
   خبر اول

 امریکا یا ایران
 کدام شروع کننده تنش و درگیری بودند؟!

ازهمان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
برخی اف��راد مغ��رض یا ک��م اطالع 
و ن��اآگاه ، علت خصومت و دش��منی 
امریکا با انقالب اسالمی ایران را ناشی 
از برخی کنش ه��ا و رفتارهای ملت یا 
رهبران آن دانسته و مدعی بودند اگر 
فالن کار نمی ش��د امریکا دلیلی برای 
دشمنی نداش��ت. از جمله رفتارهای 
مورد نظر این عده یکی ش��عار مرگ 
بر امریکا بود. یا اینکه می گفتند وقتی 
امام)ره( می گوید »امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« طبیعی است 
که امریکا عصبانی می شود. یا به موارد دیگر همچون »تسخیر النه 
جاسوسی« ، »حمایت جمهوری اسالمی از ملت های مظلوم جهان و 
ملت های به پاخاسته« ، »کمک به جبهه مقاومت « اشاره می کردند 
که در طول 44 سال گذشته برخی ادعا می کردند که اگر این مسائل 
مطرح نمی شد، امریکا نیز دلیلی برای خصومت و قطع رابطه با ایران 
نداشت. اگر این ادعا ها درست باشد در سال های پس از انقالب بار ها 
ش��اهد مواضع تند و تیز برخی رؤسای کش��ورهای دیگر نسبت به 
امریکا و مقامات آن بوده ایم پس چرا این موارد به قطع رابطه یا حتی 
سردی ارتباط بین امریکا با این کشور ها ختم نشده است که هیچ ، 
بلکه هر روز این روابط مس��تحکم تر شده اس��ت. نمونه آن مواضع 
تند »اردوغان«  در کودتای نافرج��ام 2016 ترکیه بود که اردوغان 
نوک پیکان خود را به سمت امریکا و پناه دادن امریکا به »فتح اهلل 
گولن« که از نگاه مقامات ترکیه طراحی این کودتا به دست این فرد و 
با کمک امریکا صورت گرفته بود ، نشانه رفت. آیا پس از این کودتای 
نافرجام، امریکا با ترکیه قطع رابطه کرد؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ در 
طول دو دهه گذشته بار ها شاهد تظاهرات مخالفان امریکا جلوی 
سفارت این کش��ور در آنکارا و حتی اقدام به پرتاب سنگ و اشیا به 
سمت س��اختمان س��فارت بوده ایم، آیا این رفتار ها و آن سخنان 
مقامات ترکیه به قطع رابطه امریکا با ترکیه انجامید؟ ش��نیع  ترین 
رفتار در س��فارت عربس��تان در آنکارا که همان مثله کردن جمال 
خاشقچی منتقد سعودی بود اتفاق افتاد آیا آن رفتار و آن مواضع و 
تهدیدات تند مقامات ترکیه به قطع رابطه ترکیه با عربستان ختم 
شد؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون این اتفاقات غیرمتعارف نیست و در 
برخی کشور ها بار ها اتفاق افتاده است، به ویژه اینکه اگر یک نظامی 
ساقط و نظام دیگری در آن کشور مس��تقر شده باشد. پس علت را 
باید در جای دیگری جست وجو کرد. در داستان قطع رابطه امریکا 
با ایران اوالً در سال های اول انقالب ایران هیچ گاه شروع کننده قطع 
رابطه با امریکا نبود و ثانیاً مبانی خصومت امریکا با ملت ایران به چند 

عامل عمده باز می گردد که عبارتند از: 
الف( منافع اس��تعماری نظ��ام لیب��رال دموکراس��ی؛ ب( روحیه 
اس��تکباری و خوی برت��ری طلبان��ه؛ ج( تقابل ح��ق و باطل؛ د( 
شکس��ت های پی درپی غرب در مقابل تمدن اسالمی و ه( هویت 

انقالب اسالمی ایران.
برخالف آنچه جریان های معاند نظ��ام و حتی آدم های بی اطالع و 
بی بصیرت از قطع رابطه امریکا با ایران ب��ه جامعه پمپاژ تبلیغاتی 
می کنند این عوامل یاد شده بودند که منجر به قطع رابطه امریکا و 
آغاز تنش امریکا با ایران شد، نه مثاًل این کالم حق امام خمینی )ره( 
که در مقابل تهدیدهای ه��ر روزه امریکا و اقدام��ات آنها فرمودند  
» امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«. رهبر فرزانه انقالب در همین 
رابطه در یکی از سخنرانی های خودشان در 19 دی می فرمایند: » این 
دسته از افراد هم می دانند علت دشمنی امریکا چیست اما خود را به 
نفهمی می زنند؛ بعضی  ها به نظر من خودشان را به نفهمی می زنند 
-شاید هم جور دیگر اس��ت- ]می گویند[ »چرا شما فالن حرف را 
زدید که امریکا با شما دشمن بشود«. خیال می کنند دشمنی امریکا 
به خاطر فالن فرمایش امام یا فالن حرف فالن مسئول است که به 

امریکا بدگویی کرده. قضیه این نیست...«
ساده اندیش��انی که علت خصومت امری��کا را در رفتارهای ملت و 
مسئوالن انقالبی کشورجست وجو می کنند، چند خطای تحلیلی و 

اشتباه محاسباتی بزرگ دارند که به برخی از آنها اشاره می شود: 
1- رفتارهای ملت ایران، قیام امام و مواضع و سیاس��ت های امروز 
رهبری انقالب واکنش ب��ه اقدامات خصمانه امری��کا بود نه کنش 
پیشدستانه. کسانی که تاریخ را فراموش کرده اند بار دیگر اقدامات 
خصمانه مقامات امریکا در کشورمان را از کودتای 28 مرداد 1332 
تا اصالحات ارضی، قرارداد ننگین کاپیتوالسیون، تا حمایت از شاه و 
پناهندگی دادن به وی، تحریم ملت ایران و بلوکه کردن اموال ملت 
در امریکا را مرور کنند. اگر حافظه خود را تعمداً پاک نکرده باشند 
به یاد خواهند آورد که مردم ایران از چه زمانی شعار مرگ بر امریکا 
سر دادند. کسی در راهپیمایی های قبل از انقالب علیه رژیم گذشته 
مرگ بر امریکا نمی گفت اما این امریکا بود که ش��اه را به سرکوب 
ملت امر می کرد و از جنایات او حمایت می کرد. زمانی که حضرت 
امام )ره( فرمودند » امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« چند سال از 
انقالب گذشته بود؟ علت تسخیر النه جاسوسی در واکنش به برنامه 

پشت صحنه امریکا را نباید فراموش کرد. 
2- اگر انقالب اس��المی و مواضع ملت و امام راحل  سبب دشمنی 
امریکا بوده، پس چرا حکام امریکا در مقابل ملی شدن صنعت نفت 
و دولت مصدق ایستادند. مصدق که درود بر امریکا می گفت. علی 
امینی که انقالبی نبود پس چرا کندی ، رئیس جمهوری امریکا در 
سال 1339 به او خیانت کرد و به خواست شاه وی را از نخست وزیری 

کنار گذاشت. 
3- اگر ملت ایران به دلیل دشمنی با امریکا مستحق دشمنی است، 
رفتار ناجوانمردانه واشنگتن نس��بت به دوستان و رژیم هایی را که 
مورد حمایتش��ان بودند چگونه باید توجیه کرد. پاکستان، ترکیه، 
عراق در زمان صدام، افغانس��تان در زمان طالب��ان، لیبی در زمان 
قذافی، مصر در زمان مبارک، القاعده، داع��ش از جمله دولت ها و 
گروه های تروریستی دس��ت پرورده خود امریکا بودند که مشمول 

خیانت این کشور به آنها قرار گرفتند. 
پس اگر برخی می خواهند موض��وع قطع رابطه امری��کا با ایران و 
دشمنی آنها با ملت و انقالب مردم ایران را تحلیل کنند نباید تاریخ 
را وارونه کرده و واقعیت های تاریخی که قبل و بعد از انقالب اتفاق 

افتاده را نادیده بگیرند و یک طرفه به قاضی رفته و قضاوت کنند. 
5- چه تناس��بی بین رفتارهای ملت ایران و مسئوالنش با جنایات 
امریکا می بینند. آیا اگر ملتی بخواهد برای سرنوشت خودش تصمیم 
بگیرد، استقالل و آزادی داشته باشد، باید آن را تحریم کرد، اموالش 
را بلوکه کرد، هشت س��ال علیه او جنگ راه انداخت، به دشمنانش 
کمک کرد، کودتا علی��ه آنها طراحی کرد، س��کوهای نفتی اش را 
بمباران کرد. کشتی های نفتکش او را زد، هواپیمای مسافربری اش 
را مورد هدف گلوله نظامی قرار داد. قطعنامه علیه اش تصویب کرد و 

به مذاکره کشاند و توافقنامه هسته ای اش را نقض کرد. 
7- کس��انی که ایران را قطع کننده رابطه با امریکا معرفی می کنند 
عمداً یا از روی غفلت و ناآگاهی به علل واقعی دشمنی و خصومت 
امریکا مانند ماهیت استکباری، خوی ددمنشی، روحیه برتری طلبی، 
حس زیاده خواهی و تکثرطلبی نظام لیبرال دموکراسی که منشأ 
قوانین داخل��ی و دکترین سیاس��ت خارجی امریکا اس��ت ، توجه 
ندارند. دالیلی که همه رفتارهای کینه توزانه فعلی امریکا، جنایات 
و خیانت هایی که طی 44 س��ال گذش��ته و قبل از انقالب اسالمی 

مرتکب شده اند. 

سید حسن خمینی:
حتی یک برگ از درخت جمهوری اسالمی 

نمی توانید جدا کنید
روح امیدبخشی امروز وظیفه همه است. البته اتکای ما به خداست 
و تا امروز هم به تعبیر امام با توکل به خدا و وحدت کلمه آمده ایم. 
باید امیدی در دل  ها ایجاد کنیم تا امید کج اندیشان را بر باد دهیم. 
به گزارش پایگاه خبری جماران، حجت االسالم سید حسن خمینی 
در مراس��م تجدید میث��اق رئیس جمهور و اعضای هیئ��ت دولت با 
آرمان های امام تأکید ک��رد: اگر امروز امام بزرگوار ما بودند، ش��اید 
مهم  ترین چیزی ک��ه از ما مطالبه می کردند بح��ث یأس و امیدبود؛ 
امید برای دوس��تان انقالب و فردای روش��ن، امید برای مردم ایران 
و آینده درخش��ان، امید مس��تضعفان جهان به اینکه قطب حرکت 
انقالبی جهان بود. آنچه امام از آن به عنوان اسالم ناب محمدی)ص( 
یاد می کردند، آینده روشن و درخشانی دارد. یأس دشمنان از اینکه 
خیال کنند این پایگاه نبوت و امامت به دست صهیونیست ها و ارباب 

و اذنابشان قابل شکست است. 
وی با تأکید بر اینکه روح امیدبخش��ی وظیفه امروزی همه اس��ت، 
افزود: البته اتکای ما به خداست و تا اینجا هم به تعبیر امام با توکل به 
خدا و وحدت کلمه آمده ایم. اما امید در دل های ما را همین آبشخور 
توحید زنده نگه می دارد. باید امیدی در دل  ها ایجاد کنیم که امید کج 
اندیشان را بر باد بدهد. البته ایجاد این امید لوازمی دارد که بخشی از 
آن مربوط به گویندگان است. نقاط پررنگ و درخشان جامعه را بیان 
کنیم. بی تردید امروز با یک امپراتوری رس��انه ای مواجه هستیم که 

دقیقاً امید مردم را هدف قرار داده است. 
سید حس��ن خمینی یادآور ش��د: ما حتماً یکس��ان نمی اندیشیم و 
حتماً اختالف و تفاوت مش��رب داریم. حضرت امام فرمودند انتقاد و 
بلکه تخطئه از الطاف خفیه الهی است. ولی در یک چیز با هم متفق 
هستیم. در اینکه درخت تناور جمهوری اس��المی بن مایه حرکتی 
آینده ما است. امید دش��منانی را که در آرزوی نگون ساری برگی از 
این درخت هستند باید مأیوس کرد؛ چه برسد به اصلش. راه طوالنی 
آمده ایم و خواهند آمد؛ چه جمع بس��یاری که خ��ون داده اند و این 
درخت را آبیاری کرده اند. چه مادران و پ��دران و فرزندانی که صبر 

کرده اند تا این درخت به ثمر رسید و جمهوری اسالمی بالنده شد. 
وی با تأکید بر اینکه بیش از هر چیز باید امید را زنده نگه داشت، گفت: 
فروپاشی امید، فروپاشی دل  ها است. انسان  ها از دل تهی می شوند؛ دل را 
باید قوی داشت. امروز هیچ چیزی واجب تر از مأیوس کردن براندازان و 
اربابانشان و کسانی که در این تنوره دیو می دمند، وجود ندارد. البته الزمه 
اش این است که نقاط قوت را هنرمندانه و با زبان روز بگوییم؛ دل هایمان 
را به هم گره بزنیم و دست هایمان را با هم گره بزنیم. نقاط ضعف را برای 
حل بگوییم، نه برای مچ گیری و یا زمین زدن. حتما بیان ضعف  ها الزم 
است ولی نه برای آن سبب که کسی بشکند و یا به آن نتیجه که یأسی 
پدید آید. وی با بیان اینکه چش��م انداز امید را با عمل مان ایجاد کنیم، 
گفت: امروز بهترین تبیین فرمایشات رهبری است که گفتند ضعف های 
اقتصادی هست، ولی نشان دهیم که توان حل آنها و عزم، همت و آمادگی 
برای آن را داریم. اتفافات پاییز امس��ال، امید مردم را هدف گرفته بود. 
چون می خواس��ت القا کند توانایی حل مشکالت در مدیران جمهوری 
اسالمی نیست. این امید را باید مأیوس کرد تا جوانه های امید در دل های 

مردم ریشه بدواند. 
سید حسن خمینی افزود: مشکالت معیشتی سنگین است و همه هم 
می دانند اما باید به نوعی رفتار کرد که جامعه احساس کند آینده روشن 
است و امکانش هست. کسانی که اهل شناخت از مسائل کشور هستند، 
بر این مسئله واقف هستند که آینده با توانایی ما و ظرفیت های عمیقی 
که در جمهوری اس��المی وجود دارد، می تواند بس��یار روش��ن باشد. 

استاد درس خارج حوزه علمیه:
علمای اهل سنت

 پاسخ مواضع ضددینی عبدالحمید را بدهند
رئی�س مؤسس�ه آموزش�ی و پژوهش�ی ام�ام خمینی رس�میت 
بخشیدن به رژیم صهیونیستی را به معنای مبارزه با اسالم دانست 
و گفت: علمای اهل س�نت پاس�خ مول�وی عبدالحمی�د را بدهند. 
آیت اهلل محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
در گفت وگو با رسا، با محکوم کردن اظهارات ضد و نقیض عبدالحمید و 
حمایت از رژیم غاصب اسرائیل، گفت: برخی از سخنان عبدالحمید ناشی 
از عدم اعتدال فکری، پریش��ان فکری و یا فاصله گرفتن از موازین اصلی 

اسالم است. 
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی قاتل مسلمانان است، ابراز کرد: تأیید 
رژیم صهیونیستی که به تعبیر قرآن نمونۀ عینی سرسخت  ترین دشمن 
مسلمانان است، برخالف دستورات قرآن می باشد لذا به رسمیت شناختن 
چنین رژیمی به معنای مبارزه با اسالم است.  آیت اهلل رجبی عنوان کرد: 
هیچ کسی در دنیا تردیدی ندارد که رژیم صهیونیستی درصدد ریشه کن 
کردن اسالم و مسلمین اس��ت و این ادعای خود آنهاست بنابراین کسی 
که تداوم رژیم صهیونیستی را می خواهد، تداوم ظلم، دشمنی با اسالم و 

تروریست بین المللی و دولتی را پی می گیرد. 
استاد درس خارج حوزه علمیه با یادآوری مواضع قبلی مولوی عبدالحمید 
و مواضع علمای اهل س��نت در مقابل رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم 
فلسطین اظهار کرد: علمای اهل سنت باید از مواضع خالف دینی آقای 
عبدالحمید انتقاد کنند و مطالبه داشته باشند که براساس کدام مواضع 
دینی به یک رژیم جنایتکار، کودک کش و تروریست رسمیت می بخشد. 
تناقضات عبدالحمید برخاسته از هواپرستی یا پریشان فکری و یا از ترس 
و دلدادگی از کسانی است که به او دستور می دهند. وی با اشاره به اینکه 
موضع گیری عبدالحمید پشتوانه دینی، منطقی و عقالنی ندارد، خاطرنشان 
کرد: از علمای اهل سنت می خواهیم به میدان بیایند و از آبروریزی که آقای 
عبدالحمید نسبت به اهل سنت و علمای اهل سنت کرده، جلوگیری کنند. 
آیت اهلل رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: جناب آقای عبدالحمید سابقاً نیز 
از وهابیت دفاع و از حقوق آنها سخن گفته بود، در حالی که وهابیت ساخته 

دست انگلیس و دشمن اسالم است. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه امامت مسجد را کسی 
باید برعهده بگیرد که عدالت داشته باشد، تصریح کرد: کسی که ستمگران 
را به رسمیت می شناسد و از سرسخت  ترین دشمنان اسالم یاد می کند، 
بدون شک شایستگی امامت و   عنوان مولوی اهل سنت را ندارد. وی ادامه 
داد:علمای اهل سنت باید پاسخ یاوه گویی های عبدالحمید را بدهند و او را 
از جایگاهی که شایستگی اش را ندارد، خلع کنند تا دیگر شاهد فتنه انگیزی 

و حمایت از دشمنان اسالم نباشیم. 
آیت اهلل رجبی با اش��اره به اینکه سایر مس��اجد هیئت امنا دارند، تأکید 
کرد: شایسته است مسجد مکی نیز همانند سایر مساجد هیئت امنایی 

اداره شود. 

 در آستانه دهه فجر و چهل وچهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 ایستاده بر »آرمان« امام و شهدا 

  ادامه از صفحه یک 
رهبر معظم انقالب به رس��م همه س��اله و در 
آس��تانه ایام اهلل دهه فج��ر و چهل وچهارمین 
سالگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی، 
صبح دیروز با حضور در حرم امام خمینی)ره( 
یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

را گرامی داشتند. 
حض��ور در مزار ش��هدای حادثه هفت��م تیر و 
ش��هدای انفجار دفتر نخست وزیری در هشت 
شهریور سال 1360 و گرامیداشت یاد شهیدان 
بهشتی، رجایی و باهنر و یاران شهیدشان هم 
از برنامه های رهبر معظم انقالب اس��المی در 
همه این س��ال ها بوده است. امس��ال اما رهبر 
معظم انقالب عالوه بر حضور در مزار شهدای 
مدافع حرم، ش��هدای گمنام و مدافع سالمت، 
بر مزار ش��هید مدافع امنیت آرمان علی وردی 
حضور یافتند و با قرائت فاتحه یاد او را گرامی 

داشتند. 
ش��هید آرمان علی وردی، طلبه دهه هشتادی 
حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی و بسیجی یگان 
امنیتی امام رضا)ع(، ساکن محله شهران تهران 
بود که در مأموریت های بس��یج برای مقابله با 

ناآرامی  ها و اغتشاش��ات حضور داشت. شهید 
علی وردی در اغتشاشات روز چهار شنبه 4 آبان 
1401 در شهرک اکباتان، از سوی عده ای ربوده 
شد و بعد از بس��تن وی و ضرب وشتم شدید با 
ضربات متعدد چاقو، وی را کن��ار خیابان ر ها 
کردند و بعد از چند س��اعت از سوی بسیجیان 
پیدا شد و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل 
ش��دت خونریزی، 6 آبان جان خود را از دست 
داد و به شهادت رسید. بعد ها کلیپی از قساوت 
اغتشاش��گران علیه این ش��هید عزیز منتشر 
ش��د که در آن از او می خواهند به رهبر انقالب 
توهین کند، اما او از آرمان خ��ود کوتاه نیامد، 
بیشتر شکنجه ش��د و برای همیشه عزیز شد و 

شکنجه گران را ذلیل کرد. 
  رئیسی: دش�منان علیه انقالب توطئه 

می کنند
دکتر سید ابراهیم رئیس��ی هم صبح دیروز در 
آس��تانه فرارس��یدن ایام گرامیداشت چهل و 
چهارمین س��الروز پیروزی انقالب اسالمی، با 
حضور در حرم مطهر امام راحل، ضمن تجدید 
میث��اق با آرمان ه��ای امام و ش��هدای انقالب 
اسالمی، فرارس��یدن دهه فجر را به همه مردم 

ایران اسالمی تبریک گفت و یاد امام و شهدای 
انقالب اسالمی را گرامی داشت.  رئیس جمهور 
با بیان اینکه این نکته مهمی اس��ت که چگونه 
بعد از گذش��ت 44 س��ال از پی��روزی انقالب 
اس��المی، ای��ن می��راث گرانقدر ام��ام به رغم 
همه فتنه ها، توطئه  ها و نقش��ه های دشمن و 
دشمنی  ها ماندگار ش��ده و جلوه های بیشتری 
هم در دنیا پیدا کرده اس��ت، گفت: ماندگاری 
انقالب اسالمی ریشه در اخالص امام و حقانیت 

این پیام و سخن و دعوت دارد. رئیسی وفاداری 
جانانه و دلدادگی مردم را دلیل دیگر ماندگاری 
انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: دلیل روشن 
این دلدادگی شهدایی پرش��مار هستند که با 
فاصله ای کم از مرقد مطهر امام راحل آرمیده اند 
و جانش��ان را برای حفاظت و حراس��ت از این 

انقالب و تحول بزرگ فدا کردند. 
  راه مصون س�ازی جوانان، آش�نایی با 

شخصیت امام است
رئیس��ی راه مصون س��ازی جوان های امروز را 
آشنایی با ش��خصیت امام )ره( و ابعاد انقالب 
اس��المی دانس��ت و تصریح کرد: هم��ه اهل 
فرهنگ، سخن و قلم بدانند که یکی از راه های 
مصون س��ازی جامعه در جهاد تبیین، به ویژه 
جوان های امروز که ام��ام)ره( و دوران جنگ 
را ندیدند، معرفی ش��خصیت امام)ره( و ابعاد 

انقالب اسالمی است. 
رئیس جمه��ور با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن کار 
باید هنرمندانه و ب��ا زبان امروز و اس��تفاده از 
تکنیک های روز انجام شود، اضافه کرد: امروز 
بیش از هر زمانی نیاز به این داریم که جامعه و 
به ویژه جوان ها، سلوک و سیره، هدف و آرمان 
امام )ره( را بشناسند. دلیل اینکه رهبری معظم 
انقالب اس��المی پس از رحلت امام راحل، هر 
ساله به زیارت مرقد نورانی امام )ره( می آیند، 
این اس��ت که می خواهند م��ا را متوجه به این 
کنند که امروز باید به امام، ش��خصیت و راه و 

سلوک و سیره امام)ره( توجه کنیم. 
رئیسی با اش��اره به اینکه دشمن می خواست 
با تحمیل جن��گ هش��ت س��اله، توطئه  ها و 
نقش آفرینی های منافقین و فتنه انگیزی  هایی 
که همچنان ادامه دارد، مانع تحقق نگاه نوین 
امام راحل ش��ود، افزود: دش��من به دنبال این 
اس��ت تا انقالبی ک��ه دوره تش��کیل، تثبیت و 
توسعه خود را طی کرده، نتواند آثارش را عرضه 
کند، ولی در این جنگ اراده ها، خداوند تفضل 
کرد تا ی��اران امام)ره( با ت��الش و مجاهدت و 
اهدای خون پاک خود این آرمان  ها را به جامعه 

اسالمی و جامعه بشری معرفی کنند.
 دکتر رئیس��ی با تأکید بر اینکه دولت مردمی 
بیش از هر زمان دیگر خودش را متعهد به توجه 
به خواسته های مردم می داند، اضافه کرد: دولت 
مردمی نسبت به شکل دادن جامعه ای مبتنی 
بر اخالق، معنویت و عدالت بر اساس آرمان های 
امام راحل، تمام تالش خ��ود را در عرصه های 
مختلف به کار گرفته است و در این مسیر با امام 

راحل و آرمان های بلند او میثاق بسته است. 
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حسن رشوند

کارشناس مسائل  سیاسی

مخاطب ساده تر شود و با فتوشاپ جمله ای فارسی روی ستون 
پل اضافه کرده اند. 

در واقعیت اما 11 بهمن س��ال 91 خبری همراه با چند تصویر 
در رسانه  ها منتشر شد که در بخشی از آن می خوانیم: »راجیش 
کومار شارما  40 ساله و اهل دهلی نو است که به تازگی راهی برای 
آمورش به بچه های زاغه نشین پیدا کرده است و آنها را زیر یک 
پل مترو و در فضای باز درس می دهد. او که در گذشته معلم بوده 
اس��ت این روز ها در یک مغازه کار می کند ولی روزانه 2 ساعت 
مغازه را به کس دیگری می سپارد تا کالس های درس را زیر پل 
مترو دهلی نو برگزار کند. او نه تنها ای��ن کالس ها را به صورت 
رایگان برگزار می کند بلکه لوازم التحری��ر بچه ها را نیز خودش 
خریداری می کند. بچه های 4 تا 12 ساله همه روزه در کالس های 

او شرکت می کنند.  « 

پشت پرده کانال 
تعیین  قیمت دالر !

 مطابق گزارش��ی که یکی از مس��ئوالن عالی رتبه اقتصادی 
در دولت داده، یکی از دالیل تالطم ب��ازار ارز در مدت اخیر 
ایجاد برخی کانال  ها با نام کانال سلیمانیه و هرات و...  است 
که به خرید و فروش دالره��ای فردایی اقدام می کنند. گفته 
می ش��ود که ادمین اصلی یکی از کانال  هایی که قیمت دالر 
در بازار را تعیین می کرد، جوانی 27 ساله بود.  رصد دستگاه 
امنیتی نشان می دهد یکی از گردانندگان کانال تعیین قیمت 
فردایی دالر، فردی بهایی است که در لندن زندگی و در کانال 
خود عامدانه به جوس��ازی برای باال ب��ردن قیمت دالر اقدام 

می کرده است. 
در یکی از موارد دیگر که بسیار عجیب بود، پس از بررسی های 
به عمل آمده مشخص می ش��ود کانالی که به عنوان کانال دالر 
س��لیمانیه فعال بوده و بیش از 100 هزار ممبر داشته است، از 
سوی یک جوان 27 ساله  کرد مدیریت  می شده است. نکته قابل 
توجه اینکه این جوان پس از بازداشت گفته است که نه به منزله 
اخاللگر، بلکه به دنبال درآمد از تبلیغات فضای مجازی دست به 

ساخت چنین کانالی زده است. 

دلیل کینه آخوند دربار علی اف
 از ایران مشخص شد

 اهلل ش��کور پاش��ازاده، رئیس اداره دولتی مس��لمانان قفقاز در 
کشور آذربایجان است. او هر از چند گاهی به بهانه های مختلف 
س��خنانی علیه ایران بر زبان می راند. موضوع حمله به سفارت 
آذربایجان در تهران که به دلیل شخصی صورت گرفت، باز برای 
او بهانه ایجاد کرد تا علیه ایران سخنانی بی ربط با موضوع بر زبان 
بیاورد. او گفته که »ایران برادر ما نیست. من بسیار متأسفم که 
کشور همسایه ما گام های خصمانه ای علیه کشور ما برمی دارد. 
امروز 40 میلیون آذربایجانی که برادران ما هس��تند در ایران 

   ویژه

  آمار دروغ های علی کریمی
 از دست در رفت!

علی کریمی، فعال مجازی س��لطنت طلب ط��ی چند ماه اخیر 
که پس از فوت مهس��ا امینی خود را به عنوان یکی از لیدرهای 
مجازی آشوب مطرح کرد، بار ها و بار ها دروغ گفته است. او چون 
دانش سیاسی ندارد و از سواد رسانه هم اندوخته ای ندارد، شاید 
تصور می کند این اشتباهات و دروغ  ها اهمیتی ندارد. ربات های 
جریان ضدانقالب هم آمار بازدیدهای او را به ش��کلی فیک باال 
می برند و او توهم پرطرفداری دستش می دهد. همه این موارد 
باعث می شود او نه تنها دروغ هایش را پس از افشاگری حامیان 
نظام پاک نکند، بلکه حتی پس از هر رس��وایی ب��از هم دروغ 
بگوید. شاید هم با خودش می گوید س��طح طرفداران مجازی 
من آن قدری نیست که قوه تشخیص خبر راست را از خبر دروغ 
داشته باش��د، پس چرا خودش را برای راست گفتن به زحمت 
بیندازد. از همین روست که دیگر آمار دروغ های علی کریمی از 
دست در رفته و در خاطر نیست که جدید ترین دروغ او چندمین 

دروغ اوست!
او در جدید ترین دروغ خود، تصویری از یک مدرسه خیابانی در 
دهلی نو را به ایران نسبت داد. در این تصویر تعدادی کودک زیر 
پلی در خیابان نشسته اند و تخته ای مقابل آنهاست که کودکی 
در حال نوشتن روی آن اس��ت. کریمی روی این عکس نوشته: 
»بهروز عظیمی پس��ری که زیر پل به کودکان یتیم خواندن و 
نوشتن یاد می دهد. این عکس باید کل فضای مجازی را پر کند.« 
جالب آنکه اس��م بچه را هم مثاًل نوش��ته اند که باور آن از سوی 

هستند و زندانی در دست رژیم فارس ایران«!
او در خصوص موضع ایران در قبال جنگ آذربایجان و ارمنستان 
هم انتظار داشت ایران حقانیت و نیز منافع کشور خودش را به 
خاطر آذربایجان قربانی کند و طرف آذربایجان را بگیرد و برای 
همین هم دوگانه مسلمان- ارمنی را در این ماجرا پررنگ کرد و 
گفت: »هرچند اسم آن جمهوری اسالمی ایران است، رزمایش 
آنها در مرز های ما غیرقابل قبول اس��ت. من در تلویزیون دیدم 
که وقتی سرباز  ها سوار هواپیما شدند، یک روحانی آمد و با قرآن 
کریم برای آنها دعای خیر کرد. اما این دعای خیر برای چیست؟ 
کجا اعزام می کنید؟ به آذربایجان؟ آنها را به مرز کشور مسلمان 
می فرستد تا نمایش قدرت بدهد. این عمل شایسته یک مسلمان 
نیست. چرا شما یک بار این رزمایش را در مرز ارمنستان انجام 
ندادید؟ ما 30 س��ال منتظر این بودیم. زمین های ما را اشغال 

کردند، مساجدمان را سوزاندند. «
موضع گیری ه��ای او علی��ه ای��ران البت��ه چن��دان عجی��ب 
نیس��ت. او بخش��ی از پازل رابطه خوب مقام��ات آذربایجان با 
صهیونیست هاست و گرچه برای ایران دوگانه دروغین مسلمان-
ارمن��ی می چیند، ام��ا خ��ودش در دوگانه واقعی مس��لمان-

صهیونیست طرف صهیونیست  ها ایستاده است. 
حدود سه ماه پیش اهلل ش��کور پاش��ازاده با خاخام ارشد رژیم 
صهیونیس��تی مارک اش��نایر دی��داری صمیمان��ه در بحرین 
داشت. اشنایر مؤس��س بنیاد تفاهم قومی مس��لمان با یهود و 
تأثیرگذار ترین شخص در عادی سازی روابط کشورهای اسالمی 
با اسرائیل جعلی می باشد. پاشازاده همچنین در راستای پروژه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بهمن 99 با سفیر رژیم 
صهیونیستی دیدار و گفت وگو کرد. او در طول 30 سال یک بار 
هم نشده از منافع مسلمانان و مقدسات اسالم دفاع کند و حتی 
در سرکوب اعتراضات شیعیان نس��بت به ممنوعیت حجاب و 
آیین های مذهبی و نصب پرچم های امام حسین همکاری کامل 

با رژیم الهام علی اف را داشته است.

رئیس�ی: دول�ت مردم�ی نس�بت 
ب�ه ش�کل دادن جامع�ه ای مبتنی 
ب�ر اخ�الق، معنوی�ت و عدالت بر 
اس�اس آرمان ه�ای ام�ام راح�ل، 
تمام تالش خ�ود را در عرصه های 
مختل�ف ب�ه کار گرفته اس�ت و در 
این مسیر با امام راحل و آرمان های 
اس�ت بس�ته  میث�اق  او  بلن�د 

Leader.ir 


