برای آنچه نظارت بصری ناميده اند، برای تشخيص مسير و نوع 
هواپيما نداشته اند. بلكه اين اقدام تروريست   ها از نگاه خودشان نوعی 
ارسال پيام به تهران بوده كه با اتكا به نفوذ منطقه ای خود، خواستار 
خروج تروريس��ت های امريكايی از منطقه بوده و اراده خود را برای 

پيگيری و تحقق آن اعالم داشته است. 
برخالف محاسبه و تصور تروريست های امريكايی كه چنين اقدامات 
بزدالنه و تروريس��تی را مانعی ب��رای پيگيری اي��ن اراده جمهوری 
اس��المی می دانند، اين اقدام هم منطق درس��ت اين اراده را نشان 
می دهد كه به خطرساز بودن حضور امريكايی   ها و تنش آفرين بودن 
آن برای منطقه برمی گردد و هم رفتار  ها و كنش های منطق س��تيز 
و غيرعقاليی امريكايی در اين حضور نامش��روع و مس��تكبرانه را به 

اثبات می رساند. 
اين اقدامات و رفتارهای پرخطر نشان می دهد كه توهم برآمده از مغز 
كوچكی كه حضور منطقه ای امريكا را در منطقه پرتنش غرب آسيا 
دنبال می كند و به بدنه و هيكل بزرگ تروريستی خود دلخوش كرده 
است، می تواند همان سرنوشت شوم كشتی غول آسا و پرزرق و برق 
تايتانيك را برای امريكا رقم بزند. قبل از اينكه دير ش��ود بايد برای 

چنين توهمی خطرساز و فاجعه آفرين فكری كرد.

رسول سنائی رادمحمدجواد اخوان

رهبر انقالب اسالمي در سخنان تلويزيوني به مناسبت عيد سعيد قربان: 

تحريف  حقايق شکست  بخورد، تحريم  هم شکست  مي خورد

ادامه از صفحه يک
  جريان تحريف شكس�ت بخورد، تحريم 

هم شكست خواهد خورد
رهبر انقالب اس��المي درخص��وص آدرس غلط 
دادن براي رفع تحريم ها نيز گفتند: در اين خط 
تبليغاتي گفته مي شود اگر مي خواهيد تحريم ها 
برطرف ش��ود، كوتاه بياييد و ايستادگي نكنيد و 
متأس��فانه برخي در داخل هم اي��ن آدرس غلط 
را تكرار مي كنند ام��ا اين خط روي اكثريت ملت 
ايران با شناختي كه از دش��من و غرض ورزی او 
دارند، مؤثر نيس��ت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تأكيد بر اينكه جريان تحريف واقعيات به مقاصد 
خود نرسيده است، خاطرنشان كردند: اگر جريان 
تحريف شكست بخورد، قطعاً جريان تحريم هم 
شكست خواهد خورد، زيرا عرصه كنوني، ميدان 
جنگ اراده ها است و اگر اراده ملت ايران مستحكم 

باقي بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد كرد. 
  ش�كوفايي هاي علم�ي از دل تحريم ها 

بيرون زد
نكته ديگ��ري كه رهب��ر انقالب اس��المي به آن 
اشاره كردند، استفاده ملت زيرک ايران از تحريم 
براي شكوفايي علمي كشور بود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي گفتن��د: با اينكه تحري��م يك جنايت 
بزرگ اس��ت اما مردم به ويژه جوانان، مسئوالن، 
دانش��مندان و فعاالن سياس��ي از اي��ن موضوع 
براي افزايش اتكای به نفس ملي استفاده كردند. 
رهبر انقالب اس��المي در همين زمينه افزودند: 
توليد جت آموزش��ي و قطعات حساس و ظريف، 
راه اندازی چند هزار شركت دانش بنيان، ساخت 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس به دست سپاه، 
اقدامات بزرگ در پارس جنوبي، طرح هاي وزارت 
نيرو در زمين��ه آب و برق، طرح ه��اي وزارت راه 
و توليدات ش��گفت انگيز دفاعي، همه در دوران 

تحريم انجام شده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از آثار دوران 
تحريم را تمرين جداسازي اقتصاد كشور از نفت 
برش��مردند و گفتند: به علت آنكه نفت كش��ور 
كمتر فروش مي رود، جداس��ازي اقتصاد از نفت 
خام به طور طبيعي درحال روي دادن اس��ت كه 
اين موض��وع بايد با پيگيري دول��ت و مجلس به 

سرانجام برسد. 
  عالج تحريم كوتاه آم�دن مقابل امريكا 

نيست
رهبر انقالب اسالمي در پاسخ به اين سؤال مهم 

كه »آيا تحريم ه��ا قابل عالج اس��ت؟« گفتند: 
تحريم ها قطعاً قابل عالج اس��ت ام��ا عالج آن، 
عقب نش��يني و كوتاه آم��دن در مقاب��ل امريكا 
نيست زيرا عقب نشيني موجب پيشروي متجاوز 
مي شود. ايشان افزودند: خواس��ته امروز امريكا 
از ايران، كنار گذاش��تن كامِل صنعت هسته ای، 
كاهش بس��يار ش��ديد توان دفاعي و رها كردن 
اقتدار منطقه اي است اما پذيرفتن اين خواسته ها 
قطعاً موجب عقب نش��يني امريكا نخواهد ش��د 
و هيچ عقلي نيز حكم نمي كن��د كه براي توقف 
متجاوز، خواس��ته هاي او را اجابت كنيم.  رهبر 
انقالب اسالمي با اظهار تأسف از تكرار حرف هاي 
دشمن مبني بر فايده نداشتن صنعت هسته اي 
از زبان عده اي در داخل گفتند: صنعت هسته اي 
نياز قطعي فرداي كشور براي توليد برق است و 

امروز بايد به فكر فردا باشيم. 
  امري�كا در مذاك�ره دنب�ال گرفت�ن 

توانايي هاي حياتي ملت ايران
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
با وجود خس��ارات فراوان برج��ام، اصل صنعت 
هسته اي حفظ شده اس��ت، درخصوص ادعاي 
امريكايي ه��ا براي مذاكره با ايران، خاطرنش��ان 
كردند: من علت مذاكره نكردن ب��ا امريكايي ها 
را بارها گفته ام اما برخي يا متوجه نمي شوند و يا 
وانمود مي كنند كه متوجه نشده اند. ايشان تأكيد 
كردند: هدف اصلي امريكايي ها از ادعاي مذاكره، 
گرفتن توانايي هاي حياتي ملت ايران است. البته 
رئيس جمهور فعلي امريكا ه��م به دنبال برخي 
منافع شخصي و انتخاباتي است همچون استفاده 
تبليغاتي از مذاكره با كره شمالي. ايشان با تأكيد 
بر اينكه جمهوري اسالمي ايران با همه كشورها 
به جز امريكا و رژيم جعلي صهيونيستي مذاكره 
مي كند، افزودند: عالج تحريم ها، عقب نش��يني 
و مذاكره با دشمن نيس��ت بلكه عالج واقعي آن، 
تكيه بر توانايي هاي مل��ي، وارد كردن جوانان به 
ميدان و احياي ظرفيت هاي فراوان كشور، و در 
يك كالم عمل ب��ه اركان اقتصاد مقاومتي يعني 
درون زاي��ی و برون گرايی اس��ت.  رهبر انقالب 
اس��المي تأكيد كردند: ما امكانات و توانايي هاي 
داخلي و ظرفيت هاي بين الملل��ی فراوان داريم 
كه بايد با مديري��ت جهادي و تدبي��ر واقعي، به 

فعليت در بيايند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
جمهوري اسالمي ايران دوستان مؤثري در دنيا 

دارد اما تكيه واقعي نظام اسالمي به خدا و مردم 
است، گفتند: تكيه بر امكانات و استقالل داخلي، 
هم دش��منان خارجي و ه��م بدخواهان داخلي 
دارد. آن كس��ي كه براي مناف��ع خودش حاضر 
اس��ت كااليي را كه در داخل توليد مي ش��ود، از 
خارج وارد كند، در واقع خيانت مي كند و با وجود 
تأكيدهاي مكرري كه شده اس��ت اما همچنان 
واردات كاالهايي كه در داخل توليد مي ش��وند، 

ادامه دارد. 
   اقتصاد را نبايد معطل وعده های توخالي 

ديگران كرد
آخرين نكته اي كه رهبر انقالب اسالمي درخصوص 
تحريم ها گفتند »دل نبستن به وعده های توخالي 
ديگران« بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: در 
سال 97 و بعد از خروج امريكا از برجام، متأسفانه 
كشور ماه ها معطل وعده های اروپايي ها باقي ماند 
و اقتصاد كشور شرطي ش��د، در حالي كه معطل 
كردن اقتصاد به وعده های ديگران، بس��يار مضر 
است. ايشان افزودند: اروپايي ها هيچ كاري براي 
مقابله با تحريم هاي امري��كا نكردند و آنچه به نام 
اينس��تكس نيز مطرح كردند، بازيچه اي بود كه 
محقق نشد. رهبر انقالب اسالمي در جمع بندي 
اين بخش از س��خنان خود تأكي��د كردند: عالج 
تحريم ها فعال كردن ظرفيت هاي داخلي است كه 

نيازمند مجاهدت است. 
   افزايش قيمت ارز 

داليل سياسي و امنيتي دارد
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان شان با اشاره به گراني ها و مشكالت جدي 
خانوارها در تأمين معيشت، گفتند: كارهاي الزم 
براي رفع اين مشكالت را در جلسات خصوصي 
با مس��ئوالن از جمله آقاي رئيس جمهور مطرح 
كرده ايم و باز هم به دستگاه هاي مسئول تأكيد 
مي كنيم.  رهبر انقالب اسالمي مسئله فوري در 
بخش اقتصاد را »مهار نوس��ان قيمت ها، ايجاد 
ثبات در بازار و حفظ ارزش پولي ملي« دانستند 
و افزودند: اي��ن حالِت هر روز ي��ك قيمت براي 
اجناس و افسار پاره كردن قيمت ارز براي كشور 
مضّر است و افراد آش��نا به مديريت های اجرايي 
معتقدند كه اين مس��ئله با برخورد دستگاه هاي 
اجرايي و در مواردي دس��تگاه قضايي قابل مهار 
است. ايشان افزودند: در قضيه ارز، بانك مركزي 
تالش های زيادي انجام مي دهد كه ان ش��اءاهلل 
موفق خواهد ش��د البت��ه گزارش هاي مطمئني 

وجود دارد كه داليل سياسي، امنيتي در افزايش 
قيمت ارز بيش از داليل اقتصادي مؤثر است كه 
در اين صورت بايد با كساني كه به اين آتش دامن 

مي زنند، جداً مقابله شود. 
  اولويت هاي فوري اقتصاد كشور

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي مس��ئله »هدايت 
نقدينگي به س��مت تولي��د« و همچنين »رفع 
موانع جهش توليد« را از ديگر اولويت های اقتصاد 
كش��ور خواندند و گفتند: عده اي از كارشناسان 
پيشنهاد كرده اند رؤساي س��ه قوه كارگروهي را 

براي شناسايي و رفع موانع توليد تعيين كنند. 
رهبر انقالب اسالمي اصالحات اساسي در اقتصاد 
كشور را »اصالح ساختار بودجه«، »اصالح نظام 
بانكي«، »ارتقای س��رمايه گذاري و اش��تغال« و 
»بهبود محيط كسب و كار« برشمردند و گفتند: 
اين موارد دو سال قبل و همزمان با تشكيل جلسه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي به س��ران قوا 
ابالغ شد كه البته با وجود تالش ها پيشرفت قابل 
توجهي نداشته اس��ت البته مهم اين است كه ما 
مي دانيم چه مي خواهيم و به دنبال چه برنامه اي 
هس��تيم. ايش��ان، »صبر« و »ثب��ات« را دو نياز 
اساسي براي آينده كشور دانس��تند و با تأكيد بر 
اينكه بر اثر ايمان مذهبي و اعتماد مردم به نظام، 
ثبات ملت خوب است، افزودند: مسئولين هم بايد 
با كار جهادي، صبر و ثبات خود را نشان دهند و از 

ترديد و نگراني هاي مضّر اجتناب كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، مشكالت دشمن اصلي 
يعني امريكا را بسيار بزرگ و غيرقابل مقايسه با 
مشكالت ايران خواندند و با برشمردن مصاديقي از 
مشكالِت امروز امريكا مثل فاصله طبقاتي عجيب، 
تبعيض نژادي، مشكالت اقتصادي و بيكاري هاي 
گسترده، مش��كالت مديريتي در قضيه كرونا و 
مديريت اجتماعي ضعيف كه منجر به بي رحمي  
و قتل و شكنجه به دست پليس امريكا مي شود، 
گفتند: امروز امريكا در سطح دنيا منفور و منزوي 
است. ايشان تأكيد كردند: حوادث جاري امريكا 
آتش زير خاكس��تري است كه ش��عله ور شده و 
اگرچه آن را س��ركوب كنند اما دوباره ش��عله ور 
مي شود و نظام كنوني امريكا را از بين مي برد چرا 
كه فلسفه سياس��ي و اقتصادي اين نظام غلط و 

محكوم به نابودي است. 
  مديريت امريكا دچار آشفتگي است

رهبر انقالب اس��المي س��خنان مكرر مقام هاي 
امريكايي عليه ايران را نش��ان دهنده سردرگمي 
آنها دانس��تند و افزودند: مديري��ت امريكا دچار 
سرگيجه و آشفتگي است. امريكايي ها به دنبال 
پيدا كردن دش��من هس��تند بنابراي��ن گاهي از 
ايران اس��م مي برند و گاهي از روسيه و چين، اما 
امروز رژيم امريكا دش��مني بزرگ تر از ملت خود 
ندارد و همين دشمن آن رژيم را به زانو درخواهد 
آورد.  حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد مجدد بر 
صبر، ثبات و كار جهادي افزودند: دولت در اواخر 
دوران مس��ئوليت خود ق��رار دارد البته در طول 
اين هفت س��ال هر چه توانس��تند تالش كردند 
و در برخ��ي بخش های دولت ني��ز واقعاً كارهاي 
خوبي انجام گرفت، پس از اين دولت هم، دولت 
تازه نفسي خواهد آمد كه كارها را با جديت بيشتر 

دنبال كند. 
  همه بايد ضوابط ستادملي كرونا را رعايت 

كنند
رهبر انقالب اس��المي در پايان سخنان ش��ان به 
مسئله عزاداري در محرم اش��اره و تأكيد كردند: 
در عزاداري ها معيار آن چيزي اس��ت كه س��تاد 
ملي كرونا اعالم مي كند. بنده ه��ر چه آنها الزم 
بدانند مراعات خواهم ك��رد. توصيه و تأكيد من 
به همه عزاداران، هيئات، منبري ها و مداحان نيز 
اين است كه ضوابط ستاد ملي كرونا بايد رعايت 
شود، چرا كه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم 

سست شود، فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد. 

شن
رو

يه 
سا

   زيباكالم عزاداران محرم  را از حاميان 
روحاني جدا كرد!

روزي كه حس��ن روحاني گفت دوگانه س��المت و عزاداري 
نسازيم، روش��ن بود كه او بخش��ي از خواص حامي خود را 
شناخته كه منتظر فرصت هس��تند تا عليه اعتقادات ديني 
مردم موضع گيری كنن��د، وگرنه جناح انقالبي كش��ور كه 
نمي آيد انجام مناسك مذهبي را در تقابل با سالمت مردم القا 
كند. اما ش��ايد خود روحاني هم فكر نمي كرد از اين موضوع 
دوگانه  كذايي حاميان روحاني و عزاداران محرم ساخته شود 
و سازنده  آن  هم كسي نباشد جز صادق زيباكالم، استاد علوم 
سياسي دانش��گاه تهران و حامي انتخاباتي حسن روحاني. 
زيباكالم در توئيتر خود نوش��ته ك��ه»اي كاش آقاي رئيس 
جمهور يك هزارم تعهد و توجهي را كه نس��بت به عزاداران 
محرم نش��ان مي دهند و نگرانند تا مبادا كرون��ا وقفه اي در 
برگزاري مراسم ش��ان ايجاد كند، در قب��ال 24ميليوني كه 

به ايشان رأی دادند احساس مي كردند. «
بس��ياري از آن 24 ميليون نفري كه به روحاني رأی دادند، 
همين مردمي هس��تند ك��ه اين روزه��ا روحان��ي در مقام 
رئيس جمهور دغدغه  چگونگي حضورشان را در مراسم هاي 
مختلف دارد. اينكه زيباكالم به اين شكل خطرناک و البته غلط، 
مردم  را به دو قطب »رأی دهنده به روحاني« و »شركت كننده 
در مراسم عزاي امام حس��ين عليه السالم« تقسيم مي كند، 
نش��ان از ناآگاهي زيباكالم نسبت به عقايد و فرهنگ و سنن 
جامعه ايراني دارد. از سويي يك كانديدا وقتي كه رأی مي آورد، 

رئيس جمهور همه مردم است و نسبت به همه مردم كشور، 
حتي آنهايي كه به او رأی ندادند نيز مسئول است. حتي اگر 
كسي مخالف رئيس جمهور هم باش��د، باز دولت نسبت به او 
مسئوليت دارد و عجيب است يك استاد اصالح طلب، با اين 
همه ادعاي احترام به حقوق شهروندي، ساده ترين گزاره هاي 
اداره  يك كشور را به خاطر تعلقات شخصي خود در حوزه دين 
و سياست، ناديده مي گيرد. زيباكالم با چنين سطح دانش و 
تحليلي نسبت به جامعه ايران، سال ها نه تنها به عنوان استاد 
دانشگاه به تربيت جوانان اين كشور پرداخته، بلكه در مورد 
هر موضوعي هم در هر زمينه اي، در توئيتر خود يا رسانه هاي 

اصالح طلب موضع گيري مي كند. 

   كرونا باشد يا نباش��د، عزاداري محرم 
تعطيل شود!

محمدتقي فاضل ميب��دي، فعال سياس��ي اصالح طلب در 
گفت وگويي با روزنامه ش��رق گفته: »جريان عاشورا با آنكه 
براي ما ايراني ها بسيار حائز اهميت است... اگر جان انسان را 
تهديد مي كند و خطر ابتال به بيماري را افزايش بدهد، قطعاً 
برگزاري  آن اشتباه اس��ت. به ويژه آنكه برگزاري اين مراسم 
عملي مستحب اس��ت و اصاًل واجب نيس��ت. به ويژه اينكه 
امام حسين)ع( براي عزت و كرامت انسان و سالمتي جامعه 
جنگيد. م��ن از رئيس جمهور تعجب كردم كه چرا ايش��ان 
اين گونه صحبت كرد كه در ذهن مردم تداعي ش��ده حتماً 
بايد مراسم محرم را برگزار كرد. هيچ حتميتي در اين مراسم 

نيست و يك سال تعطيل كردن آن هيچ اتفاقي ايجاد نمي كند 
و در ازاي آن از جان مردم محافظت مي كند«. 

شايد بدون نگاه به سابقه مواضع ضدديني فاضل ميبدي، تصور 
شود كه او نگران بيمار نشدن مردم است، اما او در سال 97 هم 
پيشنهاد تعطيلي يك ساله  مراسم عزاداري محرم را داده بود. 
آنجا البته بهانه اش براي ارائه  چنين پيش��نهادي، ادعاي او در 
خارج شدن اين مراسم از مسير اصلي خود بود. او در تابستان 97 
گفته بود كه: »بيشتر مداحي ها و عزاداري ها از مسير اصلي خود 
خارج شده است... و جرياني هم مي خواهد با تحريف عاشورا از 
آن منفعت كسب كند. اين نوع عزاداري درست نيست و از مسير 
خود خارج شده است. علما بايد همگي با هم بيانيه داده و نسبت 
به اين نوع عزاداري ها واكنش نشان دهند؛ حتي اگر يك سال 
هم عزاداري ها تعطيل شده و نوع عزاداري اصالح شود، بهتر از 

اين است كه اين مراسم به اين شكل ادامه يابد.«
در واقع چه كرونا باش��د و چه ادعاي تحريف عاشورا، فاضل 
ميبدي معتقد اس��ت بايد عزاداري مح��رم را موقتاً تعطيل 
كنيم. يك سؤال حاشيه اي هم اين است كه از 97 تا اكنون 
كه به جاي يك سال، دو سال هم گذش��ته، فاضل ميبدي 
و جناح اصالح طلب ك��ه دولت و مجلس را ه��م در اختيار 
داشتند، چه اقداماتي براي نشان دادن و جا انداختن مدلي از 
عزاداري محرم كه آن را صحيح مي دانند، انجام داده اند. اگر 
واقعاً فكر مي كنند عزاداري ها دچار انحراف شده و مشكلي 
با اصل آن ندارند، چطور براي برگرداندن اين رويداد مهم به 

مسير اصلي، تالشي نمي كنند؟!

88498443سرويس  سياسي
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كارشناس مسائل سياسي: 
 فروپاشي لیبرالیسم 

روزبه روز پررنگ تر مي شود
كارش�ناس مس�ائل سياس�ي با تأكيد بر اينكه حج يک رزمايش 
بين المللی اس�المي اس�ت، گفت: فروپاش�ي ليبراليسم جهاني 
كه رهب�ر معظ�م انق�الب ب�ه آن اش�اره كردن�د يک س�رفصل 
مه�م اس�ت ك�ه هرچ�ه جلوت�ر مي روي�م پررنگ تر مي ش�ود. 
مهدي فضائلي در گفت وگو با فارس، در مورد اهميت پيام رهبر انقالب 
در مورد مراس��م حج گفت: صدور پيام حج مقام معظم رهبري و قباًل 
هم در زمان حضرت امام خميني)ره( يك س��ابقه طوالني مدتي دارد. 
اين استمرار در دوران حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري 
بيانگر اهميت فريضه حج است.  اين كارشناس مسائل سياسي در مورد 
اتفاقات امريكا و اهميت آن در پيام حج رهبر انقالب اظهار داشت: شايد 
هيچ كس تصور نمي كرد حوادث امريكا چنين ابعادي پيدا كند. بخشي 
از پيام هم ناظر به اين حوادث بود كه يك جريان نژادپرستانه و ظالمانه 
سال هاي سال در امريكا وجود دارد تا جايي كه نژادپرستي و بي عدالتي 

در سيستم حقوقي امريكا نهادينه شده است. 
فضائل��ي اضافه ك��رد: در اين حوادث دو م��اه اخير در امريكا مس��ئله 
نژادپرستی و بی عدالتی خيلي بروز پيدا كرده است، بنابراين حضرت 
آقا كه در مناسبت هاي مختلف به اين موضوع پرداخته بودند مجدداً در 
اين پيام هم به آن اش��اره كردند و يك حمايت صريح را           از مردم امريكا 
كه در معرض اين ظلم و بي عدالتي هس��تند بيان كردند و آن مقابله با 
دولت و اقدامات ظالمانه امريكا بود. وي اظهار داش��ت: يك نكته ديگر 
كه در اين پيام بود، اش��اره به سيس��تم هاي حكومت��ي در دنيا يعني 
ليبراليسم، سوسياليسم و همچنين ماركسيسم بود كه باعث فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي شد. در اين پيام بحث در ُشرف فروپاشي نظام 
ليبراليستي را           رهبر معظم انقالب اش��اره كردند.  بحث افول ابرقدرتي 
امريكا را           مدت هاست رهبر انقالب مطرح كرده اند و حتي در خود امريكا 
هم اساساً بحث افول ابرقدرتي امريكا از دهه هاي گذشته مطرح بوده 
است و هرچه جلوتر آمديم اين موضوع پررنگ تر شده است.  فضائلي در 
اين باره اضافه كرد: اما بحث فروپاشي امريكا شايد كمتر در بيانات رهبر 
معظم انقالب آمده بود. البته در بياني��ه گام دوم هم رهبر انقالب يك 
اشاره اي به اين موضوع مي كنند اما به نظر من در اين پيام صريح تر به 
اين موضوع اشاره كردند و بحث فروپاشي نظام ليبرالي را           مطرح كردند 
و به نظرم يك سرفصل مهم است كه نشانه ها و چرايي آن و كيفيت آن 

فروپاشي را مي توان با صاحب نظران بحث كرد.

اين تحريف های داخلی خارجی گرا!
ادامه از صفحه يک

اين نوع فرمايشات از حاد شدن و داغ ش��دن تنور روشنفكری است. 
به يك باره می گويند »ملت بالتكليفن��د«!  و »همه می خواهند فرار 
كنند« برای يك استاد دانشگاه اين گزاره های با سور »هر« و »همه« 
آن هم در حق ي��ك ملت، چقدر علمی و روش��نفكرانه اس��ت؟!  اگر 
بپرسيم آقايان روشنفكر اين »جناب ملت« را آخرين بار كی زيارت 
كرديد و مطمئن شديد كه بالتكليف است، احتماالً بسياری از ايشان 
يادشان نيايد كه بار آخر  چه زمانی با چند نفر از آحاد جامعه در مكانی 
شانه به شانه شده  باشند اما خودشان را نماينده و سخنگوی كل ملت 

فرض می كنند!
بله برخی روشنفكر   هايی كه پول دارند به خارج می روند و آنها كه پول 
ندارند می مانند و غر می زنند اما آيا آنها كه چرخه علوم مختلف را در 
اين كشور می چرخانند و آن مهندسان و دانشمندانی كه پروژه های 
بزرگ نظامی و صنعتی را در دست دارند و آن مردمی كه دارايی شان  
با گران شدن دالر يك سوم می ش��ود و پای انقالب می ايستند و آن 
ميليون    ها نفری كه در طرح های مواس��ات و دس��تگيری از همنوع، 
حماس��ه عجيب آفريده اند و آن دهها ميليون ايرانی كه آن تش��ييع 
عجيب تاريخی را برای سردار خود برپا كردند، همه بالتكليف  هستند 
و آيا خروجی بالتكليفی چنين چيزی است؟! آيا مردم ايران با همين 

بالتكليفی همه قدرت    ها را به چالش كشيده اند؟! 
به نظر می رسد بالتكليف واقعی آقايانی هستند كه تكليف اصلی شان 
با مردم و ايران روشن نيس��ت. بعضاً كارگزاران دولتی و روشنفكران 
عافيت جو، حق دارند كه بالتكليف باشند. آنها كه نيمی از هويت خود 
را در جايگاه پست های دولتی در ايران می بينند و نيم ديگر هويت خود 
را تا زندگی در غرب، كش داده اند؛ همان جا كه تابعيت دوم را گرفته اند 
و فرزندان شان را برای تحصيل فرستاده اند. الجرم درد خودشان را كه 
اين نيمه داخلی بالتكليف كی به آن نيمه خارجی می رسد، درد مردم 

می پندارند و ملت! ملت! می كنند. 
اين گونه است كه تا اين تحريف    ها از واقعيت سرزمين ايران در داخل 
جاری و ساری اس��ت،  تحريم    ها هم به قدر خود اثر دارد و اگر مدير و 
روشنفكر داخلی چش��م بر واقعيت    ها باز كند و خودش را ملت ايران 
نداند، می توان اميدوار بود كه تحريم    ها نيز در سايه همسويی مديران 

با مردم بی اثر شود. 


