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مزاياي ارتباط با دوستان
اوايل تیرماه امسال وقتي در خبر كوتاهي اعالم شد كه پیش نويس نهايي سند 
»برنامه ۲۵ ساله همكاري هاي جامع ايران و چین« به تصويب هیئت دولت 
جمهوري اسالمي ايران رس��یده و وزارت امور خارجه مأمور انجام اقدامات 
نهايي براي امضاي اين سند با طرف چیني شده است، موج سنگین مخالفت 
رسانه هاي وابسته به امريكا و انگلیس علیه اين سند آغاز و با خبررسانی های 
كذب نظیر اينكه اين توافق در پي واگذاري جزيره كیش وديگر جزاير  جنوبي 
كشور به چین است و يا برخي در داخل آن را مترادف با عهدنامه تركمنچاي 
دانسته كه اين موضع نیز خوراك تبلیغاتي خوبي را براي رسانه هاي آن ور آبي 
فراهم كرد . تالش غربی ها براي متوقف كردن روند توافق روي آن سند تا به 
آنجا رسید كه اواخر تیرماه اين رسانه ها در يك فراخوان گسترده تالش كردند 
تا با تحريك مردم وكشاندن آنها به خیابان ها كشور را به آشوب بكشانند كه 
البته مردم آنها را ناكام گذاشتند. در طول اين ايام اگر چه رسانه ها و برخي از 
كارشناسان غربي اذعان كردند كه اين توافق تأثیر مهمي در شكست راهبرد 
فشار حداكثري امريكا داشته وحتي صهیونیست ها آن را مهم ترين تهديد 
براي خود قلمداد كردند و »مايكل مورل« قائم مقام سابق سیا اعالم كرد كه 
اين توافق باعث پیروزي ايران و چین و شكست امريكا خواهد شد و اين نتیجه 
سیاست ما درباره ايران است، اما واكنش روز گذشته وزير خارجه امريكا در 
مصاحبه با فاكس نیوز كه مدعي ش��د توافق ايران و چی��ن تهديدي براي 
خاورمیانه است ، اهمیت اين توافق بیش از پیش در برهم زدن نظم وخواست 
امريكايی ها براي تسلط بر منطقه غرب آسیا، آشكار شد . آنچه كه هفته هاي 
اخیر در عرصه ديپلماسي كش��ور در تنظیم سند توافق ۲۵ ساله بین ايران 
وچین و يا تمديد توافقنامه راهبردي میان ايران وروسیه ويا توافقنامه دفاعي 
میان ايران وس��وريه اتفاق افتاد اگر چه دير هنگام ، اما نشان داد كه اشتباه 
دولتمردان كنوني در نگاه به غرب در طي سال های اخیر عالوه بر شرطي و 
وابسته كردن كشور به غرب، فرصت های ذی قیمتی را از كشور گرفته وسبب 
اثرگذاري بیشتر راهبرد فشار حداكثري دشمن شد واگر همان زمان كه »شي 
جین پنگ« در سفر سال 94 خود به ايران كه موضوع همكاري هاي ۲۵ ساله 
را در ديدار با رهبر انقالب نیز مطرح كرد كه ايشان هم ضمن تأيید فرمودند: 
»توافق رؤساي جمهوري ايران و چین براي يك روابط استراتژيك ۲۵ ساله، 
كامالً درست و حكمت آمیز است«، اين امر با سرعت ودقت پیگیری مي شد 

طبعاً اكنون شرايط اقتصادي كشور به گونه اي ديگر بود. 
 روز جمعه گذشته رهبر معظم انقالب اسالمي در بیانات شان به مناسبت 
عید سعید قربان با تأكید بر اينكه تحريم قطعاً قابل عالج است اّما عالجش 
عقب نشیني نیست، با اشاره به ظرفیت های داخلي براي مقابله با تحريم ها ، 
يادآور شدند: » بايد جوان های خودمان را وارد میدان بكنیم و اركان اقتصاد 
مقاومتي را -يعني درون زايي و برون گرايي- ]دنبال كنیم. [ ما، هم امكاناتي 
در درون داريم، هم امكانات بین الملل داريم. ما، هم می توانیم در داخل تولید 
كنیم و امكانات فراوان گوناگوِن علمي، اقتصادي و غیره بجوشد از داخل، هم 
می توانیم در عرصه ي جهان، عرصه  بین الملل ]فّعالیت كنیم. [ ما دوستان 
خوبي داريم، با اين دوستان می توانیم كار كنیم. تالش الزم دارد، مجاهدت 
الزم دارد. در اقتصاد مقاومتي، درون زايي هم هست، برون گرايي هم هست 
و ما در هر دو مورد امكانات فراواني داريم كه می توانیم آنها را انجام بدهیم. 
ظرفیت های مان واقعاً بي پايان است و هر چه پیش برويم ظرفیت های جديدي 
پیش مي آيد كه البّته بايد با مديريت جهادي اينها به دست بیايد؛ با تدبیر واقعي 

و با مديريت جهادي اينها به دست مي آيد.« 
ايشان آنگاه تأكید مي كنند كه: »  ما دوستان مؤثّري در دنیا داريم. البّته اين 
جور نیست كه ما به دولت های دوست خودمان تكیه بكنیم؛ نه، تكیه ي ما به 
خداي متعال و به خودمان است. ما اگر چنانچه دوستان قدرتمندي هم در 
دنیا نداشته باشیم، كار خودمان را می كنیم و پیش می رويم. در دوره ي دفاع 
مقّدس، هم جبهه ي شرق با ما مخالف بود، هم جبهه  غرب با ما مخالف بود؛ 
هم شوروي آن روز ضّد ما و دشمن ما بود، هم امريكا و اروپاي آن روز ضّد ما 
بودند؛ ما بدون اينها توانستیم هشت سال مقاومت كنیم و دشمن را شكست 
بدهیم؛ توانستیم صّدام را به زانو دربیاوريم و به خاك سیاه بنشانیم؛ اين كار 
را توانستیم بكنیم؛ يعني تكیه   ما به خدا است، تكیه مان به خودمان است ولي 

خب از امكانات دوستان مان حّداكثر استفاده را ان شاء اهلل می كنیم.«
در اين زمینه به چند نكته مي توان اشاره كرد:  1. مهم ترين هدف امريكا از 
تحريم و فشار علیه ايران كه رسماً اعالم كردند كه تا آنجا پیش مي روند كه 
مردم ايران نان براي خوردن نداشته باشند، تشديد محاصره اقتصادي و به زانو 
در آوردن مردم ايران بود واين در حالي است كه نگاه دولتمردان ما به غرب 
وبي توجهي به فرصت ها و ظرفیت های ديگر كشورها، سبب اثر گذاري فشار 
حداكثري امريكا وتضعیف زيرساخت های اقتصادي كشور شد. اين روزها كه 
اوج عصبانیت امريكايی ها از توافقات اخیر ايران آش��كار شده است، اشتباه 
سیاست دل بستن دولت های يازدهم ودوازدهم به غرب ، روز به روز آشكارتر 
مي شود ۲. تحوالت اقتصادي جهان نش��ان داده است كه ديگر غرب محور 
اقتصاد وتكنولوژي جهاني نیست و شواهد و آمارهاي موجود نشان مي دهد كه 
در اقتصاد آينده جهان چین حرف اول را مي زند. نكته اي كه اخیراً خانم مركل 
صدر اعظم آلمان هم به آن اعتراف كرد چین با وجود داشتن اقتصاد ارشادي 
و كنترلي توسط دولت در زمینه شاخصه رشد اقتصادي و ثبات ملي، حتي در 

ايام كرونا موفق تر از ساير قدرت های اقتصادي عمل كرده است.
3. برخي با اشاره به شعار نه ش��رقي ونه غربي انقالب اسالمي مدعي اند كه 
اين توافق ها برخالف اين شعار است واستقالل كشور را تهديد مي كند واين 
درحالي است كه ديگر از شوروي سابق نشاني نیست وروسیه كنوني هم در 
پي سیاست های استعماري شوروي سابق نیست و چین هم هیچ گاه در طول 
تاريخ چشم به تمامیت ارضي ايران نداشته و همواره در جهت ايجاد روابط 
متوازن با ايران بوده است ؛ البته اين گزاره به معناي دل سوزي آنها براي مردم 
ايران نیست بلكه منافعشان بر همكاري با ايران ايجاب مي كند .  4. ايران محور 
قدرت در منطقه غرب آسیا است واتفاقا بخش عمده دشمني هاي امريكا علیه 
مردم ايران كه بارها برآن تأكید كرده اند ، از بین بردن اين نفوذ است ، در اين 
عرصه نیز چین وروسیه وحتي قدرت های اروپايي براي حفظ نفوذ وارتباط 
خود با منطقه غرب آسیا نیازمند ايران هستند واين فرصتي براي ايران در 
تعامالت است. ۵. وجود منابع غني نفت وگاز نقطه قوتي براي ايران در اين 
توافقات دوس��تانه اس��ت. چین نفت ندارد و براي تداوم توسعه اقتصادي و 
تولیداتش به شدت به آن وابستگي دارد. اين در حالي است كه اكثر منابع نفتي 
جهان زير تسلط امريكاست و مسئوالن چیني به دنبال يك منبع قابل اتكاي 
دراز مدت و داراي ثبات امنیتي براي خريد نفت با قیمت مناسب اند. با توجه 
به تحريم های شديد امريكا و متحدان غربي اش علیه صادرات نفت ايران و 
ضربه شديدي كه به درآمدهاي نفتي ما وارد شده است ، به نظر مي رسد در 
صورت امضاي قرارداد ۲۵ ساله با چین، ايران نیز ديگر دغدغه فروخته شدن 
نفت تولیدي اش را نداشته باشد. ايران طبق اين قرارداد   از محل درآمد نفتي 
براي ايجاد صنايع زيربنايي وصنعتي خود استفاده مي كند نه براي هزينه هاي 
جاري و...  6.  توافقات ايران با چین وروسیه وديگر قدرت های منطقه اي براي 
تعامالت با ارزهاي ملي مي تواند سلطه دالر را براي همیشه از بین ببرد. چین 
به صورت جدي مترصد از بین بردن هژموني دالر است و در پي آن است كه در 
يك فرصت مناسب با قرار دادن طال به عنوان پشتوانه پول ملي خود و تبديل 
يوآن به ارز اصلي تجارت بین المللي خود، عمال به س��لطه دالر پايان دهد. 
اگرچه ممكن است در اين مسیر تقابل آنها با امريكايی ها تشديد شود ولي 
براي ايران فرصت ذی قیمتی است. 7. فرهنگ متعالي اسالمي - ايراني مردم 
ايران در برابر فرهنگ چین ويا روسیه كه فاقد عمق و جذابیت هستند، برتر 
است و طبعاً آنها نمي توانند به لحاظ فرهنگي براي ايران تهديد قلمداد شوند. 
8. طي سال های پس از انقالب به رغم تحريم های غرب ، با تالش دانشمندان 
ايران كشور به لحاظ علمي به پیشرفت  های بااليی نائل آمده است، اما بديهي 
است ايران از طريق اين ارتباطات ضمن تكمیل يافته هاي علمي ، مي تواند 
در اصالح فناوري هاي صنايع تولیدي و بعضاً قديمي خود استفاده كند. 9. 
نكته آخر اينكه طبعاً در فرآيند تنظیم اين توافقات كه بايد مسیر قانوني خود 
را طي كند مصالح ملي در نظر گرفته خواهد شد وهمانگونه كه رهبر معظم 
انقالب فرمودند ؛ تكیه ي  ما به خدا است، تكیه مان به خودمان است ولي خب 

از امكانات دوستان    حّداكثر استفاده را ان شاء اهلل می كنیم.

عباس حاجي نجاري

آيت اهلل رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه: 

رسانه ها جريان تحريف را افشا كنند

رئيس ق�وه قضائيه ب�ا تأكيد بر اينك�ه هرگونه 
دلبستگي و عقب نشينی در مقابل دشمن خطاي 
راهبردي است، خواستار تبيين تئوري مقاومت، 
ايستادگي و خودباوري از سوي رسانه ها و افشاگري 
در خصوص ماهيت و عملكرد جريان تحريف شد. 
رهب�ر معظم انق�اب جمع�ه هفته گذش�ته در 
گفت وگويي تلويزيوني به مناس�بت عيد سعيد 
قربان با تأكيد بر اينكه به موازات جريان تحريم، 
يك جريان »تحريف حقايق« و واژگون نش�ان 
دادن واقعي�ات ه�م وج�ود دارد، گفتند: هدف 
اين جري�ان، ضربه زدن به روحيه م�ردم و دادن 
آدرس غلط درباره عاج تحريم اس�ت. معظم له 
تصري�ح كردند: اگ�ر جريان تحريف شكس�ت 
بخ�ورد، قطع�اً جري�ان تحري�م هم شكس�ت 
خواهد خورد، زي�را عرصه كنوني، ميدان جنگ 
اراده ها اس�ت و اگر اراده ملت ايران مس�تحكم 
باقي بماند، بر اراده دش�من غلب�ه خواهد كرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائیه، آيت اهلل 
سید ابراهیم رئیسي در جلسه ديروز شوراي عالي قوه 
قضائیه با تبريك دهه امامت و واليت، عبوديت و تقرب 
به خداوند و امام شناسي و حجت شناسي را مهم ترين 
آموخته هاي دو عید بزرگ قرب��ان و غدير عنوان كرد. 

رئیس قوه قضائیه با اش��اره به محورهاي بیانات مقام 
معظم رهبري در عید قربان اظهار داشت: تحلیل جريان 
تحريم و تحريف از مهم ترين مسائل مطرح شده از سوي 
مقام معظم رهبري بود كه بايد مورد توجه سیاستمداران 

و اصحاب رسانه و همه آحاد مردم قرار گیرد. 
    توسل دشمن به تحريف براي بزرگ نمايي 

تحريم
آيت اهلل رئیس��ي افزود: تحريم و تحريف دوقلوي به 
هم پیوسته و بازوي نظام سلطه براي عملیات رواني 
و رسانه اي و فرهنگي هس��تند كه دشمن با توسل 
به تحريف، در تنور بي توجهي به داشته هاي داخلي 
مي دمد و از اين طريق اثربخش��ي تحريم ها را بزرگ 
نمايي مي كند. رئیس ق��وه قضائیه، خودب��اوري را 
از پادزهرهاي مهم تحريف دانس��ت و گفت: اتكا به 
توانايي هاي خود و خصوصاً توجه ب��ه نیروي جوان 
كشور كه در عرصه هاي مختلف فعاالنه نقش آفرينی 
مي كنند و اس��تفاده بهینه از مناب��ع و ذخاير ملي از 
پادزهرهاي تحريف است. آيت اهلل رئیسي تصريح كرد: 
خداوند ثروت زيادي به كشور ما عطا فرموده و تدبیر 
و مديريت صحیح منابع، جلوگیري از خام فروشي و 
توجه به ارزش افزوده كاالها و ذخاير و معادن موجب 

افزايش توانايي هاي اقتصادي خواهد شد. 

   نگاه به خارج براي رفع مشكات، خطاست
رئیس ق��وه قضائیه با بیان اينكه دش��من همواره با 
توسل به تحريم به دنبال ايجاد ياس در مردم است، 
اظهار داش��ت: راه مقابله با چالش آفريني دشمن و 
رفع چالش ها اتكا به داش��ته هاي خودمان اس��ت و 
امید داش��تن به خارج براي برون رفت از مشكالت، 
خطاست. آيت اهلل رئیسي افزود: هر مشكلي به دست 
توانمند ملت و در سايه توجه به رهنمودهاي حكیمانه 
رهبر معظم انقالب برطرف مي شود و هیچ چالشي 
نیس��ت كه خودمان توانیم رفع كنی��م و هر جا در 
پرتو ش��عار كلیدي »ما مي توانیم« حركت كرديم 
به دستاوردها و توفیقات بزرگي نايل شديم. رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به تحركات نظام سلطه در چالش 
آفريني براي كشورمان اظهار داشت: امريكايي ها كه 
سالیان دور و درازي مرتكب بي عدالتي و نقض حقوق 
بشر ش��ده اند، اكنون گرفتار خودش��ان شده اند اما 
همچنان به رفتارهاي خصمانه خود علیه ملت هاي 

آزاده جهان ادامه مي دهند. 
    غرب ملجأ و مأمن تروريست هاست

آيت اهلل رئیسي با اشاره به دستگیري سركرده گروهك 
تروريستي »تندر«، از سربازان گمنام امام زمان)عج( 
قدردانی كرد و افزود: امروز براي همه س��ؤال است 

كه چگونه كش��ورهاي مدعي حقوق بش��ر ملجأ و 
مأمني براي تروريست هاي عالم شده اند و امريكا و 
اروپا عامالن به خاك و خون كشیدن مردم بي گناه 
در اقصي نقاط جهان را پرورش مي دهند و حمايت 

مي كنند؟
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان كرد: براي مردم جهان 
روشن شده كه امريكا و اروپا بزرگ ترين ناقضان حقوق 
بشر هستند و منفورترين نظام در جهان، نظام سلطه 
امريكايي است كه باالترين درجه نفرت نسبت به آنها 
در میان ملت ها به وجود آمده است. آيت اهلل رئیسي 
با تأكید بر اينكه هر گونه دلبستگي و عقب نشیني در 
مقابل دشمن خطاي راهبردي است، خواستار تبیین 
تئوري مقاومت، ايس��تادگي و خودباوري از س��وي 
رسانه ها و افشاگري در خصوص ماهیت و عملكرد 

جريان تحريف شد. 
   دولت ب�ه مديريت بازار و معيش�ت مردم 

توجه كند
رئیس قوه قضائیه در بخش ديگري از س��خنانش با 
اشاره به سه نكته محوري در بیانات اخیر مقام معظم 
رهبري به تبیین اين نكات پرداخت و اظهار داشت: 
مديريت بازار، كنترل قیمت كاالهاي اساسي و توجه 
به معیشت مردم از مسائل مورد تأكید رهبر انقالب و 
نخبگان اقتصادي است كه بايد مورد اهتمام دولت 
باشد و هر جا هم الزم باشد، دستگاه قضايي نیز آماده 
همكاري است. آيت اهلل رئیسي دومین موضوع مورد 
تأكید مقام معظم رهبري را مديريت و كنترل نوسانات 
بازار ارز عنوان كرد و با تأكید بر لزوم توجه دولت به اين 
مسئله، از دستگاه هاي اطالعاتي خواست با ريشه يابی 
علل امنیتي و سیاسي نوسانات بازار ارز، دست هاي 
پنهاني كه به دنبال اخالل در نظام ارزي و پولي كشور 
هستند شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي كنند تا 

با آنها برخورد شود. 
     كارگروه اقتصادي سه قوه نبايد تشريفاتي 

باشد
رئیس قوه قضائیه تشكیل كارگروه ويژه اقتصادي سه 
قوه را از ديگر نكات مورد تأكید مقام معظم رهبري 
عنوان كرد و گفت: صرف تش��كیل تشريفاتي يك 
كارگروه كارگشا نیست و مسئله اي را حل نمي كند؛ 
بايد كارگروهي كارآمد تشكیل شود كه موانع تولید 
را شناسايي و رفع كند تا جهش تولید در عمل اتفاق 
بیافتد. آيت اهلل رئیس��ي با قدردانی از كادر درماني 
كشور در مقابله با كرونا و همچنین قدرداني از همیاري 
نهادهاي انقالبي و طالب با افسران و سربازان در خط 
مقدم صیانت از جان مردم و كمك هاي مؤمنانه به 
نیازمندان در اين دوره، ابراز امیدواري كرد كه آيین 
عزاداري محرم امسال با رعايت ضوابط و پروتكل هاي 

بهداشتي كه به زودي ابالغ مي شود، برگزار شود.

ژه
روزنامه شرق اعتراض كرده كه چرا س��ه تن از نمايندگان وی

تهران در مجلس به خوزستان سفر كرده اند و پیگیر مشكالت 
كارگران هفت تپه شده اند. شرق در گزارشی با تیتر » عجايب 
مجلس يازدهم « كه آن را تیتر يك روزنامه كرده اس��ت، با 
توصیف برخی فعالیت های نمايندگان مجلس جديد با وصف 
» هیجان زدگی و ويترينی « نوش��ته كه  »چند روز پیش هم 
تعدادی از نمايندگان تهران راهی خوزستان شده بودند تا 
ماجرای تجمع كارگران نیشكر هفت تپه را پیگیری كنند؛ 
كاری كه مربوط به حوزه نمايندگی نمايندگان خوزس��تان 
است و نوعی تداخل يا دخالت در حوزه نمايندگی محسوب 
می ش��ود. كارگران نیش��كر هفت تپه م��وكالن نمايندگان 

تهران نیستند«. 

كارگران هفت تپه چهار س��ال اس��ت كه مدام با مش��كل 
حقوق های معوقه مواجه هستند. خصوصی سازی نادرست 
و عدم نظ��ارت دولت و حمايت اس��تانداری خوزس��تان از 
مدي��ر متخل��ف در هفت تپه بخش��ی از داليل ايج��اد اين 
مشكالت هستند. از س��ويی هفت تپه و مديرش، اسدبیگی 
كه هم اكنون دادگاه های او در حال برگزاری اس��ت، يكی 
از مصداق های اعطای ارز توس��ط دولت و ع��دم نظارت بر 

چگونگی مصرف آن هستند.
 در چنین آش��فته بازاری و در حالی كه به ق��ول كارگران 
معترض، صحبت از شكم گرسنه اس��ت، روزنامه شرق ياد 
تقسیم وظايف نمايندگان شهرهای مختلف افتاده است؟! 
اوالً نمايندگان مجلس گرچه توسط مردم شهر خود انتخاب 

می شوند، اما پس از نماينده شدن، نماينده همه مردم ايران 
هستند و بايد پیگیر مشكالت همه كشور باشند. هفت تپه 
هم يك كارخانه كوچك مربوط به يك شهر و استان نیست و 
مشكالت آن تبعات ملی پیدا كرده است. ثانیاً اگر قرار است 
كه هر نماينده فقط به مش��كالت شهر خود رسیدگی كند، 
پس مشكالت هفت تپه هم فقط به نماينده شوش ربط دارد 

و نه نمايندگان استان خوزستان!
اگر بعد از چند سال، برخی مس��ئوالن جديد سراغ بررسی 
مش��كالت كارگران رفته اند، نبايد با تنگ نظری جناحی به 
آنان معترض شويم؛ بلكه بايد از اين حركت استقبال كنیم 
و انتقاد و اعتراض ما متوجه مسئوالنی شود كه پیش از اين 

متولی امر بودند و كاری از پیش نبردند. 

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس: 
امريكا دنبال اين است  كه 
ما وابسته باشيم نه وارسته

نايب رئيس كميس�يون فرهنگي مجلس يكي از اهداف كشورهاي 
غربي، به خصوص امريكا در مذاكره را حذف چتر حمايتي جمهوري 
اسامي از سر جبهه مقاومت عنوان كرد و گفت: امروز جبهه مقاومت 
با محوريت  ايران اسامي در حال رشد، شكوفايي و بالندگي  است، در 
حالي كه رژيم صهيونيستي روزشمار انحطاط خود را آغاز كرده است. 
غالمرضا منتظري در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم 
رهبري در روز عید قربان گفت: مقام معظم رهبري مانند همیشه مسیر 
اصلي حركت كشور را در عرصه هاي مختلف، از جمله در خصوص جبهه 
استكبار ترسیم كردند. نماينده مردم گرگان و آق قال افزود: واژه ها براي 
مستكبران خیلي تفاوتي ندارند، جنگ، صلح يا مذاكره. زماني كه هر كدام 
منافع آنها را تأمین كند از آن واژه استفاده مي كنند، اگر منافع آنها با صلح 
تأمین شود پرچم صلح برافراشته كرده يا اگر منفعت شان با مذاكره باشد 
پرچم مذاكره به دست مي گیرند، موضوع مذاكره از سوي آنها نیرنگي بیش 
نیست چرا كه در مذاكره فقط منفعت خود را جست وجو مي كنند، در حالي 

كه مذاكره خود اصولي دارد.
 نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس اظهار كرد: تجربه تاريخي انقالب 
اسالمي نشان داده است كه امريكا به اين اصول و استانداردهاي مذاكره 
متعهد نیس��ت، آنها در مذاكره صرفاً چندين هدف را ب��راي خود دنبال 
مي كنند، هدف اول پیشگیري از رشد و بالندگي ايران اسالمي است، آنها 
عالقه دارند ما كشوري وابسته باشیم نه وارسته، چرا كه وابستگي موجب 
خرسندي آنها و وارستگي اسباب آشفتگي آنها را فراهم مي سازد، كشور و 

جامعه اي كه وابسته باشد شكننده است.
 منتظري ادامه داد: هدف ديگر آنها پیشگیري از رشد علمي همه جانبه 
ايران اسالمي در بخش هاي مختلف صنعتي، نظامي، هوا فضا، هسته اي 
و علمي است، آنها مي خواهند كشور ما از نظر علمي عقب افتاده باشد، اما 
وقتي شاهد پیشرفت هاي جمهوري اسالمي بودند به وحشت افتادند، هدف 
ديگر آنها در مذاكره دعوت به عقب نشینی از اصول، ارزش ها و دستاوردهايي 

است كه آرمان ما بوده و است.
 نماينده مردم گرگان و آق قال گفت: هدف ديگر آنها اين است چتر حمايتي 
جمهوري اسالمي از سر جبهه مقاومت برداشته شود، در حالي كه امام)ره( 
از همان روزهاي آغازين انقالب اسالمي نجات قدس شريف را به عنوان يك 
آرمان اساسي مطرح كردند، امروز شاهد هستند جبهه مقاومت با محوريت  
ايران اسالمي در حال رشد، شكوفايي و بالندگي  است در حالي كه رژيم 
صهیونیستي روزش��مار انحطاط خود را آغاز كرده است، در يك كالم در 

مذاكره قصد دارند ما را خلع سالح كنند. 

عضويت نمايندگان 
در بيش از 5 فراكسيون ممنوع شد

هيئت رئيس�ه مجلس اخيراً با ارس�ال نامه اي به نماين�دگان اعام 
كرده عضوي�ت آن�ان در بي�ش از پنج فراكس�يون ممنوع اس�ت. 
به گزارش فارس، هیئت رئیسه مجلس اخیراً با ارسال نامه اي به نمايندگان 

اعالم كرده كه عضويت آنان در بیش از پنج فراكسیون ممنوع است. 
محسن زنگنه، نماينده مردم تربت حیدريه و رئیس فراكسیون گام دوم 
انقالب اسالمي با تأيید اين خبر گفت:  تاكنون ۵0 نفر از نمايندگان فرم 
عضويت فراكس��یون گام دوم را امضا كرده اند، اما هیئت رئیسه مجلس 
نامه اي را به همه نمايندگان مبني بر اينكه هر نماينده مي تواند حداكثر در 
پنج فراكسیون عضويت داشته باشد داده است. وي تصريح كرد: بعد از اين 
نامه هیئت رئیسه به احتمال زياد تغییراتي در عضويت برخي نمايندگان 
در فراكس��یون هاي مجلس به وجود خواهد آمد چرا كه تعداد زيادي از 
نمايندگان در فراكسیون هاي متعددي عضو هستند. رئیس فراكسیون گام 
دوم گفت: نگاه ما آن است كه فراكسیون گام دوم انقالب اسالمي متعلق به 

همه نمايندگان است و اين نگاه كامالً مبتني بر بیانیه گام دوم است. 

  خط تحريف از مشروطيت
 تا انقالب اسالمی

ادامه از صفحه يك 
يكی از مؤلفه های رهبری الهی امامین انقالب، تجربه و حافظه تاريخی فعال 
است و تجربه از جريان مشروطه يكی از مصاديق اين مؤلفه است. امامین 
انقالب به خاطر تیزبینی شان نسبت به تاريخ متوجه اين نكته شدند كه بايد 

از مشروطه عبرت بگیرند. 
مشروطه خواهان )به استثنای شیخ فضل اهلل نوری( نسبت به روشنفكران و 
غرب، خوش بین بودند و زهِر غرب و غرب زده    ها را نچشیده بودند. تفاوت در 
بینش و میزان غرب شناسی علمای عصر مشروطه، از عوامل مهم شكست 
نهضت مشروطه بود. اما امامین انقالب هم خطر غرب و هم خطر غرب  زده    ها 

را ديدند و هم به آنها خوش بین نبوده و نیستند. 
مواضع منطقی و هوشمندانه رهبر معظم انقالب در مقوله نفی مذاكره با 
امريكا، موضوع برجام نافرجام و...  كه همین سه روز پیش مجدداً يادآور 
شدند، يك ريشه اش در همین تجربه مشروطه است. تجربه ای كه عدم 
استفاده از آن، باعث شكست نهضت ملی نفت و شخص دكتر مصدق شد. 
در حقیقت »60 سال است كه از ۲8 مرداد 3۲ تا امروز در هر موردی كه با 
آمريكايی    ها مسئولین اين كشور اعتماد كردند، ضربه خوردند. يك روزی 
مصدق به آمريكايی    ها اعتماد كرد، به آنها تكیه كرد، آنها را دوست خود 

فرض كرد، ماجرای ۲8 مرداد پیش آمد. «)1391/11/19(
عالوه بر »تفاوت در بینش و میزان غرب شناسی عالمان عصر مشروطه« 
و »اختالف در روش    ها و تاكتیك    ها رهبران آن نهضت«، دو عامل اصلی 
ديگر منجر به شكست نهضت مشروطه شد، اين دو عامل به طور اجمال 

عبارت است از:
1-  تأثیر گذاری بر روحانیت و مرجعیت

مرحوم ش��هید مدرس در خاطراتش می گويد: »وقتی در سامرا خدمت 
میرزای شیرازی رسیدم و ماجرای پیروزی نهضت تنباكو را با محوريت 
فتوای ايشان برايشان تعريف كردم، آثار نگرانی در چهره ايشان پیدا شد و 
به فكر فرو رفت و اشكش سرازير شد. از اين حال تعجب كردم؛ چون انتظار 
داشتم ايشان را با اين خبر خوشحال كنم. وقتی دلیل گريه شان را پرسیدم، 
گفتند: حاال حكومت های قاهره فهمیدند قدرت اصلی يك ملت و نقطه 
تحرك شیعیان كجاست. حاال تصمیم می گیرند اين نقطه و اين مركز را 

نابود كنند. نگرانی من از آينده جامعه اسالمی است. «
۲-تحريف واقعیت   ها با انتشار اخبار كذب و جهت دار

آخوند منحرفی به نام سیداسداهلل خرقانی از فعاالن مشروطه خواه بود كه 
طی مأموريتی مخفیانه در نجف مستقر می شود و با نفوذ در جمع اطرافیان 
نزديك بزرگ ترين مرجع تقلید مش��روطه خواه يعن��ی مرحوم آخوند 
خراسانی قرار می گیرد و به مرورِ زمان مس��ئول و واسطه رساندن احكام 
آخوند خراسانی به ايران و دريافت اخبار از آن جا برای ايشان می شود. اين 
تجربه تلخ، نمونه ای از همان خطر نفوذی است كه امام راحل)ره( در پیام 
منشور روحانیت اكیداً نسبت به آن هشدار می دهند و همچنین از كلید 
واژه های پرتكرار رهبر انقالب در مسئله نفوذ است. اخبار تحريف شده ای 
كه مكرر توسط رسانه های دشمن تولید و توسط عناصر نفوذی و وابسته 
آنها در داخل تكرار می شود تا روحیه مردم انقالبی و جريان نخبگی همراه با 
انقالب را تضعیف كرده و اگر نتوانستند انقالب اسالمی را همچون نهضت 
مشروطیت در ابتدای شكل گیری از مس��یر خود منحرف كنند ، امروز با 
گذشت 41 سال از انقالب اسالمی و نظام برآمده جهت آن را مطابق میل 

خود تغییر دهند. 
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۸۸۰۰ نفر از اس�تادان و مدرس�ان كش�ور در 
نامه اي به ملت شريف ايران با سپاسگزاري از 
ايرانيان به تبيين وضع موجود پرداخته و ضمن 
مقابله با تحريف رويدادها، با تكيه بر مستندات 
تاريخي به روايت درماندگي و عجز دشمن در 
برابر اراده ملي و انقاب�ي ايرانيان پرداختند. 
به گزارش روابط عمومي و مركز رسانه اي جنبش 
اس��تادي ايران، اين نامه كه در هش��ت صفحه 
نگارش ش��ده، دومین اقدام از ن��وع خود پس از 
اغتشاشات آبان ماه 98 از سوي جنبش استادي 
است كه طي آن 777 استاد و مدرس با حضور در 
جهاد تبییني در نبرد روايت ها وارد میدان جهاد 
تبیین شدند ؛ اين بار اما با مشاركت 11 برابري، 
اس��تادان و مدرسان نسبت به س��ال گذشته به 
میدان آمدن��د و در برابر روايت دش��منان ايران 

صف آرايی كردند. 
در اين نامه تصريح ش��ده است: شما ملّت شريف 
ايران به خوبي مي دانید كه مردم مس��لمان ايران 
ب��راي اجراي اح��كام اله��ي و اعت��الي كلمه اهلل 
صبوري ها كردن��د و در مقابل ان��واع تهاجم ها و 
تهديد هاي سخت، نیمه س��خت و نرم دشمنان 
خدا و اسالم عزيز چون كوه ايس��تادند. بنابراين، 
وقتي انقالب تان چهل ساله شد، دوست و دشمن 
درصدد كش��ف راز ماندگاري اي��ن انقالب بزرگ 
الهي � اجتماعي برآمدند اّما چیزي جز »بصیرت« 
يعني كیمیايي مركب از دو عنصر »صبر« و »تقواي 

الهي«، نیافتند. 

   ترامپ در تنهايي خود دست و پا مي زند
وعده  اي كه امريكا درباره سیاست خود براي تابستان 
داغ در ايران ب��ه جهانیان مي داد اين��ك به دلیل 
مقاومت اسالمي و ملّي شما، كمانه كرده و ايالت ها، 
خیابان ها و كوچه پس كوچه هاي امريكا را به صحنه 
نبرد خیاباني كشانیده است؛ تابستان داغ در ايران به 

تابستان جنگي در امريكا تبديل شده است. 
در نامه استادان دانشگاه با اشاره به اقدامات دونالد 
ترامپ پس از به قدرت رس��یدن آمده است: او كه 
ورودش به كاخ سفید را با ديواركشي مابین امريكا و 
مكزيك، اخراج مهاجرين و پاره كردن برجام گره زده 
اينك در تنهايي خود دس��ت وپا مي زند و همانند 
روزهاي تنهايي ش��اه ايران در كاخ نی��اوران، براي 
نفوذناپذيري مردم عدالت خواه امريكا به كاخ سفید 
به پناهگاه زيرزمیني رفته و با دستور او ديوارهاي 
بلند بتوني مقابل دفتر كارش ايجاد شد با اين وصف 
مي توان گفت، كار دشمن تمام شد! به گونه اي كه به 
مزاحمت هوايي براي مس��افران عادي هواپیمايي 
ماهان دست زده است اّما معماران استراتژي هاي 
ايراني در اينجا هم با راه اندازي مانوري اقتدار آفرين 
در خلیج فارس و هجوم عملیاتي واقعي به ماكت ناو 
هواپیمابر او، در مجاورت نیروهايش، آبرويي براي 

امريكا نگذاشته و او را ذلیل كردند!
     دولت در بازي دام گسترانه دموكرات ها 

وارد نشود
اس��تادان امضاكننده اين نامه با تأكی��د بر اين 
نكته ك��ه دو ح��زب اصلي امري��كا بخش بزرگ 

مش��كل ايرانیان ان��د، نوش��ته اند: در همین جا 
فرص��ت را غنیمت ش��مرده و از دول��ت محترم 
مي خواهیم زمزمه احتمالي رص��د مجدد ضلع 
پیروز انتخابات امريكاي جنگ زده را به كنار نهاده 
و در بازي دام گس��ترانة دموكرات هاي خبیث تر 
از جمهوري خواه��ان وارد نش��ود. دولتم��ردان 
بايد براي جبران سیاس��ت هاي غلط هفت ساله 
گذشته، قدرت و قواي مادي و معنوي ملّت ايران 
را به جاي نگاه به بیرون بنشانند و ضمن دوري از 
خطاهاي مجدد محاسباتي در برابر دشمن اصلي 
ايرانی��ان، در ماه هاي باقي مانده ت��ا پايان دولت 
دوازدهم كمربندها را براي ت��داوم كار محكم تر 
كنند تا  ضمن خدمتگزاري بي چون وچرا، زمینه 
را براي دولت مردان تازه نفس پس از خود فراهم 

سازند. 
    دولت با روحيه جهادي 

امور اولويت دار را  در دستور قرار دهد
در بخش ديگري از اين نامه آمده اس��ت: جبهه 
گس��ترده دانشگاهیان و مدرس��ان كشور ضمن 
اداي احت��رام ب��ه صبر ش��ما ملّ��ت انقالبي در 
تحمل بار س��نگین گراني ها و آث��ار توطئه هاي 
سیاس��ي � امنیت��ي افزاي��ش ن��رخ ارز از دولت 
محترم انتظ��ار دارد، ضمن مديري��ت انتظارات 
تورم��ي، بازگردان��دن منابع ارزي واگذارش��ده 
براي واردات كاالهاي اساسي، مديريت صحیح 
درآمدها و هزينه هاي دولت توأم باانضباط مالي، 
هدفمندي و عدالت گس��تري در توزيع منابع و 

يارانه ها و حمايت هاي اقتصادي از اقشار متوسط 
به خصوص محرومی��ن، به كارگی��ري ظرفیت، 
بنگاه هاي تولید و تقويت سرمايه گزاري و هدايت 
س��رمايه هاي داخل��ي و نقدينگي ها به س��مت 
واحدهاي تولی��دي به خص��وص در بخش هاي 
كشاورزي، معادن و مسكن و نیز مراقبت جدي 
از ارزش پول ملّي به عنوان امور اولويت دار را در 
كوتاه م��دت باروحیه اي جهادي در دس��تور كار 

خود قرار دهد
     استادان و نخبگان در كنار مردم هستند

در بخش پاياني اين نامه آمده است: ما استادان 
و مدرس��ان دانش��گاه ها، مراكز آم��وزش عالي، 
پژوهش��ي، فني و مهارتي كشور با شما مردم كه 
صاحبان و ولي نعمتان اين آب  وخاك هس��تید 
میثاق مي بنديم تا درنبرد با تحريف گران تاريخ 
و رويدادها و نیز مقابله فكري و علمي با سارقان 
افكار عموم��ي، با غلب��ه برخوانش ض��د ايراني 
تحوالت كش��ور، پیروِز جنگ روايت ها باشیم؛ با 
اين كه به بخش هاي مختلفي از دولت، نقدهايي 
بنیادين و يا اجرايي داريم اّما در اين مقطع خاص 
هرگونه اختالف افكني و تضعیف دولت در اداره 
كش��ور را به س��ود جبهه ضد ايراني میدانیم كه 
تالش مي كند موفق شود با گس��ترش يأس در 
مردم و اختالف افكني بین قوا، به خصوص دولت 
مستقر را تا سرحد فروپاشي و ناامیدي سوق داده 
و ارض مقدس ايران را بر ورود به خش��ونت هاي 

خیاباني با خأل قدرت مواجه كند. 

نامه ۸۸۰۰ نفر از استادان و مدرسان كشور به ملت ايران 

دولت در بازي دام گسترانه دموکرات ها وارد نشود
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