
  گزارش

تمدن نوین اسالمی نقطه هدف هفته وحدت
مسئله تقریب مذاهب و وحدت جهان اسالم به دالیل متعدد در چند سده 
اخیر از اولویت های برجسته علمای بزرگ اسالم )اعم از شیعه و سنی( بوده 

که از جمله این دالیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- وجود و پیدایش تفکرات تفرقه افکنانه و خشونت گرا در جهان اسالم نظیر 

ابن تیمیه، وهابیت و...  
۲- اختالفات ناش��ی از تنوع فرهنگی و قومی بین ملت های مس��لمان در 

کشورهای اسالمی.
۳- تالش های مستمر و بی وقفه نظام سلطه به ویژه انگلستان برای تفرقه 
افکنی در جهان اسالم و تبدیل اختالفات اعتقادی شیعیان با اهل سنت به 
خشونت، کینه ورزی، نفرت و جنگ و کشتار بین شیعه و سنی که منجر به 
تشدید اختالفات و جنگ های مذهبی و غفلت از دشمن اصلی و سلطه گران 

و استعمارگران غربی شده است. 
٤- رو در رو قرار گرفتن همه کش��ورهای اسالمی ناشی از ایجاد اختالفات 
مرزی، ژئوپلتیک، مذهبی، قومی و قبیله ای )در تمامی کشورهای مسلمان( 

توسط انگلستان.
۵- اشغال سرزمین  ها و کشورهای اسالمی توسط استعمارگران و غارتگران 

غربی و سرگرم کردن مسلمانان به منازعات و جنگ های مذهبی.
۶- وجود دیکتاتور  ها و س��ران خائن در کشورهای اس��المی که به دلیل 
سرسپردگی به نظام س��لطه بقای خود را در تش��دید اختالفات مذهبی 

می دیدند. 
۷- نقش��ه های اس��تعمارگران غربی برای جلوگیری از اتح��اد و بیداری 
جهان اسالم و تضمین غارتگری و استعمار که تشکیل غده سرطانی رژیم 

صهیونیستی در قلب جهان اسالم از جمله آنهاست. 
بر این اساس تشکیل امت واحده و مس��ئله تقریب بین مذاهب اسالمی و 
وحدت جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی در سده های اخیر از دغدغه های 
برخی علمای بصیر و روشن ضمیر در جهان اسالم نظیر »آیت اهلل بروجردی«، 
»ش��یخ محمود شلتوت«، »شیخ س��لیم«، »سید ش��رف الدین«، »سید 
جمال الدین اسدآبادی« و...  بوده است. امام خمینی نیز از منادیان بزرگ 
وحدت جهان اس��الم اس��ت که تأکیدات فراوانی در بیان��ات، مکتوبات و 
دیدگاه های فقهی و س��یره عملی ایش��ان بر ضرورت اتحاد ملل و طوایف 
مسلمین و جلوگیری از تفرقه در صفوف امت اسالمی به چشم می خورد. 
ایشان پس از انقالب و تشکیل نظام جمهوری اسالمی مسئله وحدت جهان 
اسالم را به عنوان مهم  ترین دغدغه مسلمانان به شکلی بدیع و منحصر به فرد 

در دستور کار نظام اسالمی قرار دادند. 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مهندسی فرایند پنج مرحله ای انقالب 
اسالمی و در مس��یر ایجاد تمدن نوین و بزرگ اس��المی، در کنار اقدامات 
میدانی و ساختارهای الزم نظیر »دارالتقریب«، »سازمان همکاری اسالمی« 
و...  هفته وحدت را به عنوان اقدامی راهبردی و روز جهانی قدس را به عنوان 
اقدامی عملیاتی پیشنهاد کرد. این دو پیشنهاد در زمانی کوتاه با استقبال 
گسترده ملل مسلمان مواجه شده و خیلی زود به سنت قائمه و فرهنگ ملل 

اسالمی تبدیل و خواب سوداگران و استعمارگران غربی را آشفته ساخت. 
نگاه جمهوری اسالمی به هفته وحدت، نگاهی راهبردی و به عنوان یکی از 
مقدمات ضروری و بنیادین تشکیل تمدن نوین اسالمی است. اما تالش برای 
ایجاد وحدت بین مذاهب اسالمی بدون دشمن شناسی و ایجاد جبهه مقاومت 
و انجام اقدامات عملی در مبارزه با استعمارگران غربی و رژیم صهیونیستی 
به عنوان غده سرطانی غرب در جهان اسالم، اقدامی ابتر، نمادین و کم نتیجه 
خواهد بود. حمایت دیوانه وار و بی منطق غرب از رژیم صهیونیستی در قلب 
جهان اس��الم تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت جهان اسالم و تشکیل 
تمدن نوین اسالمی بدون اتخاذ روش   ها و اقدامات عملیاتی ممکن نخواهد 
بود، از این رو جمهوری اسالمی ایران »روز جهانی قدس « را به عنوان اقدامی 
عملیاتی و یکی دیگر از ملزومات و مقدمات تمدن نوین اسالمی پیشنهاد و پی 
گرفته و اهتمام در برگزاری اثربخش هفته وحدت و روز جهانی قدس مانند دو 

بال پرنده  اسالم برای رسیدن به قله تمدن نوین اسالمی است. 
از نظر جمهوری اس��المی، جهان اس��الم با دو خطر بزرگ اولی در داخل 
کشورهای اسالمی و در بین مسلمانان و دیگری از خارج از مرزهای جهان 
اسالم و از سوی اشرار استعمارگر غربی مواجه است. جهان اسالم از درون 
با زمینه های داخلی و تحریک، هدایت، حمایت و مدیریت دشمنان غربی، 
آبستن تفرقه افکنی   ها و حوادث تروریستی و خونبار اس��ت و از بیرون با 
هزاران دسیس��ه و توطئه رنگارنگ از سوی محور ش��رارت عبری، غربی، 
وهابی مواجه و درگیر اس��ت. و به همین دلیل اقدامات جهان اسالم باید 
دووجهی بوده به گونه ای که از یک سو با جهل داخلی مبارزه شود و جهان 
اسالم را علیه تفرقه و نزاع بسیج کند و از دیگرسو لوله تفنگ اراده مسلمانان 
را پشت خاکریز های محور مقاومت به س��مت دشمنان نشانه رود. هفته 
وحدت در پی بسیج جهان اسالم علیه تفرقه و چندقطبی های ساختگی 
داخلی و ایجاد اتحاد ملل اس��المی بر اساس مش��ترکات مذهبی است و 
روز جهانی قدس در پی خنثی سازی توطئه  ها و نقشه های شوم دشمن از 
پشت مرزهای جهان اسالم است. راهپیمایی میلیونی مردم نیجریه و مردم 
سراسر جهان )از مذاهب و ادیان مختلف( در راهپیمایی اربعین از برکات و 
ثمرات بزرگداشت هفته وحدت در جهان اسالم است. در پناه بزرگداشت 
هفته وحدت دل های مس��لمانان نرم تر و به هم نزدیک تر شده و در سایه 
بزرگداشت روز جهانی قدس نهضت بیداری جهان اسالمی شکل گرفته 
و مسلمانان بر پرهیز از اختالفات درونی و تجهیز در برابر دشمنان بیرونی 

متحد و یک صدا شده اند. 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان مبتکر هفته وحدت و پیشتاز مبارزه با 
توطئه  ها و دسیسه های دشمنان، طی دهه های گذشته از هیچ کوشش و 
اقدام عملی چشم پوشی و کوتاهی ننموده و در این راه هزینه های سنگینی 
نیز پرداخته و در کنار شهدای سایر ملل اسالمی، شهدای بزرگی را به ساحت 

قدسی پروردگار تقدیم نموده است. 
جمهوری اسالمی ایران دهها ش��هید گلگون کفن نظیر سرداران شهید 
شوشتری و محمدزاده را به عنوان برگ های زرین از کتاب افتخارات جمهوری 
اسالمی ایران در راه احیا، بزرگداشت عملی و تحکیم وحدت مسلمانان تقدیم 
نموده است و در مسیر نبرد با غاصبان قدس شریف و مبارزه عملی با غارتگران 
غربی نیز صد  ها شهید نام آور و بزرگ از شهید حججی تا شهید سلیمانی را 
به محضر حضرت حق تقدیم داشته است و با اطمینان به شکست خفت بار 
توطئه  ها و دسیسه های دشمنان و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی، به طی 
نمودن مسیر قله های تمدن نوین و بزرگ اسالمی ادامه می دهد. امروز به 
برکت خون شهدای وحدت و ش��هدای محور مقاومت، فریاد رسای اتحاد 
ملل اسالمی به اقصی نقاط جهان منتشر شده و فراتر از مرزهای جهان اسالم 
همه ملل آزاده را به وحدت و اجتماع حول پرچم مبارزه با جهان خواران فرا 

می خواند. 

عبداهلل متولیان

رئیسی در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

راهبرد ما وحدت و راهبرد دشمن ایجاد تفرقه است
مقصد امت اسالمی  آزادی از نظام سلطه است

آنگونه که در منابع متعدد آمده است، از مهم  ترین 
مؤلفه های مبارزاتی نهضت امام خمینی توجه به 
وحدت میان مسلمانان برای ایجاد حکومتی مبتنی 
بر احکام اسالم بود، به طوری که امام در اولین سند 
مبارزاتی خود در س��ال ۱۳۲۳ امت اسالمی را به 
وحدت دعوت کردند. با شروع نهضت اسالمی، امام 
وحدت مسلمانان را به شکلی جدی تر پیگیری و 
در مناسبت های گوناگون بحث وحدت مسلمانان 
را مطرح  کردند. با پیروزی انقالب، وحدت به یکی 
از مهم  ترین اس��تراتژی های نظام اسالمی تبدیل 
ش��د. به طوری که برای این مهم اقدامات عملی 
فراوانی ص��ورت گرفت ک��ه از آن جمله می توان 
به برگ��زاری کنفرانس  ه��ای بین  المللی وحدت 
اسالمی ، تأس��یس   مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی  و دانشگاه مذاهب اس��المی و نامگذاری 

هفته وحدت اشاره کرد. 
از ابتکارات جمهوری اسالمی برای گسترش تفکر 
وحدت مسلمانان، برگزاری مراسم هفته وحدت 
است. این مراسم که با متصل کردن دو تاریخ ۱۲ 
و ۱۷ ربی��ع االول به یکدیگر ص��ورت پذیرفت با 
برگزاری مجالس و محافل متعدد جشن و حضور 
جماعت ش��یعه و س��نی در این مراسمات همراه 
است.  روز گذشته تهران ش��اهد گشایش سی و 
پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اس��المی 
بود؛ مراس��می که رئیس جمهور سخنران آن بود 
و در سخنانی  آزادی از نظام سلطه را مقصد امت 
اس��المی عنوان کرد. دکتر رئیسی در این مراسم 
تقریب و وحدت امت اسالمی را تأکید امام راحل 
و رهبر معظم انقالب و ی��ک حرکت راهبردی در 
جهان اسالم دانست و گفت: »تالش برای وحدت 
امت اسالمی باید از سوی علمای دینی با جدیت و 

قاطعیت پیگیری شود.« 
   مجاهدات سردار سلیمانی

 برای تحقق وحدت اسالمی
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری ، آیت اهلل دکتر س��ید ابراهیم رئیس��ی ، 

با قدردان��ی از تالش   ه��ا و اقدامات انجام ش��ده 
برای تحقق وح��دت اس��المی و تقریب مذاهب 
گفت: »اقدامات عملی ش��هید گرانقدر س��پهبد 
قاسم س��لیمانی و اقدامات علمی مرحوم آیت اهلل 
محمدعلی تسخیری برای رفع شبهات و انحرافات 
در جهان اسالم و ایجاد وحدت و انسجام در امت 
اسالمی ماندگار و ستودنی است. بیداری اسالمی 
که به برکت مجاهدت   ها و خون ش��هیدان ایجاد 
شده، نباید به سردی گراید و همه باید برای حفظ 

و تقویت آن تالش کنیم. «
رئیس جمهور افزود:»امروز در همه کش��ورهای 
منطقه از جمله عراق، س��وریه، افغانستان، لبنان 
و یمن شاهد تفرقه افکنی و توطئه دشمنان اسالم 
هستیم و همه ما باید بکوش��یم امت اسالمی در 
برابر این توطئه   ها مصون بماند. « رئیسی با تأکید 
بر اینکه امت اسالمی تنها قدرت مهمی است که 
نظام س��لطه در برابر خود می بیند، گفت: »نظام 
سلطه با شبهه افکنی و اختالف انداختن بین امت 
اسالمی با استفاده از قدرت رسانه ای خود تالش 
می کند مؤلفه های قدرت امت اسالمی را سست 
کند اما نیروی انسانی کارآمد و دانشمندان و علما 
بزرگ ترین انرژی، قدرت و فرصت امت اس��المی 
هس��تند که باید در برابر توطئه های دش��منان 

وحدت و انسجام امت اسالمی بایستند. « 
   نظلام سللطه نمی خواهد امت اسلالمی 

پویا باشد
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت نگرش به هدف 
مشترک در امت اس��المی گفت: »از عناصر مهم 
تحقق امت اس��المی، اعتقاد به دین و ارزش های 
دینی مشترک و حرکت و پویایی از دیگر عناصر 
مهم تحقق امت است، و امت هیچ زمانی نباید در 

جا بزند یا دچار ایستایی شود. « 
آیت اهلل رئیس��ی با تأکید بر اینکه هم��ه زوایای 
زندگی امت از جمله مناسبات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی امت، باید جلوه خدایی داش��ته باشد، 
گفت: »عالوه بر اینها امت اس��المی نیاز ضروری 

به مقتدا دارد و مقتدای ما رسول خدا و پیشوایانی 
هستند که در سلوک و رفتار و گفتارشان، ائتالف و 
اتحاد را به امت اسالمی آموختند. « رئیسی با بیان 
اینکه مقصد واحد امت اسالمی باید آزادی از نظام 
سلطه باشد، گفت: »امت اسالمی باید متوجه باشد 
که نظام سلطه به دنبال آن است که نگذارد امت 

اسالمی شکل بگیرد و پویایی داشته باشد. 
بعد از فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان، 
نظام سلطه فقط یک قدرت را در برابر خود می دید 
و آن هم قدرت بزرگ اسالم بود. لذا به روش های 
مختلف تالش کرد این قدرت را از کارایی بیندازد 
که از جمله آنها، تشکیل گروه های تکفیری در بین 
مسلمانان، پشتیبانی مالی و مسلح کردن آنان برای 

کشتار و غارت در امت اسالمی بود. «
   نظام سلطه با تضعیف مسلمانان

 دنبال استثمار آنهاست
آیت اهلل رئیسی گفت: »شبهه افکنی در میان امت 
اسالمی با استفاده از جریان رسانه ای و امپراتوری 
خبری و اخت��الف انداختن بین امت اس��المی با 
گماردن دولت های سس��ت عنصر و کس��انی که 
به دنبال عادی ک��ردن روابط خود ب��ا رژیم های 
تبهکار همچون رژیم صهیونیس��تی هس��تند، از 
دیگر اقدامات نظام س��لطه در برابر امت اسالمی 
است. اهانت به مقدس��ات، جدا کردن کشورهای 
اسالمی از هم و بهره کشی از دانشمندان در امت 
اسالمی نیز از جمله اقداماتی است که نظام سلطه 
برای تضعیف و جلوگیری از تشکیل و تقویت امت 
اسالمی انجام می دهد. نظام سلطه همانگونه که در 
گذشته به دنبال اس��تثمار ملت   ها از طریق غارت 
نف��ت، گاز و ثروت های آنان بود، ام��روز به دنبال 
انرژی های جدید در کشورهای اسالمی است که 
مهم  ترین آنها، انرژی نیروی انس��انی کارآمد و به 

ویژه دانشمندان کشورهای اسالمی هستند. «
   می خواهند با تفرقه مسئله فلسطین را 

به حاشیه ببرند
رئیسی گفت: »همه این اقدامات حلقه های یک 

زنجیره هستند تا با سست کردن مؤلفه های قدرت 
مسلمانان، فلسطین، مسئله اصلی جهان اسالم به 

حاشیه رانده شود. « 
رئیس جمه��ور ب��ا برش��مردن فرصت   ه��ا و 
ضرورت های امروز امت اسالمی گفت: امروز در 
جهان اسالم، جمعیت عظیم نزدیک به ۲ میلیارد 
نفری به ویژه جمعیت جوان مسلمانان و معتقدان 
به دین و ارزش های الهی یک فرصت ارزشمند 
محسوب می شود. « آقای رئیسی فرصت دوم را 
وضع امروز مغرب زمین دانست و گفت: »امروز 
ادعاهای غرب در طول سال   ها و شاید قرن های 

اخیر با افول و شکست مواجه شده است. « 
   علمای اسالم باید انحرافات را رصد کنند 

و هشدار دهند
رئیسی تأکید کرد: »امروز به برکت خون شهدا، 
بیدارگری علم��ا و دانش��مندان و رهنمودهای 
بزرگان بیداری اس��المی در منطقه ایجاد شده 
است و چنین نشست های بابرکتی نقش مهمی 
در ارج گذاری و تداوم بیداری اس��المی دارد. « 
رئیس جمهور یکی از ضرورت های این نشست را 
ایجاد فهم درست از توطئه   ها و انحرافات دانست 
و گف��ت: »زمانی ک��ه فعالیت داع��ش با پرچم 
الاله االاهلل و محمدرسول اهلل آغاز شد، برخی درک 
و شناخت درستی از داعش نداشتند. در همان 
زمان رهب��ری حکیم و فرزانه انقالب اس��المی 
اعالم کردند که جنس کار داعشی   ها جنس کار 
صهیونیست هاس��ت و تأکی��د کردند صرف نظر 
از اینکه این   ها وابس��ته به کجا هستند و از کجا 
نش��ئت گرفتند، این کارها، کاِر یک مس��لمان 
نیس��ت که این گونه خون بریزد و جنایت کند. 
مدتی بعد هم معلوم شد این   ها ریشه امریکایی 
و صهیونیس��تی دارند و بعد  ها هم وزیر خارجه 
امریکا رس��ما اعالم ک��رد داعش را ما تش��کیل 

دادیم. « 
رئیس جمهور گفت: »امروز در لبنان و افغانستان 
شاهد توطئه هس��تیم و دیروز در عراق و سوریه 
شاهد بودیم و علمای اس��المی باید انحرافات را 
رصد و به موقع هشدار دهند تا امت اسالمی در 
مقابل این انحراف��ات و توطئه   ها مصون بماند. « 
رئیس��ی با بیان اینکه گس��ترش همکاری های 
علمی، فرهنگی و رسانه ای در جهان اسالم و امت 
اسالمی بسیار ضرورت دارد، تأکید کرد: »نکته 
سوم این است که تقویت اندیشه تقریبی باید به 

عنوان یک محور مورد توجه همگان باشد. «
    ایران مدافع ثبات است و دشمنان دنبال 

تفرقه
رئیس جمهور در ادامه گفت: »جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان مهد آزادگان و مستضعفان، همواره 
این آمادگی را دارد که به عنوان ملجأ و پناه، برای 
رفع تنازع   ها و اختالفات در امت اسالم اقدام کند 
و دست دوستی همه کش��ورهای اسالمی و همه 
کس��انی را که دغدغه دین، مردم و امت اسالمی 

دارند، می فشاریم. «
رئیسی خطاب به دانش��مندان، علما، دلسوزان و 
دغدغه مندان جهان اس��الم گف��ت: »ما به دنبال 
ایجاد ثبات در کشورهای اسالمی هستیم و دشمن 
به دنبال ایجاد تفرقه و بی ثباتی است. و معتقدیم در 
جهان اسالم هر کس دانسته یا نادانسته، خواسته 
یا ناخواسته کلمه ای، سخنی یا اقدامی در جهت 
وحدت شکنی انجام دهد، در جهت راهبرد دشمن 

حرکت کرده است. « 

فرمانده کل سپاه در گلزار شهدای کرمان:
حاج قاسم یک مکتب و مسیر بدون توقف است

سرلشکر سالمی شلهید حاج قاسلم سللیمانی را یک مکتب، راه و 
مسیر بدون توقف دانست و با تأکید بر اینکه با شهادت شخصیت های 
بزرگ، پیمایش مسیر آنان شتاب بیشتری می گیرد، گفت : رویش های 
جدیلد انقلالب نشلان دهنده حرکت انقالب بلا نفس جدید اسلت. 
 به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گلزار بین المللی شهدای کرمان و بر سر 
مزار سیدالشهدای مقاومت اسالمی سردار دل  ها سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
یک راه ، مکتب و مسیر بدون توقف است، اظهار داشت: مسیر حرکت انقالب 
اسالمی و نظام   اسالمی ایران به گونه ای است که با شهادت شخصیت های 
بزرگ، این مسیر نه تنها متوقف نمی شود، بلکه پیمودن آن شتاب بیشتری 
می گیرد. وی با بیان اینکه امروز این ش��تاب را در جای جای منطقه ای که 
جبهه مقاومت در آن ش��کل گرفته و در حال مبارزه با استعمار و استکبار 
برای اعاده حق مسلمان است مشاهده می کنید بیان کرد: عقب نشینی های 
آشکار دشمنان ما و قدرت های بزرگ از منطقه که شاهد آن هستیم محصول 
زنده بودن این مکتب و راه است.  فرمانده کل سپاه با اشاره به اخراج و فرار 
خفت بار امریکا از افغانستان و شکست راهبرد دشمنان در منطقه راهبردی 
غرب آسیا، افزود: این روز  ها به نوعی عقب نشینی و ماه های آخر حضور امریکا 
در عراق را نیز به نحوی مالحظه می کنیم، شکست آنها را در پروژه خطرناک 
لبنان می بینیم، شکست اهداف دشمن در جبهه سوریه را شاهدیم، شکست 
هدف   ها و حرکات دش��من در تحریم ایران را مشاهده می کنیم و شکست 

دشمن در محاصره سیاسی و اقتصادی ما را به خوبی می بینیم. 
وی با بیان اینکه این راه، راهی است که با شهادت شخصیت   ها و فرماندهان 
بزرگی مانند حاج قاسم که شخصیت جهانی دارد نه تنها متوقف نمی شود 
که به نحو بسیار مناسبی توسط دنبال کنندگان آن راه و طریق مستقیم ادامه 
پیدا خواهد کرد گفت: امروز آثار اعتماد به نفس و پیروزی در جبهه اسالم و 
جبهه مقاومت بیش از گذشته نمایان است و ما نمادهای پیروزی و نشانه های 

عقب نشینی و شکست دشمن را به خوبی می بینیم. 
سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه در هیچ جبهه ای و هیچ جهاتی از حرکات 
انقالب اسالمی هیچ گونه سستی دیده نمی شود و در هیچ نقطه و جبهه ای 
برای دشمن اثری از موفقیت به چشم نمی خورد تصریح کرد: حاج قاسم زنده 

است و راه او و پیروان این راه زنده هستند. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خبر داد
طرح اصالحی مجلس

 برای حذف محرمانگی دارایی مسئوالن
عضلو کمیسلیون اجتماعلی مجللس شلورای اسلالمی از تدوین 
اصالحیله طلرح دو فوریتلی در زمینه شلفافیت اموال مسلئوالن 
خبلر داد و گفلت: در صلورت تصویلب این اصالحیله، ملاده ۵ این 
طلرح در ملورد محرمانله بودن املوال مسلئوالن حذف می شلود. 
علی بابایی کارنامی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به مباحث طرح شده درباره 
شفافیت اموال مسئوالن گفت: مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال 
مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته است.  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس با تأکید بر لزوم پرهیز از مسائل حاشیه ای اظهار کرد: اموال مسئوالن 
باید همانند بقیه مردم شفاف باشد و خط کشی بین مردم و مسئوالن وجود 

ندارد و از اساس این مرزبندی نادرست است. 
بابایی با بیان اینکه در حال تدوین اصالح طرح دو فوریتی در زمینه شفافیت 
اموال مسئوالن هستم، گفت: جمع آوری امضا برای این طرح به پایان رسیده 
و آماده بارگذاری در سامانه مجلس است. در این اصالحیه قرار است ماده 
۵ طرح که به محرمانه بودن اموال و دارایی های اموال مسئوالن اشاره دارد، 

حذف شود. 

وزیر دفاع روسیه در دیدار سرلشکر باقری:
ایران بازیگری فعال و نقش آفرین 

در تحوالت منطقه است
رئیس ستادکل نیرو های مسلح کشورمان در ادامه رایزنی های دفاعی 
خود در مسکو با ارتشبد سرگئی شلایگو، وزیر دفاع روسیه دیدار و 

گفت وگو کرد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو،  وزیر دفاع روسیه در آغاز این 
دیدار از سفر رئیس ستادکل نیرو های مسلح و اعضای هیئت بلندپایه نظامی 
جمهوری اسالمی ایران به روسیه ابراز خرسندی کرد و گفت: همکاری های 

نظامی و دفاعی دو کشور در مسیری هموار و با سرعت در حرکت است. 
سرگئی شایگو با قدردانی از نقش ارزنده ایران در مبارزه با تروریسم بین الملل 
و بازگشت امنیت به سوریه گفت: جمهوری اسالمی ایران بازیگری فعال و 
نقش آفرین در تحوالت منطقه ای و بین المللی بوده و مسکو به توسعه روابط 
با ایران در همه عرصه   ها عالقه مند است. سرلش��کر باقری نیز در آغاز این 
دیدار ضمن تمجید از حمایت دولت روسیه و رئیس جمهور این کشور برای 
پیوستن ایران به سازمان همکاری های اقتصادی-امنیتی شانگهای گفت: 
حضور ایران در این سازمان تسهیل کننده روابط با کشور های عضو به ویژه 
روسیه و چین است. این دیدار که در ادامه نشست روزدو  شنبه سردار باقری با 
والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیرو های مسلح روسیه برگزار شد دو طرف 
عالقه مندی خود را برای ارتقای سطح مناسبات اعالم کردند. در این دیدار 
همچنین درخصوص همکاری نیرو های مسلح روسیه و ایران و قراردادی که 

قرار است امضا شود گفت وگو شد. 
   دیدگاه های نزدیک ایران و روسیه در مسائل منطقه

رئیس ستادکل نیرو های مس��لح جمهوری اس��المی ایران همچنین در 
گفت وگو با شبکه خبری روسیه۲٤ نتایج سفرش به مسکو را مثبت و سازنده 
ارزیابی کرد.  سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری گفت: در این سفر موضوعات 
متعددی در دستور کار مذاکرات بود و گفت وگو   ها به خوبی پیش رفته است. 
در بعد مسائل دوجانبه روی برخی از موضوعات، از جمله اجرایی شدن قرارداد 
خرید هواپیما های جنگنده، بالگرد های رزمی و جت های آموزشی، تبادل 

تجربیات و آموزش نیرو   ها مذاکرات بسیار مفیدی داشتیم. 
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یافته های یک نظرسلنجی که اخیراً منتشلر 
شلده حاکی از بلی اعتمادی گسلترده افکار 
عموملی ایلران بله سیاسلت   ها و اقداملات 
دوللت امریلکا، به ویژه بلا عنایت بله تجربه 
توافلق هسلته ای در سلال های اخیر اسلت. 
به گزارش ایرنا بر اس��اس نظرس��نجی مشترک 
دانش��گاه مریلند و مرک��ز افکارس��نجی »ایران 
پول « )Iran Poll( مردم ایران از ایاالت متحده 
رویگردان ش��ده و به سیاس��ت جدید جمهوری 
اس��المی در نگاه به ش��رق دید مثبت دارند. این 
نظرسنجی دربازه زمانی ۳۰ اوت تا ۹ سپتامبر از 
طریق تلفن و اینترنت انجام شده و نشان می دهد 
حمایت مردمی از توافق هس��ته ای کاهش یافته 

است. 
این نظر س��نجی البته موضوعات متنوعی را در 
معرض س��ؤال از مخاطبان خود قرار داده است، 
با این ح��ال بخش مهم��ی از آن در زمینه توافق 
هس��ته ای و رویکرد امریکا در قبال ایران و توافق 

هسته ای قابل اعتناست. 
بر اساس این نظرسنجی کمتر از نیمی از ۱۰۰۱ 
ش��رکت کننده گفته ان��د که »به ش��دت « یا »تا 
ح��دودی « برج��ام را تأیید می کنن��د، در حالی 
که این رقم در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۷۵ درصد 
بود. ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که »به 
شدت مخالف« این توافق هستند. تقریباً دوسوم 
پاسخ دهندگان گفته اند که حتی اگر واشنگتن به 
توافقی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ از آن خارج شد، 
بازگردد »تا حدی بعید« یا »بس��یار بعید« است 
که به تعهداتش در این توافق عمل کند. تنها یک 

سوم از پاس��خ دهندگان گفتند که واشنگتن »تا 
حدی محتمل « یا »بس��یار محتمل « اس��ت که 
از برجام پیروی کند. در حالی ک��ه ۲۷ درصد از 
شرکت کنندگان گفتند که ایران و ایاالت متحده 
باید هر دو برای بازگش��ت به برجام نرمش نشان 
دهند ۵۲ درصد گفتند که ایران باید قاطعانه روی 
خواسته هایش پافشاری کند و از طریق اروپایی   ها 
واش��نگتن را به پذیرش آنها مجاب کند. این در 
حالی است که ۱۶ درصد می گویند که تهران حتی 

نباید برای احیای توافق تالش کند. 
در این نظرس��نجی همچنین در مورد تصورات 
از ایاالت متحده، ۸۵ درصد از پاس��خ دهندگان 
عنوان کردن��د که تصور آنها نس��بت ب��ه امریکا 
»تاح��دی نامطل��وب « )۹/٤ درصد( یا »بس��یار 
نامطلوب «۷۵/۹ درصد( بوده است. عالوه بر این 
بس��یاری از ایرانیان هرگونه امیدواری نسبت به 
کاهش سیاست خصمانه بایدن در قبال ایران را 
از دست داده اند. در پاسخ به اینکه سیاست های 
بایدن در قب��ال ایران را در مقی��اس صفر )کاماًل 
خصمانه( تا ۱۰ )کاماًل دوستانه( چگونه ارزیابی 
می کنند، ۶۷ درصد در محدوده صفر تا چهار نمره 
دادند. در واقع از هر سه نفر، یک نفر سیاست های 

بایدن را کاماًل خصمانه دانستند. 
یافته های این نظرسنجی همچنین نشان می دهد 
که ۷۶ درصد از پاس��خ دهن��دگان معتقدند که 
واش��نگتن از انفجاره��ای اخیر در تأسیس��ات 
هسته ای نطنز مطلع بوده است. ۸۵ درصد گفتند 
که امریکا از ترور دانش��مندان هس��ته ای ایران 
توسط رژیم اس��رائیل، اطالع داشته و ۸۳ درصد 

گفتند که امریکا حتی از حمل��ه داعش در عراق 
مطلع بوده است. 

دو مفهوم سیاست خارجی و افکار عمومی تأثیرات 
غیر قابل انکاری بر یکدیگر می گذارند. از سویی 
تحوالت و نوع تعامالت کشور  ها و بازیگران قدرت، 
جهت دهنده به افکار عمومی هستند و از سویی 
دیگر رهبران کشور  ها و اصوالً فرایند تصمیم سازی 
و تصمیم گیری نمی تواند بدون عنایت به خواست 
و نظر مردم و افکار عمومی تدوین شده و در پیش 

گرفته شود. 
مروری بر نوع و نحوه برخورد کش��ورهای غربی 
به ویژه در ماجرای توافق هسته ای افکار عمومی 
را به شدت نس��بت به غربی   ها بدبین کرده است. 
افکار عمومی ایران ش��اهد اس��ت که بعد از یک 
دوره مذاکرات طوالنی و نفس��گیر و انعقاد توافق 
برجام منضم به قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد، غربی   ها ازهمان  آغاز در فرایند 
اجرای این توافق کارشکنی کردند. دوره ریاست 
جمهوری ترامپ هرچند دوره ساختارشکنی و بی 
قانونی علنی امریکایی   ها در زمینه های مختلف بود 
با این حال امریکای ترامپ در قبال ایران سیاست 
خصمانه ای را در پیش گرفت. از این جهت امروز 
برجام برای مردم ایران بی��ش از آنکه یک توافق 
حقوقی باشد، یک تجربه تاریخی است، تجربه ای 
تاریخی همانن��د کودتای ۲۸ م��رداد. امریکا در 
ابتدای ملی ش��دن صنعت نفت، از دولت مصدق 
حمایت کرد، اما این سیاست نه به دلیل حمایت 
از حقوق ایران، بلکه برای تحت فش��ار قرار دادن 
انگلیس برای به رسمیت ش��ناختن منافع نفتی 

امریکا بود. وقتی که امری��کا از تأمین منافع خود 
توسط انگلیس مطمئن ش��د، از حمایت مصدق 
دس��ت برداشت و بس��ترهای کودتای ۲۸ مرداد 

را فراهم کرد. 
توافق هس��ته ای که برای مردم ایران نوید بخش 
بهبود وض��ع اقتصاد کش��ور بود، پ��س از مدتی 
کوتاه و با تغییر رئیس جمهور امریکا نقض ش��د 
و تحریم های بی رحمانه ای که س��فره های مردم 
ایران را کوچک کرده، بازگشت، با اینکه جمهوری 
اسالمی به تمامی مفاد توافق هسته ای پایبند بود 
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا بدون 
دلیلی موجه از این توافق خارج شد، ترامپ نقاب از 
چهره امریکای عهدشکن برداشت، سیاست های 
بایدن نیز به مردم ایران نش��ان داد که همانگونه 
که پیش از این در تاریخ کش��ورمان اتفاق افتاده 
نمی توان به امریکا، سیاست  ها و توافقاتش اعتماد 

کرد. 
سابقه رفتار امریکا حاکی از آن است که این کشور 
همیشه به آسانی اخالق را فدای منافع می کند، به 
هیچ تعهدی پایبند نمی ماند و قابل اعتماد نیست. 
هرچند این رویکرد ممکن اس��ت در کوتاه مدت 
نتایجی داشته باشد ولی در نهایت اعتبار کشور  ها 
را نزد افکار عمومی زیر س��ؤال برده و کشور عهد 
شکن را در معرض بی اعتمادی افکار عمومی قرار 
می دهد از این جهت تجربه برجام پرده از چهره 
غیرقابل اعتماد امریکا در برابر مردم ایران برداشته 
است. اگر امریکا واقعاً به دنبال دیپلماسی و تعامل 
با ایران است باید در عمل نشان دهد که رویکرد 

آن با گذشته تغییر کرده است. 

 اعتراف اندیشکده امریکایی به افول اعتبار امریکا در افکار  مردم ایران

      ایرنا: مسئوالن جدید وزارت اطالعات نظرات و دیدگاه های خود را در 
جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشریح 
کردند. محمودعباس زاده مشکینی در توضیح نشست دیروز کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی که در محل وزارت اطالعات برگزار شد، 
گفت: جلسه مهم و خوبی با وزیر اطالعات، مدیران و مسئوالن وزارتخانه 
برگزار ش��د و مدیران و مس��ئوالن جدید این وزارتخانه برنامه و نقطه 
نظرات خود را بیان کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: در ادامه نشست همچنین تبادل 
نظر درباره مسائل مرتبط با امنیت و سیاست خارجی به ویژه موضوعات 
مرتبط با همسایگان جمهوری اس��المی از جمله افغانستان، تحوالت 
قفقاز و مسائل مربوط به عراق مطرح شد. وی خاطر نشان کرد: سؤاالت 
جدی از طرف اعضای کمیسیون از مدیران و مسئوالن اجرایی مطرح 
شد و آنها بر اساس آمار و اطالعات و متناسب با مسئولیتی که داشتند، 

تحلیل کرده و پاسخ دادند.

ریاست جمهوری


