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ضرورت عدم خوشبيني به امريكا
غالمرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در گزارشي با اشاره به بزرگنمايي 
تأثير انتخابات امريكا بر كشورمان در روزنامه ايران 
نوشت: غافل از اين نيس��تيم كه تحريم هاي امريكا در اقتصاد ايران اثر 
نداشته است، ولي بيش از آنكه تحريم ها بخواهد اثر بگذارد،  مسائل رواني 
ناشي از پيوند خوردن اقتصاد و مسائل سياسي ايران با مسائل بين المللي 
بر جريان اقتصادي كشور تأثير گذاشته  است. از اين رو بايد تأكيد كرد 
انتخابات امريكا تأثير جدي بر اقتصاد ما ندارد و نبايد وضعيت و آينده 

اقتصادي كشورمان را با  عينك مباحث سياسي بين المللي ببينيم.
ممكن است در سياست ها در دو جريان حزبي امريكا كيفيت و اعمال 
تصميم گيري ها متفاوت باش��د اما سياس��ت ها واحد اس��ت. طراحي 
 سياست مبتني بر ايران ستيزي توس��ط رئيس جمهور امريكا نيست و 
در پشت صحنه ۲ هزار و ۲۰۰ مركز انديشه ورزي، دو حزب  دموكرات و 

جمهوريخواه را مديريت مي كنند.
مركز انديش��ه ورزي نظام اس��تكباري افكار عمومي و افكار نخبگان را 
هدايت مي كنند. بدين جهت هر فردي از هر حزبي رئيس  جمهور امريكا 
شود اصول، مباني و خط مشي خود را نمي تواند تغيير دهد. احتمال دارد 
يك حزب )دموكرات ها( رويكرد  ماليم تري داشته باشد، اما اساس كار 
اين است كه امريكا قدرت مس��لط جهاني است و توانسته اراده خود را 
بر دولت ها و ملت ها  تحميل كند، ولي ايران حاضر نيست زيربار چنين 

سلطه اي برود و در مقابل اين سلطه مقاومت مي كند.
وقتي چنين رويكردي در نظام كش��ورمان وجود دارد، نبايد مس��ئله 
اقتصاد، ارز، صادرات و واردات را به مسائل سياس��ي امريكا گره  زد. از 
اين رو به سياستگذاران داخلي توصيه مي كنم نسبت به مسائل اقتصادي 

واقع بينانه عمل كنند.
مهم ترين نكته اين است كه نگاه ما براي حل مسائل و مشكالت به جاي 
آنكه به سمت خارج باشد، بايد به سمت ظرفيت داخل  معطوف شود. 
براي رسيدن به چنين شرايطي نيازمند مديران قوي و كارآمد هستيم 
تا بتوانند كش��ور را به درس��تي هدايت كنند. بايد  پذيرفت كه مشكل 
مديريت و مشكل فهم مسائل داخلي را داريم، اگر به موارد عنوان شده 

پرداخته شود وضعيت زندگي و معيشت  مردم بهتر خواهد شد.
........................................................................................................................

 ادعاي آزادي بيان 
و دفاع همه جانبه از هلوكاست

حسين شريعتمداري در سرمقاله ديروز كيهان 
نوش��ت: رهبر معظم انقالب در پي��ام خود به 
جوانان اروپايي ضمن آنك��ه از مضحك بودن 
ادعاي آزادي بيان دولت فرانسه و ساير دولت هاي اروپايي خبر مي دهند، 
افكار عمومي مردم اروپا و مخصوصاً جوانان را به بررسي ماجراي موسوم 
به هولوكاس��ت كه نتيجه قطعي اين بررس��ي پي بردن به جعل افسانه 
هولوكاست خواهد بود نيز سوق مي دهند. طرح اين پرسش از سوي رهبر 
معظم انقالب تنها روي جعلي بودن هولوكاس��ت متوقف نمي شود بلكه 
استقالل سياسي دولت فرانسه و س��اير دولت هاي اروپايي را كه در آنها 
حتي ترديد درباره هولوكاست هم جرم تلقي مي شود زير سؤال مي برد. 
اين روزها احساس��ات ضد صهيونيس��تي در ميان مردم اروپا به شدت 
برانگيخته شده است و اعتراض به حضور يهوديان صهيونيست در كانون ها 
و مراكز حساس سياست پردازي و تصميم سازي دولت هاي اروپايي شتاب 
گرفته اس��ت. به عنوان مثال يكي از اهداف رس��ماً اعالم ش��ده جنبش 
جليقه زردها در فرانسه كوتاه كردن دست صهيونيست ها از كانون هاي 
اقتصادي كشورشان است يا  در آلمان »بوندس تاگ« پارلمان اين كشور، 
از ۵۹۸ نماينده تشكيل شده اس��ت و در حالي كه جمعيت يهوديان در 
آلمان ۱۵۰ هزار نفر است، بيش از ۱۰۰ كرس��ي پارلمان اين كشور در 
اختيار يهوديان است كه اكثر آنها آلماني تبار هم نيستند! يا  همين ديروز 
حزب كارگر انگليس كه يكي از احزاب مطرح اين كشور است، »جرمي 
كوربين« عضو برجسته و دبيركل س��ابق اين حزب را كه پايگاه مردمي 
گسترده اي داشت به جرم اعتراض به رژيم صهيونيستي از حزب اخراج 
كرد و هم اكنون اين اعتراض شكل گرفته و احتماالً گسترش خواهد يافت 

كه مگر اداره امور انگليس در اختيار اسرائيل است؟! و...
پيام رهبر معظم انقالب نكته با اهميت ديگري نيز در خود دارد كه بايد 
آن را »جان كالم« تلقي كرد و آن اينكه به وضوح نشان مي دهد مشكل 
رئيس جمهور فرانسه آن گونه كه ادعا مي كند، دفاع از آزادي بيان نيست، 
اگر چنين بود چرا نه فقط بررسي و تحقيق درباره هولوكاست بلكه حتي 
ترديد نسبت به تعداد جعلي مورد ادعاي صهيونيست ها نيز جرم تلقي 
مي ش��ود؟! حضرت آقا در پيام كوت��اه خود، اين واقعي��ت تلخ را برمال 
مي كنند كه آنچه رئيس جمهور فرانسه و ساير دولت هاي غربي را از مرز 
نگراني عبور داده و به وحشت  انداخته است، گسترش روزافزون اسالم 
ناب محمدي)ص( است كه طي ۴۱ سال اخير عرصه را بر قدرت هاي 

استكباري و صهيونيست هاي خونريز و غارتگر تنگ كرده است.
........................................................................................................................

روش امريكايي براي تحميق مردم
حنيف غف��اري در روزنامه رس��الت 
نوش��ت: طي روزهاي اخير، دو اتفاق 
ويژه در امريكا رخ داده اس��ت: يكي 
انتصاب جنجالي »ايمي برت« به عنوان قاضي ديوان عالي اين كشور و 
ديگري طرح ادعاي پايان كرونا توسط كاخ سفيد! انتصاب قاضي »ايمي 
برت« به عنوان نهمين قاضي ديوان عالي امريكا، بار ديگر فضاي سياسي 
و انتخاباتي اياالت متحده را آشفته ساخته است. انتصاب اين قاضي، كه 
يك ملي گراي افراطي و از طرفداران ترامپ محسوب مي شود، به معناي 
عزم كاخ سفيد در خصوص تقلب در انتخابات است. بر اين اساس، حتي 
اگر بايدن بتواند با استناد به كسب آراي الكترال در برابر ترامپ پيروز 
شود، رئيس جمهور مستقر فعلي در كاخ سفيد مي تواند شكايت خود 

مبني بر ابطال نتايج انتخابات را به ديوان عالي اين كشور ارائه دهد.
 اتفاق ديگر، به طرح ادعاي مضحكانه پايان كرونا توس��ط كاخ سفيد 
بازمي گردد! پايگاه »هيل« وابس��ته به كنگره امريكا مدعي شده اين 
خبر دروغين، قرار اس��ت در قالب يك موضع رسمي به زودي از سوي 
سخنگوي كاخ سفيد اعالم ش��ود! ادعاي غلبه دولت امريكا بر ويروس 
كرونا در حالي صورت خواهد گرفت كه بر اس��اس آمار رس��مي تعداد 
قربانيان كوويد۱۹ در اياالت متحده به نزديك ۲۲۰ هزار نفر رسيده و 

روزانه به صورت ميانگين، هزار نفر قرباني اين ويروس مي شوند.
بدون ش��ك هر دو مورد ذكر ش��ده، مصاديق »تحميق ش��هروندان 
امريكايي« از سوي دولتمردان و سياس��تمداران اين كشور محسوب 
مي شود. »تحميق« و »تحقير« دو جزء الينفك دموكراسي امريكايي 
محسوب مي شود! دموكراس��ي امريكايي بر اساس غلبه »ساختار« بر 
» سياستمداران« نضج يافته و »سياستمداران« نيز خود را محيط بر 
»مردم« مي دانند. به عبارت بهتر، سياستمداران امريكايي به خود حق 
مي دهند تا در راس��تاي بقاي خود در معادالت قدرت و تضمين بقاي 
ساختار فاسد اين كشور، به راحتي شهروندان را قرباني اهداف و مطامع 
خود كنند. اگرچه اين بار قرعه شانس بيشتر به نام جمهوري خواهان 
افتاده است، اما نبايد نقش دموكرات هاي پرادعا را نيز در شكل گيري 
اين س��اختار »مردم گريز« ناديده انگاشت. اساساً شكل گيري ساختار 
»كالج الكترال« در امريكا بر اساس همين ملزومات و دغدغه ها صورت 
گرفته است. سياستمداران امريكايي به دنبال ايجاد ساختار انتخاباتي 
خاصي بودند كه دست صاحبان پشت پرده قدرت را براي تحقق پيروزي 
يا شكس��ت يك رئيس جمهور باز نگاه دارد. آنها از جمهوريت متعارف 
يعني ساختار »هر شهروند يك رأي« فاصله گرفته و امتيازات الكترال 
را به دستمايه هايي براي معامالت پشت پرده با يكديگر تبديل كردند. 

آري! اين دقيقاً همان دموكراسي امريكايي است.
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خصيصه پايدار دولت در »مدارا با فرانسه«!
انفعال دستگاه ديپلماسی در برابر منتفع ترين عضو توافق هسته اي همچنان ادامه دارد

»م�داراي معن�ادار ب�ا گس�تاخي، اتهام�ات و 
اقدام�ات ضدايران�ي غربي ها« يك�ي از وجوه 
ب�ارز رويك�رد دس�تگاه ديپلماس�ي كش�ور 
طي هفت س�ال اخير ب�وده اس�ت، رويه اي كه 
هزينه ه�اي فراوان�ي را براي جامع�ه ايراني به 
همراه داش�ته و بارها منجر به تهديدات جدي 
عليه منافع ملي كش�ورمان نيز ش�ده اس�ت.

طي هفت سال اخير كش��ورهاي غربي مجموعه 
اقدامات و رفتارهاي ضدايراني را در دستور كار قرار 
داده اند كه عكس العمل مناسبي را از طرف دولت 
و دستگاه سياست خارجه به همراه نداشته است؛ 
از نقض برجام و عدم اجراي تعهدات مندرج در آن 
گرفته تا متهم كردن اي��ران به نقض صلح، ثبات و 
امنيت منطقه اي تا كش��اندن چندين باره پرونده 
موشكي و منطقه اي كشورمان به جلسات رسمي و 
حتي اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل متحد. 
مقامات امريكا و اروپ��ا بارها به صورت فيزيكي نيز 
اهانت ها را به مقامات ارش��د دولت و در جلس��ات 
رس��مي صورت داده اند كه از جمله آن رفتارهاي 
توهين آميز هيئت ه��اي ديپلماتي��ك به مرحوم 
هاشمي رفسنجاني در تهران  را می شود نام برد يا 
اهانت هاي رفتاري جانسون و حتي فرانس اوالند و 
ساير مقامات اروپايي به رئيس جمهور و وزير امور 
خارجه كشورمان طي ديدارهاي حاشيه اي مجمع 

عمومي سازمان ملل متحد.
مقامات ارش��د فرانس��وي همانند انگليس��ی ها و 
امريكايي ها همواره در رديف كش��ورهايی بوده اند 
كه به جامعه ايران��ي و مقامات كش��ورمان رفتار 
توهين آميز داش��ته و اقدامات زنجيره واري جهت 
تضعيف جمهوري اس��المي ايران و تضييع منافع 
ملي كش��ورمان صورت داده اند. به عن��وان نمونه 
در غائله س��ال ۸۸ مقامات اين كشور همپا با ساير 
كشورهاي غربي به دخالت در امور داخلي مشغول 
ش��دند و در بيانيه ها و س��خنراني هاي خود بارها 

جمهوري اس��المي ايران را متهم به نقض حقوق 
بشر و كشتار شهروندان كشورمان متهم كردند. يا 
در حوادث زمستان سال ۹6 دولت فرانسه با انتشار 
بيانيه اي به اغتشاشات برخي از ش��هرهاي ايران 
اين گونه واكنش نشان داد: »مقامات فرانسوي به 
دقت وضعيت ايران را دنبال مي كنند. حق اعتراض 
آزادانه يك حق اساسي اس��ت، همين طور آزادي 
انتقال اطالعات... دولت فرانس��ه نگراني خود را از 
آمار باالي قربانيان و بازداشت شدگان ابراز مي كند. 
در هفته هاي آينده، احترام به حقوق بشر، در مركز 

گفت وگوهاي ما با مقامات ايراني خواهد بود.«
  اغماض در برابر تقويت و احياي س�ازمان 

منافقين
كمافي الس��ابق دولت تدبير و امي��د، ترجيح داد 
تا دولت فرانس��ه اي كه بارها برج��ام را نقض و از 
كمترين تعه��دات برجامي خود ش��انه خالي كرد 
را مورد رنجش قرار نداده و دخالت هاي اينچنيني 
را ب��دون واكنش و پاس��خ و به اصط��الح عاميانه 
زير س��بيلي رد كند! آن هم در حال��ي كه در تمام 
شورش هاي خياباني سال هاي اخير نقش سازمان 
منافقين كه طبق موازين حق��وق بين الملل يك 
گروه ضدانس��اني و تروريستي به ش��مار مي آيد و 
امروز توسط دولت فرانسه »احيا و تقويت« مي شود 

بسيار پررنگ است.
طي چند س��ال اخير دولت فرانس��ه ب��ا برگزاري 
نشس��ت گروه تروريس��تي منافقين در پاريس و 
شركت بسياري از مقامات رسمي دولت و پارلمان 
اين كشور، تالش كرده است تا مبارزه با جمهوري 
اس��المي ايران و تضعيف امنيت رواني و اجتماعي 

جامعه ايراني را وارد مراحل جديدي كند.
برگزاري نشس��ت س��ازمان منافقي��ن در پاريس 
تنها يكي از اقدامات ضدايران��ي و مداخله جويانه 
فرانسوي هاس��ت كه  اگرچه نق��ض قوانين حقوق 
بين الملل و رفت��ار خالف موازي��ن بين الملل اين 

كشور اس��ت اما هيچ گاه توس��ط دولت و دستگاه 
ديپلماس��ي مورد اعتراض مناس��ب قرار نگرفته 
اس��ت آن هم در حالي كه مقامات اين كشور ابايي 
از بسترسازي مالي، امنيتي و معنوي در حمايت از 

سازمان منافقين نداشته اند.
  تنوع دشمني فرانسوي ها 

همان طور كه اش��اره ش��د فرانس��وي ها بارها از 
ضرورت افزايش فشارهاي حقوق بشري به ايران 
به دليل حوادثي مانند آنچه در سال های ۸۸ و ۹6 
و ۹۸ اتفاق افتاده گفته اند و طي هفت سال اخير 
نيز همگام با امريكا و كشورهاي اروپايي اهدافي 
نظير »افزايش فشار به ايران براي شروع مذاكره 
در حوزه هاي غيرهس��ته اي«« و »تكميل فرايند 
حقوقي جهت صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت« 
را دنبال كرده اند. فرانسوي ها همچنين بارها با زير 
سؤال بردن فعاليت هاي موشكي كشورمان آن را 
ناقض قطعنامه ۲۲3۱ معرفي كرده و ماهيت آن 
را ناق��ض امنيت منطق��ه اي و بين المللي معرفي 
مي كنند؛ به عنوان نمونه آگنه روماته اس��پاين، 
س��خنگوي وقت وزارت خارجه فرانسه مي گويد: 
»همان طور ك��ه مي دانيد اتحادي��ه اروپا در حال 
حاضر تحريم هايي عليه نهادهاي موشكي دخيل 
در برنامه موشك هاي بالستيك ايران اعمال كرده 
است... در صورت لزوم، مي توان تحريم هاي جديد 
]عليه برنامه موش��كي ايران[ وضع ك��رد«. يا در 
نمونه اي ديگر وزارت خارجه فرانسه ۲3 سپتامبر  
۲۰۱7 ط��ي بيانيه اي ضمن ابراز نگراني ش��ديد 
نسبت به پرتاب موش��ك بالستيك جديد توسط 
ايران، از آنتونيو گوترش، دبير كل س��ازمان ملل 
متحد مي خواهد ت��ا گزارش كامل��ي درباره اين 
آزمايش تهيه كند. امانوئل مكرون رئيس جمهور 
فرانسه نيز در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل 
همان سال مي گويد: »اكنون به نظر مي رسد توافق 
هسته اي برجام براي رفع همه نگراني ها در مورد 

ايران كافي نيست و خواهان گسترش اين توافق 
و افزودن دو يا س��ه بند به آن ش��د تا نگراني هاي 
مطرح ش��ده از س��وي امريكا نيز برطرف شود.« 
اما اين مواض��ع ضدايراني فرانس��وي ها در بحث 
موش��كي- منطقه اي همانند س��اير موارد بدون 

پاسخ مي ماند.
  چشم پوشي در برابر اهانت هاي ديني

رويكرد مسامحه گرايانه و بعضاً سكوت و اغماض 
دولتمردان در برابر رفتارهاي ضدايراني امريكا و 
اروپا امروز به تسامح در برابر رفتارهاي ضدديني 
مقامات غربي نيز تعميم داده ش��ده تا جايي كه 
اهانت مك��رون رئيس جمهور فرانس��ه به پيامبر 
گرامي اس��الم)ص( واكنش مناس��بي را از طرف 
مقامات ارشد دولت تدبير و اميد به همراه نداشته 
اس��ت. تنها بع��د از گذش��ت نزدي��ك ۱۰ روز از 
رفتار ضددين��ي رئيس جمهور فرانس��ه و پس از 
آنكه بس��ياري از مقامات كش��ورهاي مسلمان و 
حتي عموم مسلمانان در بالد اس��المي به رفتار 
مكرون اعتراضات جدي كردن��د، رئيس جمهور 
در جلس��ه اخير هيئت دولت بدون آنكه نامي از 
رئيس جمهور فرانسه ببرد، با جمالتي كلي بيان 
مي كند: »اين جاي تعجب دارد كساني كه ادعاي 
فرهنگ و دموكراسي دارند، به يك نحوي هرچند 
ناخواسته ديگران را به خشونت و خونريزي تشويق 
مي كنند.« وي همچنين مي گويد: »اتفاقاً آزادي 
زماني مي تواند براي جامعه مفيد باش��د كه همه 
ارزش ها محترم باش��ند، نه اينكه به ش��خصيتي 
كه به گردن همه حق دارد، توهين و اهانت شود. 
پيامبر اس��الم به گردن تك تك اروپايي ها و همه 
آنهايي كه در شرق و غرب زندگي مي كنند، حق 
دارد، او معلم بش��ريت بوده و جاي تعجب اس��ت 
كشور هايي كه ادعاي آزادي، حقوق و قانون دارند 
مردم را به توهين به همديگ��ر و توهين به آناني 
تشويق كنند كه مردم با همه وجود به آنان عشق 

مي ورزند.«
   انفعال در براب�ر منتفع ترين عضو توافق 

هسته اي
در حالي كه دولت فرانس��ه منتفع ترين كشور از 
بعد اقتصادي در توافق هس��ته اي مي��ان ايران و 
۱+۵ است كه پنج س��ال بعد از روز امضاي برجام 
توانسته نقش پذيري محوري در مديريت اقدامات 
ضدايراني را از خود به نمايش بگذارد بدون آنكه 
منافع اقتصادي و مالي اين كشور كمترين آسيبي 
ببيند. همان طور كه بيان ش��د س��كوت و بعضاً 
واكنش هاي س��طحي و كم ارزش به مجموعه اي 
از رفتارهاي اهانت آميز و دش��مني هاي بس��يار 
گسترده فرانسوي ها به عنوان يك خصيصه ذاتي 
دستگاه ديپلماسي كشورمان تبديل شده است و 
شايد گفتن و نوشتن از آن بيشتر از آنكه محرك 
دولتمردان براي عكس العمل مناسب با فرانسوي ها 
ش��ود، عاملي براي كشف منش��أ گستاخي هاي 
روزافزون غربي هاست كمااينكه بر اساس تجربيات 
مسلم و ادله مشهود هر جا كه دولتمردان در برابر 
دشمني و گستاخي اغماض به خرج دادند، منافع 
ملي بيشتر دستخوش تضعيف و تهديد قرار گرفت 
و نمونه بارز آن به سخره گرفتن منافع ملي كشور 
به اسم فن و فنون ديپلماتيك طي هفت سال اخير 
است كه جبران كردن آن بس��يار سخت و حتي 

غيرممكن است.

محمد اسماعيلي
   گزارش

بخش »ب�دون تع�ارف« اخبار بيس�ت و س�ي، 
جمعه اين هفته و در ميانه هفته وحدت، مهمان 
ماموس�تا قادري امام جمعه 71 ساله پاوه شد. او 
كه از چهره هاي شناخته ش�ده مبارز در منطقه 
كردستان است، متولد يكي از روستاهاي اطراف 
پاوه اس�ت كه در دو س�الگي پدرش را از دست 
داده و آنچنان كه خود مي گويد، در كنار مادري 
»متدين« و »فقير« بزرگ ش�ده است. 40 سال 
اس�ت كه با حكم حضرت امام خميني )ره( امام 
جمعه اهل س�نت پاوه اس�ت. او ماموستاست و 
ماموستا به معناي اس�تاد و درجه باالي طلبگي 
در حوزه هاي علميه اهل س�نت اس�ت. دوران 
مبارزاتي او از جواني و به ق�ول خودش »دوران 
رژيم طاغوت« شروع ش�ده و پس از انقالب هم 
با مب�ارزه با ضدانق�الب و جدايي طلب�ان ادامه 
يافته اس�ت. او مي گويد بعد از انقالب، مبارزات 
با زحمات مردم براي نظام و خون هايي كه براي 
استقرار و تثبيت حاكميت اس�الم دادند، ادامه 
يافت. عالوه ب�ر اين، او نقش�ي مؤث�ر در ايجاد 
وح�دت در منطقه كردس�تان داش�ته اس�ت.

مهرباني و مهمان نوازي ماموستا از همان آغاز گزارش 
و استقبال متواضعانه اش از گروه خبري بدون تعارف 
هويدا مي ش��ود. همين مهربان��ي در كنار بصيرت 
سياسي و ديني  است كه از او يك پرچمدار وحدت 

شيعه و سني مي سازد.
  مدافع اس�الم و نظام  اسالمي؛ قبل انقالب 

و بعد انقالب
ماموستا مي گويد: »براي دفاع از اسالم و نظام همه 
جا رفته ام؛ از برزيل و اندونزي تا س��وريه و لبنان و 
همه جا! از سال 6۰ تا همين امروز و بيشتر سخنران 
بوده ام.« او س��پس در مورد فضاي بع��د انقالب در 
منطقه كردس��تان مي گويد: »بعد از اينكه انقالب 
پيروز ش��د، خط ها و مسيرها جدا ش��دند. ما خط 
نظام جمهوري اس��المي را انتخاب كرديم و برخي 

خط ديگري را. آنها مسلح ش��دند و ما هم در خانه 
خودمان و در شهر خودمان مقاومت كرديم و در برابر 
افكاري كه با اسالم و انقالب اسالمي تضاد داشتند، 

ايستاديم.«
  تهديد ماموستا به ترور

اين مقاوم��ت البته بي هزينه هم نبوده اس��ت: »به 
همين دليل از آن تاريخ، ۴۰ س��ال اس��ت كه ما را 
تهديد مي كنند و عليه ما مي گويند و... ما هم صبر 
كرده ايم. اگر من سكوت مي كردم، كسي كاري به من 

نداشت، اما من سكوت نكردم و نخواهم كرد.«
ماموس��تا قادري در ادامه از مواضعش مي گويد كه 
باعث تهديدها ش��ده اس��ت: »من فقط در دفاع از 
اسالم و نظام و خون شهدا و وحدت و امنيت گفتم. 
اين موضع من است و چيز ديگري نگفتم. امنيت و 
وحدت براي ما مهم است. به كشورهاي اطراف نگاه 
كنيد؛ آنها مي خواهند ما مثل عراق و افغانس��تان و 
پاكستان و سوريه و... باشيم. دشمن آرزويش به هم 
خوردن وحدت است و رهبري ارزشمند مقام رهبري 
در سه دهه اخير نقش مهمي در ايجاد و حفظ اين 
وحدت چه بين شيعه و سني و چه بين كرد و فارس 

داشته است.«
  دشمن برهم زدن وحدت ما را مي خواهد

امام جمعه پ��اوه توضي��ح مي دهد كه: »دش��من 
آرزويش به هم خ��وردن وحدت ماس��ت. داعش و 
نيروهاي افراطي بزرگ ترين ضربه را به پيكر اسالم 
زدند. تفرقه و نزاع را ش��روع كردند و خون خيلي ها 
را ريختند. امريكا و انگليس و فرانس��ه به كش��تن 
ما افتخار مي كنند. مي خواهند هميش��ه در جنگ 

باشيم.«
ماموستا نكته اي بديهي در نسبت ميان داعش و اهل 
سنت را هم شرح مي دهد: »درست كه داعش سني  
اس��ت، اما من يك بار هم در اصفهان گفتم كه هر 
دودي آتش نيست و هر سني اي هم داعش نيست.« 
و س��پس از تهديد شدن توس��ط داعش مي گويد: 

»چند بار هم داعش مرا تهديد كرد. گفتند اين هفته 
در نماز جمعه تو را مي كش��يم اما ما كار خودمان را 
مي كنيم. گفتم اگر مي خواهيد مرا بكش��يد كه در 
محل رفت و آمد من مي توانيد، چرا در مسجد و چرا 
نماز جمعه كه مردم را هدف قرار دهيد؟! جمعه بعد 
باز مرا تهديد كردند كه ما آمدي��م نمازجمعه و باز 
شما از جمهوري اسالمي دفاع كرديد. من گفتم اين 
عقيده من است و از آن كوتاه نخواهم آمد. من هيچ 
وقت ترسي از اينها نداشتم چراكه من معتقدم حيات 

من دست خداوند است و دست اينها نيست.«
  اول و آخر زندگي ماموستا

ماموس��تا ۲7 س��ال اس��ت كه قاضي اس��ت و در 
مسند قضاوت هم مي نش��يند و خودش مي گويد 
»پرونده هاي كيفري را با تسامح و ارشاد« قضاوت 
مي كند. سبك زندگي ساده و درب باز خانه و محل 
كار او براي مراجعه مردم مورد توجه گزارشگر قرار 
مي گيرد. ماموستا مي گويد همين خانه تنها دارايي 
اوس��ت. گزارشگر مي پرسد: »حس��اب خارجي؟« 
ماموس��تا قادري مي گويد: »ما خارجي نيس��تيم، 
حس��اب داخلي هم البته ندارم و فقط يك حساب 
در بانك ملي پاوه دارم.« دو پس��ر و دو دختر دارد و 
مي گويد »اين اول و آخر زندگي من است.« در مورد 
حاج خانم شان هم مي گويد: »۴۵ سال است با من 
ساخته و هنوز هم مي س��ازد. ما در تاريخ داريم كه 
هر مردي موفق شده، همسر همراهي در كنار خود 

داشته است.«
  دوستي با رهبري

تصاوير ماموس��تا قادري از جواني تا امروز در كنار 
حضرت آيت اهلل خامنه اي وج��ود دارد. او در مورد 
دوستي اش با رهبري مي گويد: »مقام معظم رهبري 
در فروردين س��ال 6۰ به پاوه تش��ريف آوردند. از 
قبل آن تاريخ هم م��ا ارادت مخلصانه خدمت اين 
بزرگوار داش��تيم و آن بزرگوار هم حقيقتاً محبت 
پدري را نسبت به بنده داش��تند. سال ۹۰ هم پاوه 

تشريف آوردند و محبت ش��ان را تمام كردند و من 
براي بچه هايم وصيت كرده ام كه اگر من هم نبودم، 
اين مسير را عوض نكنند.« سپس فيلمي از دعاي 
رهبري براي حفظ سالمتي او و ابراز ارادت ماموستا 
به حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار صميمانه سال 

۹۰ پخش مي شود.
  ماج�راي كت�اب ماموس�تا و انگش�تر 

حاج قاسم
و اما ماجراي انگشتر حاج قاس��م؛ ماموستا قادري 
مي گويد: »دوس��تان قرارگاه ي��ك روز مهمان من 
بودند. گفتند اجازه بدهيد ما زود برويم كه مهمان 
داريم. پرسيدم مهمان شما كيست. گفتند حاج قاسم. 
گفتم اين كتاب خاطرات من را برايش ببريد. كتاب را 
برده بودند و همان شب در كرمانشاه 3۰۰ صفحه اش 
را خوانده بود. آنجا گفته بود كه »من از خواندن اين 
كتاب خيلي خوش��حال ش��دم و اين انگشتر من را 
ببريد براي ماموس��تا. گفته بود من سعي مي كنم 
يك بار از مسير سليمانيه و حلبچه بيايم پاوه و ايشان 
را ببينم.« دو روز بعد انگشتر را براي من آوردند و من 
يادگاري نگه داشتم. اما ديگر حاج قاسم را نديديم و 

آن ظالمان ايشان را شهيد كردند.«
  بدون تعارف ترين جمله

در پايان گفت وگو، ماموس��تا در پاس��خ به س��ؤال 
گزارش��گر برنامه كه ب��دون تعارف ترين جمله تان 
چيس��ت، مي گويد: »اهل سنت اين س��ه استان، 
آذربايجان و كردس��تان و كرمانش��اه ب��راي نظام 
جمهوري اس��المي ۱۰ه��زار ش��هيد داده اند. اين 
۱۰هزار شهيد ش��اهدند كه خون شيعه و سني در 
يك س��نگر براي اين نظام ريخته ش��ده است. اين 
خالصه كالم و بزرگ ترين سند است. من تنها اين 
جمله را دارم كه اين مسئوالن اجرايي ما خدا را در 
نظر بگيرند، و براي اين مردم كار كنند. ما دو مشكل 
داريم، برنامه ريزي ضعيف است و نظارت هم نداريم. 

بايد از خدا براي روز قيامت بترسيم.«

   گزارش
بدون تعارف با ماموستا قادري

خون شيعه و سني در يك سنگر براي نظام اسالمي ريخته شده است

 تكذيب يادداشت منتسب به رهبري
درباره يك كتاب

ب�ر  اس�المي  انق�الب  معظ�م  رهب�ر  يادداش�ت  انتش�ار 
در  ايران�ي  و  اس�المي  ط�ب  ب�ا  مرتب�ط  كت�ب  از  يك�ي 
اس�ت. اعتب�ار  فاق�د  و  جعل�ي  اجتماع�ي،  ش�بكه هاي 

به گزارش فارس، مهدي فضائلي عضو دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت 
آيت اهلل العظم��ي خامنه اي گفت: با توجه به انتش��ار خبري با موضوع 
يادداشت رهبر انقالب اسالمي بر يكي از كتب مرتبط با طب اسالمي 
و ايراني در ش��بكه هاي اجتماعي، به اطالع مي رساند متن و دستخط 
منتشر شده، جعلي و فاقد اعتبار است. وي افزود: يكي از مأموريت هاي 
اين دفتر صيانت از آثار و انديشه هاي رهبر معّظم انقالب است، بنابراين 
انتظار مي رود رسانه ها در انتساب مطالب به رهبر معظم انقالب دقت 

نظر كافي داشته باشند.
گفتني ا س��ت در روزهاي اخير يك پزش��ك طب اس��المي در كانال 
تلگرامي خود نوش��ته بود كه »با كمال مس��ّرت باخبر شديم كه يكي 
از كتاب هايي كه تأليف كرده ايم به رؤيت مقام معظم رهبري رس��يده 
است و ايش��ان بر آن تقريظي را مرحمت فرموده اند.« و از كتاب »طب 
اس��المي در آينه وحي« نام برده و متن كوتاهي با امضاي فتوشاپي از 
رهبري هم منتشر كرد! سپس اين متن در برخي رسانه ها ضمن انتساب 

به رهبري منتشر شد.
........................................................................................................................

تأكيد رهبر انقالب براي آشنايي جوانان 
فرانسوي با واقعيات تاريخي است

از آنجايي كه جوانان طالب حقيقت هس�تند، رهبر معظم انقالب 
س�عي دارند با خطاب قرار دادن آنها در موض�وع اهانت به پيامبر 
اس�الم)ص(، ذات واقعي برخي س�ران اروپايي را آش�كار كنند.
وحيد جالل زاده، عضو كميس��يون امنيت مل��ي مجلس در گفت وگو 
با خانه  ملت، با اش��اره به پيام رهبر معظم انقالب به جوانان فرانسوي 
در پ��ي اهانت رئيس جمهور اين كش��ور به س��احت مق��دس پيامبر 
اس��الم)ص(، گفت: جوانان ذاتي پاك و فطرتي نيكوسرش��ت دارند 
كه خطاب قرار دادن آنها، تأثير بيشتري در جذب آنها خواهد داشت 
چراكه جوانان طالب حقيقت و پاكي هستند. از سويي، معموالً جوانان 
از تاريخ بي اطالع تر ب��وده و حافظه تاريخي ضعيف��ي دارند كه رهبر 
معظم انقالب در نامه اخير خود خطاب به جوانان فرانس��وي س��عي 
داش��ته اند آنها را با واقعيت تاريخ و هولوكاست و برخوردي كه سران 
اروپايي با اين موضوع به عنوان خط قرمز داش��ته اند و برخورد دوگانه 

آنها با مسائل آشنا كنند.
وي همچنين درباره اسالم هراسي كه سران اروپايي سعي در گسترش 
آن دارند، اظهار داشت: فوبياي اسالم در اروپا به گذشته ها بازمي گردد 
و مبدأ آن نيز جنگ هاي صليبي بود. بع��د از آن نيز ورود عثماني ها به 
اروپا تا دروازه هاي وين اتفاق افتاد كه اروپايي ها آنها را به عنوان سپاه 
اسالم مي شناختند، از اين رو در اين قاره، رگه هاي قوي اسالم هراسي 

وجود دارد.
جالل زاده با تأكيد بر اينكه امروزه نحوه زندگي مسلمانان در اروپا خط 
بطالني بر تفكر ضداسالمي اروپايي ها كشيده است، خاطرنشان كرد: 
مسلمانان در انگليس، فرانسه و آلمان به شيوه ويژه اي زندگي مي كنند 
بنابراين متن مردم اروپا اسالم هراس��ي ندارند اما گروه هايي هس��تند 
كه قصد دارند اين موضوع را رواج دهند. ذات اس��الم از سلم، ايمني و 
سالمت مي آيد كه رهبري بر آن تأكيد دارند تا ملت ها با حقيقت اسالم 

آشنا شوند و مسير اين آشنايي نيز از جوانان مي گذرد.
........................................................................................................................

 هم تنوع مذاهب داريم
 و هم آزادی مذاهب

هم�ه مي دانند ك�ه در كش�ورمان تن�وع مذاه�ب وج�ود دارد و 
اظهارات پمپئو، از سر كينه توزي با جمهوري اسالمي ايران است.

محمدحسن آصفري، نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور و امور 
شوراهاي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات پمپئو 
مبني بر اينكه »در جمهوري اس��المي ايران آزادي هاي مذهبي نقض 
مي شود«، گفت: امروزه نمايندگاني از همه مذاهب و اديان در مجلس 
شوراي اسالمي حضور دارند و هر كدام داراي كرسي هستند و زنان نيز 
حق حضور در پارلمان را دارا بوده كه وجود اين گونه موضوعات نشانگر 

آزادي در جمهوري اسالمي ايران است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: در جمهوري 
اس��المي ايران هيچ گونه مباحثي در رابطه با رنگ،  نژاد و مذاهب افراد 
مطرح نيس��ت و كش��ورمان از تنوع مذاهب و قوميت برخوردار است؛ 
و اظهارات پمپئو، از س��ر كينه توزي با جمهوري اسالمي ايران است. 
متأسفانه هنوز خون ريخته ش��ده جورج فلويد سياهپوست بر زمين 
خشك نشده كه امريكايي ها با اظهارات نابخردانه اي جمهوري اسالمي 

ايران را محكوم به نقض آزادي هاي مذهبي مي كنند.
نايب رئيس كميس��يون امور داخلي كشور و ش��وراها با اشاره به تنوع 
مذاهب و قوميت ها در كش��ور اظهار كرد: در جمهوري اسالمي ايران 
همه اديان بنا به ساليقشان مراسم هاي مذهبي خود را برگزار مي كنند. 
پمپئو به جاي چنين اظهار نظرهايي در وهله نخست بايد در رابطه با 
جمهوري اس��المي ايران مطالعات خود را باال بب��رد و همچنين بايد 
پاسخگوي رفتارش��ان نس��بت به مذاهب، نژادهاي گوناگون و مردم 
كشورشان باشند، سپس نس��بت به جمهوري اس��المي ايران اظهار 

نظر كنند.
........................................................................................................................
امريكا به دنبال جنگ عليه زيرساخت هاي 

حياتي ايران است
رئيس س�ازمان پدافند غيرعامل كش�ور ب�ا بيان اينكه دش�من 
از اقدام نظام�ي عليه ايران مأيوس ش�ده اس�ت، اظهار داش�ت 
امريكا به دنبال جنگ عليه زيرس�اخت هاي حياتي ايران اس�ت.

به گزارش مه��ر، نهمين رزمايش قط��ع برق و ارزياب��ي آماده به كاري 
مولدهاي اضطراري با حضور رئيس سازمان پدافند غيرعامل، مديرعامل 
شركت توانير، جمعي از مديران صنعت برق پيش از ظهر ديروز در محل 

مركز پايش صنعت برق كشور برگزار شد.
سردار غالمرضا جاللي رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور در اين 
مراسم گفت: دشمن در تقابل با ايران اسالمي به دليل توان باالي دفاعي 
و بازدارندگي و اراده قاطع كه مشاهده كرد از حوزه نظامي مأيوس شده 
است كه نقطه عطف اين مسئله، انهدام پهپاد جاسوسي فوق پيشرفته 

امريكا در خليج فارس بود.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كش��ور با بيان اينكه امريكايي ها پس 
از نااميدي از جبهه نظامي به دنبال جنگ عليه زيرساخت هاي حياتي 
كشور رفتند، تصريح كرد: اين جنگ نوين به دليل گمنامي فاعل جنگ 
در حوزه سايبري، بيشتر در اين حوزه صورت مي گيرد. زيرساخت هاي 
حياتي ايران به دليل رشد و توسعه س��ريع، گرايش به سايبري شدن 
پيدا كرده اس��ت. بنابراين حفظ اين كاركردها ك��ه پيوندي حياتي با 
كيفيت زيست مردم دارد منوط به پدافند س��ايبري و رعايت الزامات 

جامع پدافند غيرعامل است.
وي با بيان اينكه در اين زمينه رويكرد ما عمليات پيشگيرانه براي رصد 
آس��يب پذيري ها و كنترل آمادگي هاس��ت، متذكر شد: رزمايش هاي 
سايبري در حوزه برق بايد به صورت منظم برگزار شود تا ضمن بررسي 
آسيب پذيري ها ميزان پايداري ش��بكه ارتقا يابد. در حاشيه برگزاري 
نهمين رزمايش سراس��ري مولدهاي برق اضطراري، س��ند همكاري 
اجراي دستورالعمل تأمين برق اضطراري مراكز حساس، بين سازمان 

پدافند غيرعامل كشور و شركت توانير امضا شد.


