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دور باطل اروپاييان در مذاكرات وين

رس��الت در س��رمقاله خود نوش��ت: 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در واكنش ب��ه اظه��ارات مقام هاي 
امريكايي مبني بر اينكه همه گزينه ها در خصوص ايران روي ميز است، 
مدعي شده است كه اتحاديه اروپا در صورت شكست ديپلماسي حول 
برجام در مورد »نقشه دوم« فكر نمي كند. جوزف بورل در اين خصوص 
مي گويد: »زمان بازگشت به ميز مذاكره فرارسيده است. من نمي خواهم 
به نقشه دوم فكر كنم، زيرا هيچ نقشه دومي كه من مي توانستم تصور 

كنم، طرحي خوبي نخواهد بود.«
اظهارات بورل در حالي مطرح مي شود كه اخيراً وزير خارجه فرانسه نيز 
ضمن اتهام زني هاي بي اساس، ضمن درخواست از تهران براي همكاري 
كامل با آژانس اتمي، گف��ت: »ايران بايد تمام اقدام��ات ناقض توافق 
هسته اي را متوقف كند.« به نظر مي رسد اروپاييان در دور باطل ديگري 
گرفتارشده اند. مواضع تكراري و البته هدفمند »جوزف بورل« مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا، بار ديگر بازي مزورانه و دوگانه اروپاييان 

را در قبال كشورمان به نمايش گذاشته است. 
اين بازي سال هاست مسبوق به س��ابقه بوده و گويا در آينده نيز تكرار 
خواهد شد! مقامات اروپايي در مواضع خود مدعي مي شوند كه خواستار 
حفظ توافق هس��ته اي و رفع تحريم هاي ايران هس��تند، اما پاي ميز 
مذاكرات صراحتاً از تهران درخواس��ت امتيازات حقوقي و فني بيشتر 
»حتي بيشتر از آنچه در برجام مقرر شده است« مي كنند. بهتر است 

مقامات اروپايي متوجه آثار و تبعات اين بازي وقيحانه خود باشند. 
اگر اتحاديه اروپا واقعاً به برجام متعهد است دليل همراهي تروئيكاي 
اروپايي با دولت سابق امريكا در راس��تاي تحميل تعهدات موشكي و 
نظامي و دائمي كردن محدوديت هاي هسته اي ايران »از طريق حذف 
بند غروب آفتاب در برجام« چه بود؟ چرا مقامات اروپايي با خريد زمان 
و بي تعهدي مطلق »در قبال رفع نياز ه��اي اقتصادي حداقلي ايران« 
زمينه را براي پيشبرد استراتژي فشار حداكثري كاخ سفيد عليه ايران 
فراهم ساختند؟ فراتر از آن، تروئيكاي اروپايي بهتر است به اين سؤال 
مهم پاسخ دهند كه در طول شش دور مذاكرات اخير در وين چه اقدام 
مؤثري در خص��وص »احياي واقعي برجام« ص��ورت داده اند؟ بايد در 
نظر داش��ت كه در پروس��ه »احياي صوري برجام« كه از سوي امريكا 
تعريف شده است، مقامات اروپايي در كسوت عوامل تسريع كننده اين 
بازي وقيحانه ظاهرش��ده اند. در اين معادله، اساساً نمي توان كمترين 

تفكيك و تمايزي ميان امريكا و سه كشور اروپايي قائل شد. 
........................................................................................................................

شركاي سيف
روزنامه جهان صنعت در يادداشتي نوشت: همه 
كارشناسان، فعاالن اقتصادي و اقتصاددانان بار ها 
از نبود اس��تقالل بانك مركزي انتقاد و تصريح 
كرده اند فقدان اس��تقالل اين نهاد از دولت به اختي��ارات رئيس بانك 
مركزي آسيب مي زند. يكي از آسيب هاي جدي رؤساي بانك مركزي 
بي اختيار بودن در برابر اعضاي كابينه و به ويژه رئيس دولت هاست، به 
اين معني ك��ه دولت ها بانك مرك��زي را همواره به چش��م قلك نگاه 
مي كنند و هرگاه در تأمين منابع مالي به تنگنا مي خورند به رئيس بانك 
مركزي دستور مي دهند قلك را بشكند يا كليدش را به دولت بدهد تا از 
آن پول بردارند. در ايران رئيس بانك مركزي براي تعيين سياست هاي 
ارزي و پولي تابع دستور هاي ش��وراي پول و اعتبار است و اعضاي اين 

شورا، مديران و مسئوالن هر سه نهاد اداره كننده كشور هستند. 
به اين ترتيب رئيس بانك مركزي در تخصيص ارز مطابق دس��تورات 
دولت ها و سياست هاي كالن نهاد دولت و شوراي ياد شده عمل مي كند. 
به  جز اين تجربه نشان داده است نرخ هر دالر يا يورو در بازار ارز را تقاضا 
و عرضه ديكته مي كنند و رئيس بانك مركزي در اين باره تنها تماشاچي 
اس��ت... حاال همه مي دانند تصميم گير اصلي در ب��اره تخصيص دالر 
4هزارو200 توماني شخص حس��ن روحاني بوده و البد سيف اين را بار 
ديگر برمال مي كند. رسم جوانمردي و مديريتي و وظيفه مشترك دولت 
حكم مي كند روحاني مردانگي كند و از سيف دست كم در اين بخش از 

اتهام او دفاع كرده و وارد ميدان شود.  
........................................................................................................................

خروج امريكا از افغانستان پايان كار نيست
وطن امروز در يادداش��تي نوش��ت: 
حم��الت عليه گروه هاي ش��يعي در 
افغانستان و لبنان نه   تنها سازمان يافته 
است كه به نظر مي رسد اين حوادث قطعاً يك توطئه هماهنگ و پازل 

سياسي بزرگ تر استكبار جهاني براي كشورهاي منطقه است. 
نقطه آغاز اين توطئه را بايد شكس��ت امريكا در افغانس��تان و ناكامي 
اشغالگران در دستيابي به اهداف خود و خروج مفتضحانه از افغانستان 
دانست. برخالف تصورات، خروج امريكا از افغانستان پايان كار اياالت 
متحده در افغانستان نيست، بلكه آغاز اجراي طرح جديد با ابزارهايي 
متفاوت اس��ت. امريكا اكنون در افغانس��تان حضور فيزيكي ندارد اما 
ميراثي در اين كشور بر جا گذاش��ته كه اهداف كاخ سفيد را در دوران 
پس از اشغال محقق كند. راهبرد كنوني واشنگتن در افغانستان، تداوم 
بي ثباتي در اين كشور از طريق فعال كردن گسل هاي قومي و مذهبي 
است و وظيفه اجراي اين طرح به گروه تروريستي داعش كه امريكا آن 

را براي چنين موقعيت هايي خلق كرده، سپرده شده است. 
هدف امريكا از بي ثبات سازي افغانستان درگير كردن طالبان در يك جنگ 
داخلي و برهم زدن تمركز اين گروه براي تشكيل يك دولت باثبات در كابل 
است. تشكيل يك حكومت مستقل در كابل كه بتواند به مردم افغانستان 
و پيشرفت اين كشور كمك كند، مهلك ترين سناريوي ممكن براي وجهه 
اياالت متحده است. مسئله ديگر مشغول كردن كشورهاي اطراف افغانستان 
از جمله ايران، چين و روسيه با تهديد داعش است. راهبرد سياست خارجي 
امريكا در قرن 21، مهار چين و روسيه به عنوان دو قدرت بزرگ جهاني و 
مهار ايران به عنوان بزرگ ترين قدرت منطقه  غرب آسياست. درگير كردن 
اين بازيگران با يك تهديد خطرناك تروريس��تي در مرزها مي تواند براي 

راهبرد كالن امريكا در نظام بين الملل مزاياي بي شماري داشته باشد. 
........................................................................................................................

مراقب ضربه ششم باشيد
صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: عجيب ترين 
س��ردرگمي هاي كرونايي اين روزها در حال رخ 
دادن است. از يكسو سرعت باالي واكسيناسيون 
موجب ش��ده تا مردم با خيال راحت تري روزگار را بگذرانند اما از سوي 
ديگر برخي پزش��كان و متخصصان از عالئم ظهور موج ششم كرونا در 
كشور مي گويند. از ديگر سو، برخي مسئوالن خبرهايي درباره كم شدن 
محدوديت ها و بازگشايي مراكز مختلف از جمله مدارس، دانشگاه ها و نيز 
لغو دوركاري ها در مراكز اقتصادي و اداري مي دهند. اين در حالي است 
كه همان مسئوالن تأكيد دارند نبايد س��اده انگاري كرد و با اين سرعت 
دوركاري ها را برچيد يا شرايطي فراهم آورد كه مردم دچار ساده انگاري 
ش��وند. اما س��ؤال اينجاس��ت كه چرا ابهام اينقدر باالس��ت؟ س��رعت 
واكسيناسيون باال رفته كه بسيار عالي است اما در شرايط فعلي تا ايمني 
جامعه كه بعد از واكسيناسيون 80درصدي به دست مي آيد راه بسياري 
در پيش است. از همين حاال اين هشدارها داده شده و رسانه ها نيز به اين 
مسئله پرداخته اند. كرونا منتظر يك غفلت است تا ضربه ششم را بر پيكر 
نحيف جامعه وارد كند. اينجاست كه بايد حواس مان به تصميم گيري ها 
و سياستگذاري ها باشد. هرگونه ساده انگاري كرونا و تصميم به بازگشايي 
مدارس پرجمعيت بدون توجه به مالحظات و پروتكل ها ممكن اس��ت 

نيروي محركه اي قوي براي پيك ششم باشد. 
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بهارستان

عضو كميس�يون حقوقي و قضاي�ي مجلس با 
بيان اينك�ه قوه قضائيه بايد س�ريعًا بررس�ي 
پرونده مس�ئوالن رش�وه گيرنده در كرسنت 
را در دس�تور كار قرار دهد، تأكيد كرد: زنگنه 
پرونده كرس�نت را از مس�ير خود خارج كرد. 
ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با مهر در خصوص 
فساد در قرارداد كرسنت گفت: نمايندگان معتقد 
بودند در صورت رأي اعتماد به زنگنه، رأي دادگاه 
الهه در مورد پرونده كرسنت خدشه دار مي شود، 
زيرا دادگاه الهه اعالم خواهد كرد اين قرارداد در 
دوران زنگنه بسته شده و اگر فس��اد در آن ثابت 
شده بود، وي و معاونانش به عنوان وزير در دولت 

جديد انتخاب نمي شدند. 
وي تصريح كرد: زنگنه در همان جلس��ه صراحتاً 
قول داد ظرف يك ماه اين موضوع را حل مي كند 

چراكه زبان سازمان هاي بين المللي را مي داند. 

ابوترابي اظهار داشت: در جلسه غيرعلني مجلس 
مجدداً اين موضوع مطرح ش��د كه ديوان داوري 
الهه پذيرفته است در پرونده كرسنت فساد وجود 
داشته و اين پرونده در حال مختومه شدن است 
اما اگر زنگنه روي كار بيايد، در واقع اعالم كرده ايم 
كه جمهوري اسالمي اراده اي براي برخورد با فساد 
ندارد. در آن جلسه زنگنه اعالم كرد ظرف شش 
ماه پرونده كرس��نت را به نفع جمهوري اسالمي 
مختومه مي كند. زنگن��ه معتقد بود احمدي نژاد، 
جليلي و وزراي نفت دولت های نه��م و دهم بلد 
نبودند با دنيا صحب��ت كنند و ب��ه همين دليل 

نتوانستند پرونده كرسنت را حل كنند. 
ابوترابي گفت: داور ديوان الهه كه فساد در پرونده 
كرس��نت را پذيرفته بود، اما پس از رأي اعتماد به 
زنگنه، اعالم كرد اگر فس��اد در اين پرونده وجود 
داشت، جمهوري اس��المي مجدداً به افرادي كه 

اتهام فساد داشتند، مسئوليت نمي داد. 
   پرونده فس�اد قرارداد كرس�نت در قوه 

قضائيه خاك مي خورد
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: قوه  قضائيه بايد سريعاً بررسي پرونده 
مسئوالن رش��وه گيرنده در پرونده كرسنت را در 
دستور كار قرار دهد. در پرونده كرسنت اتهامات 
بسيار س��نگيني مطرح است اما متأس��فانه اين 

پرونده در قوه قضائيه خاك مي خورد. 
وي گفت: اگر قوه قضائيه اين پرونده را بررسي و 
احكام آن را صادر مي كرد، امثال زنگنه و معاونانش 
نمي توانستند در جمهوري اس��المي مسئوليت 
بگيرند. مديرعامل كرس��نت فردي عراقي االصل 
است كه تابعيت عربس��تان دارد، همان زمان در 
هتل هاي تهران مستقر شده بود و به برخي افراد 
پول مي داد كه در دف��اع از قرارداد كرس��نت، با 

رسانه ها مصاحبه كنند، پس از آن روزنامه هايي 
را كه مصاحبه اي��ن افراد در آنها چاپ ش��ده بود 
به ديوان الهه مي برد تا اين قرارداد پر از فس��اد را 
تطهير كند. وي ادامه داد: داور بين المللي ديوان 
الهه با دولت هاي نهم و ده��م چندين بار مبادله 
اس��ناد انجام داد و پذيرفته بود كه در اين قرارداد 
فساد وجود داشته اس��ت. طبق يكي از بندهاي 
قرارداد كرس��نت، در صورتي كه ثابت مي شد در 
اين معامله فساد وجود داشته، به خودي خود اين 
قرارداد ملغي مي شد، بنابراين تيم حقوقي دولت 
دهم بر همين بند تكيه كرده و كار دفاع از پرونده 
ايران را پيش مي ب��رد و در حال نتيجه گيري بود. 
ابوترابي تأكيد كرد: متأس��فانه با معرفي زنگنه از 
س��وي روحاني براي وزارت نفت، اي��ن پرونده از 
مسيري كه طي مي كرد خارج شد و امروز شاهد 

صدور رأي عليه ايران هستيم.

عضو كميسيون قضايي مجلس: 

پرونده»كرسنت«درقوهقضائيهخاكميخورد

 تسليت فرمانده كل سپاه
به مناسبت عروج سردار جانباز حسين صفري

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امي در پيامي عروج 
آسماني سردار سرافراز اسام حاج حسين صفري را تسليت گفت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه، سرلشكر پاسدار حسين سالمي در 
پيامي نوشت: عروج آسماني سردار سرافراز اسالم و مجاهد في سبيل 
اللهّ »حاج حسين صفري« جانباز ۷0درصد، قطع عضو و نابينا به علت 
ابتال به بيماري كرونا كه س��ال ها در اوج اخالص و تواضع نقش آفرين 
مؤمن و مصمم عرصه هاي خدمت به انقالب اسالمي و ملت عظيم الشأن 

ايران بود، موجب تألم و اندوه فراوان شد. 
وي افزود: او در زمره اس��وه هاي درخش��ان ايثار و جه��اد و نمادهاي 
جاويدان سلحش��وري، ش��جاعت و مردانگي مي درخشيد. وجودش 
همگان را با ياد ش��هدا همراه مي س��اخت و عطر دل انگيز فداكاري و 

وفاداري در راه خدا را در فضا منتشر مي كرد. 
س��ردار س��المي تصريح كرد: همت س��ترگ و تالش هاي بي وقفه و 
مجاهدانه وي در همراهي، حمايت و پشتيباني از ياران صديق و شريف 
انقالب در سنگر مشاورت فرماندهي كل سپاه در امور ايثارگران آن هم 
در شرايط ناشي از تحمل س��ختي هاي فراوان دوره جانبازي كه زبان 
از ترسيم و تبيين آن قاصر است، براي هميش��ه ماندگار و الهام بخش 
ميراث داران شهيدان و جانبازان تاريخ ساز ميهن اسالمي خواهد بود. 
........................................................................................................................

سفير پيشين ايران در باكو:

جمهوري آذربايجان بارها قدردان مبارزه 
ايران با قاچاق مواد مخدر بوده  است 

سفير پيشين جمهوري اسامي ايران در باكو تأكيد كرد كه مقامات 
جمهوري آذربايجان باره�ا از ايران به خاطر اقدام�ات ارزنده در 
مورد جلوگيري از قاچاق و مبارزه با مواد مخدر تشكر كرده  است. 
محسن پاك آيين، سفير پيش��ين جمهوري اسالمي ايران در باكو در 
گفت وگو با ميزان، با اشاره به اتهامات واهي رئيس جمهور آذربايجان 
به ايران اظهار داشت: اين اتهامات واهي است به دليل اينكه جمهوري 
اسالمي ايران پيش قراول اصلي مقابله با مواد مخدر در جهان است و 
كش��ور هاي جهان به خصوص اروپايي ها از اينكه جمهوري اسالمي 
ايران با پذيرش خس��ارات زياد و اعطاي شهداي فراوان با قاچاقچيان 
مواد مخ��در مبارزه مي كن��د و اج��ازه نمي دهد مواد مخ��در به اروپا 
صادر ش��ود، همواره از ايران تش��كر كرده اند. وي اضاف��ه كرد: خود 
جمهوري آذربايجان و ارمنستان هم با ايران براي مبارزه با مواد مخدر 
همكاري هاي جديدي انجام مي دادند و هر دوي اين كشور ها كاماًل از 
نيت ايران براي مقابله با قاچاق مواد مخ��در و صادرات آن به خارج از 

كشور و منطقه واقف هستند. 
همچنين مقامات جمه��وري آذربايجان بار ها از اي��ران به خاطر اين 
اقدامات ارزنده در مورد جلوگيري از قاچاق و مبارزه با مواد مخدر تشكر 

كردند، لذا اين اتهام كاماًل بي اساس است. 
وي با بيان اينكه آقاي علي اف به اين موضوع اش��اره كرده است كه از 
مسير مناطق اش��غالي مواد مخدر به اروپا صادر مي شده است، افزود: 
در حالي كه واقعاً مناطق اشغالي در آن زمان فاقد قابليت تردد بوده و 
بعد هم مسير عبور از ارمنستان به گرجستان و سپس اروپا يك مسير 

صعب العبور است كه امكان چنين چيزي وجود ندارد. 
پاك آيين تصريح ك��رد: اگر ارمنس��تان چنين اتهام��ي به جمهوري 
آذربايجان مي زد، قاب��ل پذيرش تر بود چراكه راه ه��اي آذربايجان به 
گرجستان باز است، مسير ها مناس��ب و داراي راه آهن است، بنابراين 
اگر اين موضوع از طرف ارمنس��تان مطرح مي ش��د باورپذيرتر بود اما 
اينكه رئيس جمهور يك كشور بدون سند و مدرك چنين اتهامي بزند، 

جاي تأمل دارد. 
وي ادامه داد: اما چرا ايشان در اين موقعيت متوسل به زدن حرف هاي 
بي اساس مي شود؟ علت آن اين اس��ت كه آقاي الهام علي اف از اينكه 

بحران فعلي در قره باغ را مديريت كند، ناتوان است.  
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس: 
 تاريخ مصرف »جاده صاف كن ها« 

تمام شده است 
سخنگوي كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس با 
بيان اينكه بازگش�ت به برج�ام درباره آنهايي صادق اس�ت كه از 
آن خارج ش�ده اند، تأكيد كرد: در ش�رايط جدي�د اين جمهوري 
اسامي ايران اس�ت كه بايد براي طرف مقابل ش�رط تعيين كند. 
محم��ود عباس زاده مش��كيني در گفت و گو ب��ا ميزان، با اش��اره به 
سازوكارهاي بازگش��ت به مذاكرات، اظهارداش��ت: ما بازگشت به 
برجام را هم تحري��م نكرده ايم، ليكن توپ در زمين غربي هاس��ت. 
بازگشت به برجام درباره آنهايي صادق است كه از آن خارج شده اند 
يا از زير بار انجام تعهدات خود ش��انه خالي كرده  و شرمنده اند. در 
شرايط جديد اين جمهوري اسالمي ايران است كه بايد براي طرف 

مقابل شرط تعيين كند. 
وي اظهار داش��ت: اتحاديه اروپا اگر قصد وس��اطت يا ميانجگيري 
بين 1+4 و ايران را دارد بايد مفروضش اين باش��د كه تمام تقصير 
در راستاي به بن بست رسيدن مذاكرات بر عهده امريكا و تروئيكاي 
اروپايي اس��ت. بديهي اس��ت كه لغ��و تحريم ها و اج��راي تعهدات 
برجامي توسط امريكا و اروپا اولين قدم براي شروع مذاكرات است 

نه آخرين قدم. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: آنهايي كه در داخل كشور با ارائه اطالعات 
و تحليل هاي غلط از شرايط اقتصادي ايران، قصد ايفاي نقش »جاده 

صاف كن« براي غربي ها دارند، تاريخ مصرفشان تمام شده است. 
........................................................................................................................

عمويي: 
فرصت همكاري ايران با كشورهاي آسيايي 

بيش از گذشته است 
عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
اظه�ار ك�رد: در ح�ال حاض�ر فرص�ت هم�كاري اي�ران ب�ا 
كش�ور هاي آس�يايي بيش از گذش�ته اس�ت، البته اين موضوع 
مس�يري نب�وده ك�ه م�ا هم�كاري ب�ا اروپ�ا را متوق�ف كني�م. 
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با ميزان، با بيان اينكه رويكرد ديپلماسي 
متوازني كه در دولت سيزدهم دنبال شده و در مجلس هم مورد پذيرش 
قرار گرفته در واقع نفي غرب نيست، گفت: اين رويكرد مي گويد به هر 
كشور و به هر منطقه جغرافيايي به واسطه اينكه عامل همكاري با ايران 

است، مي توان به عنوان يك فرصت همكاري براي توسعه نگاه كرد. 
وي افزود: در حال حاضر فرصت همكاري ايران با كشور هاي آسيايي 
بيش از گذشته است، البته اين موضوع مسيري نبوده كه ما همكاري 
با اروپا را متوقف كنيم، بلكه غربي ها در برجام متعهد شده بودند كه 
انتفاع اقتصادي ايران را از پذيرش اين تعهد- برجام- فراهم كنند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه 
در حال حاضر چين شريك تجاري اول ايران قلمداد مي شود، اظهار 
داش��ت: همچنين كش��ور هاي ديگري در منطقه اورآسيا شركاي 
جديد ايران هستند كه در تجارت خارجي، ما به آنها توجه داريم اما 
تا موقعي كه طرف های مقابل ما آمادگي ارتقای وضعيت اقتصادي و 
تجاري با ايران را نداشته باشند، نبايد منتظر بازگشايي درهاي ايران 

به رويشان باشند. 

»ش�ما جوانان عزي�ز و دانش�جويان عزيز كه 
به معناي واقعي كلمه ميوه  دل ملت و اميد آينده  
اين كشوريد، به مسئله  تبيين اهميت بدهيد. 
خيلي از حقايق هست كه بايد تبيين بشود. در 
قبال اين حركت گمراه كننده اي كه از صد طرف 
به سمت ملت ايران سرازير است و تأثيرگذاري 
بر افكار عمومي كه يك�ي از هدف هاي بزرگ 
دشمنان ايران و اسام و انقاب اسامي است 
و دچ�ار ابهام نگه داش�تِن اف�كار و رهاكردن 
اذهان مردم و ب�ه خصوص جوان ه�ا، حركت 
تبيين خنثي كننده  اين توطئه  دش�من و اين 
حركت دشمن است« اين سطرها بخش هايي 
از بيانات اخير رهبر انقاب در ارتباط مستقيم 
تصويري با دانش�جويان در روز اربعين است. 
ممكن  اس��ت موضوع تبيين و اهمي��ت آن براي 
بعضي اف��راد موضوعي جديد جلوه كرده باش��د، 
اما كس��اني كه با س��يره عملي حضرت آيت الل 
خامنه اي آش��نايي دارند، تصدي��ق مي كنند كه 
ويژگي بارز شخصيت ايش��ان در طول سال هاي 
مبارزه و مسئوليت - چه آنجا كه به عنوان روحاني 
و طلبه علوم ديني در س��ال هاي پيش از انقالب 
فعاليت و مبارزه مي كردند، چه در سال هاي بعد از 
انقالب و در مقام يكي از برجسته  ترين شاگردان 
امام خميني و مس��ئوالن جمهوري اس��المي و 
چه در طول سال هاي رهبري- توجه به موضوع 
تبيين و اهميت قائل شدن براي بيان واضح حقايق 

بوده است. 
رهبرمعظم انقالب به دليل فعاليت هاي پُرش��ور 
و بي امان مبارزاتي و فرهنگي س��ال هاي پيش از 
انقالب، به بسياري از ش��هرهاي كشور سركشي 
مي كردند و به دانشگاه هاي مهم ايران رفت وآمد 
داشتند. محافل پرشور تفسير قرآن در مسجد امام 
حسن و مسجد كرامت مشهد كه با حضور پرشور 
دانش��جويان و جوانان برگزار مي شد، فعاليت در 
دوران تبعيد، حضور در دانشگاه فردوسي و تحصن 
دردانشگاه تهران در آستانه پيروزي انقالب بخشي 

از فعاليت هاي تبييني ايشان است. 
بعد از پي��روزي انقالب اس��المي هم ايش��ان از 
نخس��تين كس��اني بودند كه با حض��ور در ميان 
جوانان و دانشجويان، شعله اين موضوع را روشن 
و پُرحرارت نگه داشتند. ايشان در مهرماه 1۳۵8، 
با حضور در دانشگاه تهران جلسات پرسش وپاسخ 
دوشنبه ها را در مسجد اين دانشگاه بنيانگذاري 
كردند. فضاي مغشوش و ش��لوغ ماه هاي پس از 
پيروزي انقالب، به  حدي غبارآل��ود بود كه براي 
خيلي از اهالي ف��ن هم مبهم بود، چه برس��د به 
دانشجويان و جوانان. در چنين شرايطي بود كه 
ايشان جلودار نهضت تبيين و روشنگري شدند؛ 
موضوعي كه از سال هاي پيش از انقالب هم براي 

ايشان اهميتي حياتي داشت. 
 جوانان و دانشجويان مهم ترين مخاطبان

نكته قاب��ل توجه در اي��ن ميان آنك��ه جوانان و 
نس��ل جديد همواره يكي از مهم ترين مخاطبان 
هدف فعاليت هاي تبييني و روش��نگرانه بوده اند 
و همچنين موتور محرك و پيشران تبيين براي 
بقيه جامعه هس��تند. نس��ل جدي��د روحانيون 
مبارِزي كه اط��راف امام خميني بودن��د نه تنها 
فعاليت خود را محدود به اقشار و گروه هاي نزديك 
 به خود نكرده بودند، بلكه با گسترش دايره نهضت 
تبليغي- تبييني سراغ نسل جديدي مي رفتند كه 
اتفاقاً دستگاه پهلوي هم آنها را مخاطب هدف خود 
قرار داده بود. رهبر انقالب در اين باره مي فرمايند: 
»با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهي از قديم ارتباط 
طوالني اي داش��تم. گاهي به يك مناس��بتي در 
دانشگاه تهران كار داشتم، مي آمدم دانشگاه تهران 
احس��اس مي كردم كه به يك محي��ط خودماني 
وارد شدم. با اينكه محيط از لحاظ ظواهر آن روز 
با لباس ما و عمامه ما و اينها هيچ تناسبي نداشت، 
اما آدم احساس مي كرد كه يك محيط خودماني 

است« 1۳88/11/1۳.
با پيروزي انقالب اس��المي، فعاليت هاي آيت الل 
خامنه اي نه تنها متوقف نش��د، بلكه از ش��دت و 

حدت بيش��تري هم برخوردار ش��د. نكته جالب 
توجه در اين ميان، حضور فعال ايشان در مساجد، 
دانشگاه ها، جمع هاي مردمي و حتي كارخانه ها 
براي پاسخگويي و گفت وگو و روشنگري است. در 
ارديبهشت 1۳۵8 و چند ماه بعد از پيروزي انقالب 
اس��المي، زماني كه ش��هيد مطهري در اقدامي 
تروريستي به شهادت رسيد، امام خميني خطاب 
به دانشجوياني كه خواستار معرفي فردي به جاي 
ش��هيد مطهري بودند تا براي روش��نگري و رفع 
شبهات محل رجوع دانشجويان و جوانان باشد، 
آيت الل خامنه اي را اينچني��ن معرفي مي كنند: 
»من پيش��نهاد  مي كنم كه آقاي آقا سيدعلي آقا 
بيايند، خامنه اي... ايش��ان بياين��د به  جاي آقاي 
مطهري. بسيار خوب است ايش��ان، فهيم است، 

 مي تواند صحبت كند، مي تواند حرف بزند.«
    تبيين در ميدان

۳1شهريور 1۳۵۹، ايشان زماني از حمله سراسري 
ارتش بعث به تماميت ارضي كشور مطلع شدند 
كه براي گفت وگو با تعدادي از كارگران در يكي از 
واحدهاي توليدي حومه تهران حضور پيدا كرده 
بودند. سوءقصد به ايشان در تيرماه سال 1۳۶0، 
در مسجدي در جنوب تهران و در جريان جلسه 
س��خنراني و پرسش وپاس��خ بين م��ردم صورت 
گرفت. در طول س��ال هاي رياست جمهوري هم 
باوجود مشغله هاي متعدد، اما جلسات گفت وگو 
با اقشار متعدد مردم و جامعه برقرار بود. تعدادي 
از اين جلسات از جمله ديدار با دانشجويان، ديدار 
با ش��عرا و ديدار با فعاالن قرآني هنوز هم پس از 
سال ها برقرار است و ادامه دارد. فقط در يك فقره 
ديدار با دانشگاهيان اعم از دانشجويان، استادان و 
نخبگان دانشگاهي تعداد جلسات ايشان به حدود 
2۵0جلسه رسيده است؛ جلس��اتي كه حتي در 
دوران بحران همه گيري بيماري كرونا هم تعطيل 

نشد و با ارتباط زنده تصويري برگزار شد. 
پذيرش قطعنامه و پايان جنگ يكي از جلوه هاي 
درخشان و مهم نهضت هاي روشنگري و تبييني 

حضرت آيت الل خامنه  اي است. ايشان كه تا پيش 
از اين و پس از انتخاب در جايگاه رياست جمهوري 
با دس��تور امام از حض��ور در جبهه ها منع ش��ده 
بودند، همزمان با پذيرش قطعنامه و نياز به تبيين 
اين تصميم براي قشرهاي مختلف رزمندگان با 
اجازه امام به  صورت ميدان��ي در جبهه ها حضور 
پيدا كردند و در جلسات متعددي به گفت وگو با 
رزمندگان پرداختند؛ جلس��اتي كه از نظر شدت 
صراحت پرسش وپاس��خ ها و مطالبي كه در آنها 
مطرح مي ش��د، در نوع خود كم نظير محس��وب 

مي شوند. 
    امتداد نهضت روشنگري

پس از ارتحال امام خميني و با انتخاب ايشان به 
رهبري جمهوري اسالمي از سوي مجلس خبرگان 
و با وجود بار سنگين مسئوليت رهبري، اين رويه 
متوقف نش��د. هنوز هم تبيين، روشنگري و رفع 
ابهام و شبهات و گفت وگو يكي از محورهاي مهم 
فعاليت هاي حضرت آيت الل سيدعلي خامنه  اي 
است. ديدار با اقشار مختلف مردم در طول سال، 
جلسات متعدد با گروه هاي مختلف دانشگاهي، 
حوزوي، فعاالن اقتصادي، حضورهاي مس��تقيم 
و بعضاً سرزده در مراكز مختلف و حضور در نماز 
جمعه از مهم ترين مصاديق اين نهضت روشنگرانه 
محسوب مي شوند. فتنه های ۷8 و 88 به  عنوان 
دو نقطه مهم تاريخ پس از جنگ تحميلي، نقطه 
اوج اين سيره روشنگرانه و تبييني است؛ بحراني 
كه پس از روش��ن  ش��دن وجوه مختلف آن براي 
مردم در نهايت توس��ط خود جريان هاي مردمي 
بساطشان برچيده شد. راهپيمايي تاريخي مردم 
در 2۳تي��ر 1۳۷8 و ۹ دي 1۳88 در محكوميت 

جريان فتنه، گواه روشن اين مدعاست. 
از نظ��ر مق��ام معظم رهب��ری نهض��ت تبيين و 
روشنگري چيزي نيست كه تعطيل بردار باشد يا 
از انسان مسلمان مبارز ساقط شود. تمام زندگي 
و حيات مسلمان مبارز، روشنگري و تبيين براي 
نيل حق و حقيقت است و ايشان خود اولين عامل 
به اين سيره بوده اند: »يكي از كارهاي مهم نخبگان 
و خواص، تبيين اس��ت... در جنگ صفين يكي از 
كارهاي مهم جناب عمار ياس��ر تبيين حقيقت 
بود، چون آن جناح مقابل ك��ه جناح معاويه بود، 
تبليغ��ات گوناگوني داش��تند. همين��ي كه حاال 
امروز به آن جنگ رواني مي گويند... شبهه افكني 
مي كردند، سوءظن را وارد مي كردند... اين كسي 
كه از اين طرف، خودش را موظف دانسته بود كه 
در مقابل اين جنگ رواني بايستد و مقاومت كند، 
جناب عمار ياسر بود... از اين طرف جبهه، به آن 
طرف جبهه و صفوف خودي مي رفت و همين طور 
اين گروه هايي را كه - به تعبيِر امروز، گردان ها يا 
تيپ هاي جدا جداي از هم- بودن��د، به هر كدام 
مي رسيد، در مقابل آنها مي ايستاد و مبالغي براي 
آنها صحبت مي كرد حقايقي را براي آنها روش��ن 
مي ك��رد و تأثير مي گذاش��ت... صحبت مي كرد، 

تبيين مي كرد« 1۳88/۵/۵.
بيانات فوق هرچند در س��ال 1۳88 ايراد ش��ده 
اما مي توان آن را س��رلوحه تم��ام دوران زندگي 
حضرت آيت الل خامنه اي دانس��ت. محور مهمي 
كه در تمام سال هاي جهاد و مبارزه ادامه داشته و 
حتي در سال هاي اخير و بحران همه گيري كرونا 
هم تعطيل نشده و ادامه داشته است. جهاِد تبيين 

تعطيل بردار نيست. 
khamenei. ir :منبع

فعاليت هاي تبييني رهبر  انقاب قدمتی ديرينه دارد

جوانان مهم ترين مخاطبان روشنگري رهبر  انقالب

   گزارش

رئيس جمهور با تس�ليت ش�هادت و مجروح ش�دن شماري 
از نمازگ�زاران جمعه مس�جد فاطمي�ه قنده�ار، تأكيد كرد: 
تروريسم داعشي به دنبال تكميل مأموريت شكست خورده 
اش�غالگران غربي در افغانس�تان اس�ت و اين گونه حمات با 
هدف ايجاد تفرقه، جنگ و خونريزي مذهبي انجام مي شود. 
آيت الل دكتر س��يدابراهيم رئيسي در جلس��ه هيئت دولت پس 
از معرفي حس��ن كاظمي قمي به عنوان نماين��ده ويژه جمهوري 
اسالمي ايران در امور افغانستان، با اشاره به اينكه شهادت و مجروح 

شدن نمازگزاران جمعه در مسجد فاطميه قندهار، بار ديگر دل امت 
رسول الل)ص( را داغدار كرد، افزود: ضمن عرض تسليت به ملت 
برادر افغانستان از علماي اسالم و نهادهاي بين المللي براي توجه 
به مصائب برادران و خواهران افغان دعوت مي كنم. رئيس جمهور 
تأكيد كرد: حجم فزاينده اقدامات تروريستي كه همراستا با راهبرد 
بي ثبات سازي امريكا در افغانستان انجام مي شود، بيانگر گسترش 
دايره اقدامات تروريستي در اين كش��ور است، لذا از حاكمان اين 
كشور انتظار مي رود ضمن عمل به مسئوليت خود در تأمين امنيت 

ملت، از ظرفيت هاي امنيت سازي مردمي، غفلت نكنند. 
آيت الل رئيس��ي گفت: جمهوري اس��المي ايران خود را در كنار 
افغانس��تان مي داند و آم��اده كمك و هم��كاري همه جانبه براي 
ايجاد ثبات و امنيت پايدار براي ملت افغانس��تان اس��ت. »حسن 
كاظمي قمي« ك��ه با حكم رئيس جمهور به عن��وان نماينده ويژه 
رئيس جمهور در امور افغانستان منصوب شد، مسئوليت سفارت 
ايران در عراق و همچنين كنسولگري ايران در هرات افغانستان را 

در كارنامه ديپلماتيك خود دارد. 

كاظمي قمي نماينده ويژه رئيس جمهور در امور افغانستان شد

رئيسي:تروريسمداعشيتداومراهبردبيثباتسازيامريكاست

   خبر


