س رلشکر جعفري:

فتنه اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي دشمن بزرگتر از
جنگ سخت است

2

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :فتنه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي دشمن
بزرگتر از جنگ سخت است.به گزارش خبرنگار امنيتي و دفاعي گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،سردار سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري در مراسم بزرگداشت شهيد سردار حميد
تقويفر با اشاره به اينکه رهبر انقالب يادوارههاي شهدا را ادامه حرکت جهادي شهيدان
معرفي ميکنند ،تصريح کرد :تکرار نام شهيدان در جامعه از بيانات ضروري در نزد مقام
معظم رهبري است و دغدغه امروز ما بايد ماندگاري آثار شهادت در کشور باشد.وي شکست
استکبار عليرغم دشمني و ايجاد نقش عليه مردم ايران را نشانه خون شهدا دانست و
بيان کرد :حرکت به سمت آرمانها و عدم توقف و اميد به آينده حيات معنوي جامعه
بوده و مسئله امروز کشور نيز همين مورد است ،بايد گفت چه کساني در ايران از اين
روحيه و اهداف شهدا برخوردارند.وي با بيان اينکه وضع و سطح عمومي زندگي در ايران

سياسي

از بسياري از کشورهاي منطقه باالتر است ،اظهار کرد :اقتدار آمريکا در جهان رو به افول
بوده و بسياري از سياستمداران و تحليلگران آمريکا به قدرت ايران در منطقه اذعان
دارند و آمريکاييها حتي جرات بيان گزينه نظامي روي ميز است را هم ندارند.جعفري
در طرح اين پرسش که عدهاي سؤال ميکنند که مبارزه و مقاومت تا کي ادامه خواهد
داشت ،گفت :به فرموده امام خميني(ره) تا زماني که آمريکا بر اساس خوي استکباري
عمل کند و اين ويژگيها در اين دولت هست ،مقاومت ادامه خواهد يافت.فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تأکيد بر اينکه فتنه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي دشمن
بزرگتر از جنگ سخت است ،ادامه داد :جوهره انقالب اسالمي اين بوده که زير بار ظلم
نرفتيم و مردم جهان را نيز به عدم ظلمپذيري دعوت کردهايم .خيلي از فرانسويها اظهار
کردند که حرکت اعتراضي خود را از انقالب ايران درس گرفتهايم.
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زمزمه
فتنه شايد از رفيقان بوده باشد

مهدي جهاندار
فتنه شايد روزگاري اهل ايمان بوده باشد
آه اين ابليس شايد روزي انسان بوده باشد
فتنه شايد در لباس ميش ،گرگي تيز دندان
در لباسي تازه شايد فتنه چوپان بوده باشد
فتنه شايد کنج پستوي کسي الي کتابي
فتنه الزم نيست حتماً در خيابان بوده باشد
فتنه شايد در صف صفين مي جنگيده روزي
فتنه شايد در زمان شاه ،زندان بوده باشد!
فتنه شايد با امام از کودکي همسايه بوده
يا که در طيار ه پاريس_تهران بوده باشد
فتنه شايد تابي از زلف پريشان نگاري
فتنه شايد خوابي از آن چشم فتّان بوده باشد
فتنه شايد اينکه دارد شعر مي خواند برايت؛
وا مصيبت! فتنه شايد از رفيقان بوده باشد
ذره اي بر دامن اسالم ننشيند غباري
ّ
نامسلماني اگر همنام سلمان بوده باشد
دوره ي فتنه است آري ،مي شناسد فتنه ها را
آنکه در اين کربال عباس دوران بوده باشد
فتنه خشک و تر نمي داند خدايا وقت رفتن
کاشکي دستم به دامان شهيدان بوده باشد

خبر
آيت اهلل جوادي آملي:

شرط انقالبي ماندن حوزه ،توجه به
مباني و احاديث اهلبيت (ع) است

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم شرط انقالبي ماندن حوزه
را توجه به احاديث اهلبيت(ع) دانست.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا ،حضرت آيتاهلل عبداهلل جوادي آملي در درس اخالق هفتگي خود،
به تفسير حکمت  50نهجالبالغه پرداخت و گفت :عقل ،عدل و ادب
به قلوب مردم سکينه و آرامش ميبخشد؛ ادب به معنا چگونه سخن
گفتن و رفتار کردن نيست ،بلکه به اين معنا است که شخص به بيراهه
نرود.وي با اشاره به حکمت  51نهجالبالغه و بيان اينکه سهو و خطا
همه ما را بهجز انبيا و اوصياي الهي تهديد ميکند ،اظهار داشت :انسان
همواره در معرض خطا و غفلت است ،اما ميتواند با تالش و کوشش
کمتر دچار خطا شده و از مسير منحرف نشود.آيتاهلل جوادي آملي
خاطرنشان کرد :خداوند راه توبه را براي انسانها قرار داده است تا خطا
و غفلت خود را از اين طريق جبران کنند؛ کار خطا و گناه باالخره تأثير
خود را بر زندگي انسان خواهد گذاشت و ما بايد قبل از اينکه خطاها
زمينه رسواييمان را فراهم سازد ،توبه کنيم.مفسر برجسته قرآن کريم
با بيان اينکه هيچ گناهي در دنيا غيرقابلبخشش نيست ،ابراز کرد:
نظام هستي ،نظام تغيير و تبديل است و ما بايد «سيئات» خود را به
«حسنات» تبديل کنيم ،زيرا بهمحض رخت بربستن از دار فاني ديگر
فرصتي براي جبران گناهان وجود نخواهد داشت؛ بهعبارتديگر منزلگاه
آخرت ،دار «حساب» است و در آن «عمل» راه ندارد.وي افزود :توبه
همانند کودي است که پاي درخت ريخته ميشود و آن درخت نيز
از آن پس ميوههاي شيرين توليد مي کند؛ ما بايد با توبه کردن بوي
بد گناهان خود را از بين ببريم تا مورد رسوايي قرار نگيريم.آيتاهلل
جوادي آملي با اشاره به اينکه توبه حقيقي به معناي انقالب روحي،
فکري و عملي است ،عنوان کرد :غسل توبه و روبهقبله بودن از مقدمات
توبه کردن است ،اما الزمه پذيرفته شدن آن اراده قوي ،پشيماني از
گذشته و جزم به ترک گناه در آينده است.استاد برجسته درس خارج
حوزه علميه قم در ادامه شرط انقالبي ماندن حوزه را توجه به مباني و
احاديث اهلبيت(ع) دانست و تأکيد کرد :حوزه وقتي انقالبي مي ماند
که کتب ارزشمندي همچون صحيفه سجاديه و نهجالبالغه جزء کتب
درسي آن قرار گيرد.

در قم مقدس برگزار شد؛

بزرگداشت آيتاهلل شاهرودي
از سوي دفتر رهبر انقالب

مراسم بزرگداشت مرحوم آيتاهلل هاشميشاهرودي از سوي دفتر
رهبر معظم انقالب در قم برگزار شد.به گزارش خبرنگار حوزه معارف
اسالمي گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري آنا ،مراسم بزرگداشت آيتاهلل
هاشميشاهرودي از سوي دفتر رهبر معظم انقالب با حضور حجتاالسالم
والمسلمين محمدي گلپايگاني ،مراجع تقليد ،علما ،شخصيتهاي مختلف
از مسئوالن کشوري و لشکري در مسجد اعظم قم برگزار شد.در اين
مراسم آيات عظام مکارمشيرازي ،نوريهمداني ،جواديآملي ،سبحاني،
شبيريزنجاني و علويگرگاني حضور داشتند.همچنين از سوي رئيس
جمهور و هيئت دولت حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود علوي وزير
اطالعات ،سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و محسن
رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور يافتند.
برپايه اين گزارش همچنين مراسم ترحيم و بزرگداشت فقيه عاليقدر
حضرت آيتاهلل هاشمي شاهرودي رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت
نظام صبح روز پنجشنبه از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي و با حضور
ايشان ،در حسينيه امام خميني(ره) آغاز شد.در اين مراسم که اعضاي
خانواده و بستگان آيتاهلل هاشمي شاهرودي ،رؤساي قواي سهگانه،
علما و روحانيون ،مسئوالن کشوري و لشکري ،شخصيتها ،سفرا و
مهمانان خارجي و اقشار مختلف مردم حضور داشتند ،قاريان ،آياتي
از کالماهلل مجيد را تالوت کردند و ذاکران اهل بيت (عليهمالسالم) به
مداحي پرداختند.حجتاالسالم کاظم صديقي هم در اين مراسم در
سخناني ،نزول هدايت الهي را لطف دائمي پروردگار بر بندگان خود
دانست و با اشاره به نقش مهم علماي دين در اين مسير ،گفت :آيت اهلل
هاشميشاهرودي از جمله فقيهان بزرگ و برجستهاي بود که با وجود قرار
داشتن در قلههاي علم و معرفت ،هيچگاه از عمل به تکاليف اجتماعي
و انقالبي خود غافل نشد و با واليتمداري کامل تا آخرين لحظه مفتخر
به خدمتگزاري مردم و به نظام اسالمي بود.

يادداشت
سفر به سرزمين زخمي

»

آيتاهلل مکارم شيرازي:

ولنگاري فرهنگي نگرانکننده است
استاد برجسته درس حوزه علميه قم گفت :ولنگاري
فرهنگي نگرانکننده است .به گزارش خبرنگار
ت اهلل ناصر مکارم شيرازي در
خبرگزاري رسا ،آي 
ديدار رئيس مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به
شرايط حساس کشور ،حفظ و تقويت وحدت
در جامعه را يک اصل مهم و حياتي عنوان کرد.
وي تاکيد کرد :اگر شرايط فعلي کشور را درک
نکنيم و وحدت به هم بخورد همه لطمه مي بينند،
اصالحطلبواصولگراهمندارد؛همهبايدمشکالتکشور
را مد نظر داشته باشند.وي با اشاره به مشکل گرانيها
در کشور ،بخشي از اين مشکل را ناشي از بيانصافي
برخي از کسبه و تجار عنوان و تصريح کرد :عدهاي
که باال رفتن ارز را عامل گراني اجناس و محصوالت
خود مي دانستند اکنون با پايين آمدن قيمت ارز و
دالر حاضر نيستند قيمت ها را پايين بياورند.وي در
بخش ديگري از سخنان خود از پرداختن زودهنگام
برخي از سياسيون به مسائل انتخاباتي انتقاد کرد و

گفت :اين عده بايد شرايط حساس کشور را درک
کنند و بدانند ما گرفتاريهاي مهمتري داريم.استاد
برجسته درس حوزه علميه قم همچنين ساماندهي
فضاي مجازي را يک اصل مهم خواند و بيان داشت:
بايد به طور جدي به فکر اصالح اين فضا بود؛ اگر
فضاي مجازي يله و رها باشد بسياري از تدبيرها را
مي توانند بههم بزنند.وي ادامه داد :متاسفانه درباره
فضاي مجازي چندان دل سوزانده نمي شود و اين
مسئله مي تواند منشا اتفاقات بسياري باشد.،فضاي
مجازي به گونه اي شده که آثارش در همه مسائل
نمايان مي شود.آيت اهلل مکارم شيرازي با انتقاد
از ولنگاري در عرصه فرهنگي ،بيبرنامگي در اين
عرصه را باعث نگراني دلسوزان نظام و کشور دانست
و خواستار توجه جدي به اين موضوع شد.
وي همچنين مشکالت اقتصادي و معيشتي را از ديگر
نگراني هاي موجود در کشور برشمرد و اضافه کرد:
موضوع گراني ها مردم را آزار ميدهد ،برخي از مردم

در تامين مايحتاج اوليه خود دچار مشکل هستند؛
از اين رو بايد در بودجه سال آينده براي مشکل گرانيها
و معيشت مردم فکري شود.آيتاهلل مکارم شيرازي
کند بودن روند رسيدگي به پرونده هاي قضائي را
از ديگر مشکالت موجود در کشور دانست و تاکيد
کرد :فرآيند طوالني رسيدگي به پرونده هاي قضائي

به گونهاي است که برخي از مردم از مراجعه به قوه
قضائيه و پيگيري شکايت خود صرفنظر مي کنند.
وي يکي ديگر از مشکالت موجود را وجود برخي
سوءظنها درباره وجود دستهايي براي اجرايي
کردن سند  2030در آموزش و پرورش و جانشين
کردن فرهنگ غربي ذکر کرد.

صفاره رندي:

فتنهگران اعتراف کردند ،سال  ۸۸اصل نظام نشانه بود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :فتنهگران اعتراف کردند
سال  ۸۸اصل نظام نشانه بود.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري
تسنيم ،محمدحسين صفارهرندي ،در سخنراني پيش از خطبههاي
اين هفته نمازجمعه تهران اظهار داشت 9" :دي" روز تالفي و جبران
بود .جبران آن اتفاق تلخي که روز عاشورا در تهران رخ داده بود و
اگر جبران نميشد لکه تاريکي بر پيشاني اين شهر واليي خودنمايي
ميکرد.وي افزود :جريان خبيث فتنهگر ميدانست که مردم عزادار
امام حسين(ع) در حسينيهها تجمع دارند ،خيابان را براي خود
جوالنگاه مناسبي فرض کرد گرچه با حضور نيروهاي وفادار به
امام حسين(ع) ،انقالب و جان نثاران واليت ،آلودگي که ساعتي در
برخي خيابانها به وجود آمده بود ،پاک شد .در آن روز عزاداران
دانشگاه تهران در پيشاني و خط مقدم اين مواجهه ،کاري کردند
که دشمن پاسخ خود را دريافت کرد.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اينکه حماسه  9دي پاسخي دندان شکن به اين رفتارها
بود ،تصريح کرد :براي مردمي که در  9دي ،حماسه حضور آفريدند،
مهمتر از هر چيز شرکت در تصويري بود که روز قيامت در محضر
خدا ،اولياءاهلل و حضرت فاطمه(س) آنها را به عنوان مدافعان اعتقادات
و اهل بيت نشان دهد.صفارهرندي در همين زمينه تأکيد کرد :اين
جديترين دليل حضور جانانه مردم در اين حماسه بود که قابل قياس

با تجمعها و راهپيماييهاي اين کشور از ابتداي انقالب نيست .اگر
بخواهيم عظمت و ابعاد  9دي را با آن راهپيمايي مقايسه کنيم حماسه
 9دي از اين لحاظ فقط قابل قياس با عاشوراي سال  57است .اگر
تجمع عاشوراي  57پشتوانهاي براي  30سال حضور انقالبي نظام
جمهوري اسالمي شد 9 ،دي سرمايه و ذخيرهاي براي انقالب اسالمي
که سالها با آن بيمه شده است.وي ادامه داد :در روزهايي که فتنه
هر روز به شکلي رخ مينمود و اعتقادات مردم را نشانه و شعارهاي
انقالب را مخدوش ميکرد ،فتنهگران پنجه به چهره نوراني امام(ره)
و رهبري کشيدند .مرتکب هر رذالتي شدند .ظاهر قضيه اين بود
که در انتخابات تقلب صورت گرفته ولي خودشان بعدها گفتند اين
مسئله بهانه و نظام نشانه بود .به نظرات و فرمايشات مقام معظم
رهبري که مينگريم ،ميبينيم ايشان از ابتدا رد پا و نقشه اينها را
ميديدند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد :بعد از
 9دي ،تدريجا با جلوههاي عريانتري از حضور منافقاني که خود
را پشت شعارهاي ظاهر فريب پنهان کرده بودند ،آشنا شديم .شعار
ضديت با اصل اسالم ،انقالب و امام(ره) را سردادند و در ماه رمضان
تعمد به روزهخواري کردند .در گذشته ميگفتند ميخواهيم اسالم
ناب را احيا کنيم .اين حرف را زدند اما با همه شعائر امام درگير
شده بودند و چهره واقعي خود را نشان دادند.وي افزود :روزي که

عدهاي تصاوير امام(ره) را پاره کردند و شعار مرگ بر اصل واليت
فقيه و "نه غزه نه لبنان" سر دادند ،به جاي اينکه آنان را از جمع
خود بيرون کنند به آنها مومنان و خداپرستان گفتند و اين افراد را
بيمه کردند .در حالي که خود را شاگرد و مدافع امام(ره) ميدانستند
ولي با دشمن امام(ره) مرزبندي نميکردند.صفارهرندي در بخش
ديگري از سخنان خود اظهار داشت :من در جلسه مجمع تشخيص
مصلحت به مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم ما شما را به سوابق
همراهي با امام(ره) ميشناختيم اما چطور امروز فردي که کينههاي
انباشتهاش نسبت به امام(ره) برمال شده ،به امام فحاشي ميکند و او
را جالد معرفي ميکند ،حاشيه نشين مجمع شده و به عنوان مشاور
در خدمت رئيس مجمع است .چه شده که کنار شما مينشيند.
او (آقاي هاشمي رفسنجاني) از من تشکر کرد و علت اين کار را
توجيه کرد .ما گفتيم آن فرد ديگر نباشد.وي اضافه کرد :امام(ره)
از ديدگاه آنها جالد شده بودند و جريان نفاق جايگاه مظلوم را پيدا
کرده بودند .مقام معظم رهبري وقتي ميديدند افرادي سعي خود
را صرف مواجه با اصحاب فتنه در داخل کشور ميکردند ،فرمودند
اينها رأس فتنه نيستند بلکه رأس فتنه بيرون کشور است .اينها
کوچکتر از آنند که بتوانند چنين کاري کنند و بازي خوردند .البته
بازي خوردن آنها چيزي از گناه آنها کم نميکند.

محمدجواد الريجاني:

مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه گفت :برجام مرده است.به گزارش
حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدجواد الريجاني در قسمت شصت و
سوم برنامه «بدون توقف» در پاسخ به اين که اگر همين مذاکرات برجام
را از همان اول انقالب انجام ميداديم تا امروز وضعيت بهتري داشتيم
گفت :برجام يک مذاکره سياسي است که ظرف حدودا  5سال يک بخش
کوچکي از آن انجام شد ،اما مذاکرات از قبل هم وجود داشت .دعوا سر اين
بود که غربيها ديدند که ما در فناوريهاي خاصي پيشرفت پيدا کرديم
و احساس خطر کردند چراکه ما يک اسوه از استقالل در منطقه هستيم.
يعني هر چيزي کم داشته باشيم کسي درباره استقالل ما حرفي ندارد و
همه ميدانند که ما نوچه هيچ کشوري نيستيم .آمدند و تعرضات عظيمي
عليه ما راه انداختند.وي ادامه داد :تحريمها هم مانند دزدي است و با
جنگ هيچ فرقي ندارد و در واقع تجاوز به حقوق ملت ماست .اين تجاوز
ميبايست دفع شود و دفع اين دو قسمت دارد که يک قسمت آن مقاومت
خودمان است که آثار تحريمها را مانند جنگ کم کنيم و يک قسمت هم
بايد در ميدان باشد .آقاي دکتر روحاني يک روشي در دفع اينها داشت.
من مخالف برجام و مخالف مذاکرات هستهاي نيستم اما اشکال حرفهاي به
اين کار دارم .ما ميبايست مذاکره کنيم.دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينکه
کسي برجام را نخوانده است عنوان کرد :در حال حاضر برجام ديگر بحث
موافقت و مخالفت ندارد و چيزي است که بر زمين افتاده است .برجام چهار
اشکال مهلک دارد .يکي از بدبختيهاي برجام اين است که فردي آن را
نميخواند و در آن بسته است .نسخه فارسي آن هم وجود داشت اما چه
کساني که مخالف بوند و چه موافقان يا حوصله نداشتند بخوانند يا اگر هم
ميخواندند آن را نميفهميدند .متن برجام بسيار سياسي است و کساني
كه آن را نوشتهاند بسيار نامرد بودهاند و ما بايد همه آنها را ميخوانديم.وي
افزود :پيش فرضهاي اين مذاکره نادرست بود يعني آقاي روحاني گفتند
که چرخهاي سانتريفيوژ بچرخد اما تناسب معکوس گذاشتند .به نظر
رئيسجمهور اگر کمي چرخهاي سانتريفيوژ را شل کنيم چرخه اقتصاد

برجام مرده است

ميچرخد و به نظر من اين نظر کامال اشتباه بود .يا اينکه اگر ما عمل نکنيم
به ما حمله مي شود که اين هم نادرست بود.الريجاني استراتژي دفع تجاوز
را الزمه برجام دانست و گفت :دوم استراتژي برد برد بود که در مذاکرات
ديپلماتيک بسيار هم معروف است اما مرتبط با جايي است که طرفين براي
منافع خود يک درجهاي از مشورت را قائل هستند ،يعني ما دو نفر سر يک
موضوع اختالف نظر داريم و من معتقدم او يک حقي دارد و او هم معتقد
است من هم حقي دارم و با هم برد برد کار کنيم .اما در مورد برجام اصال
برد برد نيست يعني دزد آمده در خانه ما و لوازم را جمع کرده و مي برد و
ما ميگوييم فريزر مال تو يخچال مال من و اين که برد برد نيست .ما بايد
استراتژي دفع تجاوز داشته باشيم و اين اشکال مهم برجام است.وي ادامه
داد :يکي ديگر تکنيک بينگ بنگ است يعني همه يا هيچ ،يعني يکباره
کار را تمام کنيم .اين تکنيک بسياري جاها موثر است اما به شرطي که
اعتماد وجود داشته باشد .ما با کسي که هيچ اعتمادي به او نداريم بايد يک
قدم کوچک برداريم که قابل برگشت باشد و اگر او قدم بعدي را برداشت
ما قدم بعدمان را دو برابر برميداريم نه اينکه ما تا آخر خط برويم و منتظر
باشيم جناب اوباما حرکتي کند.مشاور امور بين الملل رئيس قوه قضائيه با
اعتقاد بر اينکه ما ديگر هيچ تعهدي به برجام نداريم بيان کرد :ما در برجام
دو انديکاتور داشتيم .انديکاتور اول اين است که ما بايد نفت خودمان را
در حد سهميهمان به راحتي بتوانيم بفروشيم و دو اين که بايد سيستم
بانکي به ما اجازه بدهد اين پول نفت را هرجور ميخواهيم مصرف کنيم و
اين دو اص ًال شرط مذاکرات ما در برجام بود و انجام نشد.وي افزود :حاال ما
اولين کاري که مي توانيم انجام دهيم اين است که نبايد تعهد برجامي را بر
دوش خود نگه داريم نه اين که خارج بشويم از برجام .دنيا نبايد تصور کنند
که ما مسئول هستيم تمام قدم ها را برداريم و آن ها هم هروقت دلشان
خواست هرکاري انجام دهند .ما امروز هيچ تعهد بين المللي نداريم .هفت
بند از برجام مربوط به آمريکاست و اگر شما هفت بند از يک قراردادي را
برداريد ديگر آن قرارداد اعتبار ندارد .لذا ما بايد در اين مذاکرات کارشناسانه

عمل کنيم نه تنها سياسي.الريجاني درباره تحريم ورود برندهاي خارجي
به ايران اظهار داشت :امروز هم براي ورود برند به ايران هيچ مشکلي وجود
ندارد و غربي ها دلشان لک زده که محصوالت خود را به ايران بفرستند.
ما مشکلي در توليد برند نداريم و با اين نيروهاي فرهيخته و متخصصي که
داريم تقريبا هرچيزي که بخواهيم را مي توانيم توليد کنيم .االن هم دالر
بدهيم برندها مي آيند اما اشکال ما همين بود که تا پول پيدا کرديم برندها
را آورديم و فکر نمي کرديم که اين پول عقبه ندارد.دبير ستاد حقوق بشر
در پاسخ به اين سوال که چه ضمانتي وجود دارد برجام حقوق بشري انجام
نشود گفت :برجام هسته اي ضربهاي به توانمندي هسته اي ما وارد کرد
اما ما حتما اين را ريکاوري مي کنيم و نبايد تصور اين باشد که حرکت
علمي ما در حوزه انرژي هسته اي ميميرد .ما قبال هم در دولت سابق اين
را ديديم که متوقف شد و دوباره شروع شد .امريکا نه تنها از برجام خارج
شد بلکه ديگران را هم از برجام خارج کرد و ساختار اين قرارداد طوري بود
که نقش کليدي را امريکا بازي ميکرد .اولين کار ما اين است که مسئله
برجام و کار اروپا را از ذهن مان بيرون کنيم و اين کار همه مسئوالن کشور
است.الريجاني با پاسخ به سوال در برجام بمانيم يا خارج شويم ،بيان کرد:
ما اگرچه ممکن است به برجام عمل کنيم اما بايد اعالم کنيم که هيچ تعهد
قانوني به برجام نداريم و ديگر اين که در برجام  18مورد هست که با برجام
تضادي ندارد و ما بايد اين ها را بالفاصله عملياتي کنيم .ديگر اينکه بايد
بازرسيهايي که مبتني بر پروتکل الحاقي است را نپذيريم .لذا ديگر محدوديت
در بازرسي هاست .يعني کلي کارهاي جالب است که به دنيا نشان ميدهد
که ما تعهد قانوني نداريم اما داريم کار مي کنيم تا ببينيم شما چقدر راه
مي آييد .دولت اميد دارد به اين که اروپا  70-60درصد از تعهدات خود را
انجام دهد و من بر خالف دولت اعتقاد دارم که اين غلط است.وي خاطرنشان
کرد :برجام يک قرارداد مرده است اما مسئله بين المللي است و گزينههاي
ما بسيار بيشتر ،پيچيدهتر و دقيقتر از ساده خارج شدن از برجام است.ما
اصال از برجام خارج هستيم.

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي
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تاريخ انتشار97/10/8 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

حشمت اهلل فالحتپيشه
اولين سفرم به عراق ،چند ماه پس از سقوط صدام حسين در قالب
اولين هيئت رسمي سياسي جمهوري اسالمي ايران به سرزمين
بينالنهرين صورت گرفت و در آن زمان سر مقالهاي با همين
عنوان در روزنامه رسالت نوشتم که در آن ضمن گزارش سفر،
اما و اگرهاي توام با ترس و اميد نسبت به آينده اين سرزمين مظلوم
را مطرح کرده بودم.
اين بار مي خواهم گزارش سفرم را با تيتر«سفر به سرزمين زخمي»
بنويسم .چون از آن زمان تا کنون بيش از يک ميليون عراقي
کشته شدهاند ،وجب به وجب ديوارهاي عراق عکس شهداي جنگ
با داعش است و تاريخ نزديك که همسايگي قبايل مختلف اين
کشور ،تسويه حسابهاي خونين است .مشهور است که خانواده هاي
عراقي ،به ويژه زنان ،کودکان و مادران ،وقتي فرزندانشان را جلوي
ديدگانشان به اسارت مي برند ،هيچ اعتراضي نميکنند .به اين
وضعيت عادت کردهاند بخشي از آنها اگر توان مالي داشته باشند
بالفاصله براي خريد جان فرزندانشان تالش ميکنند .اما اين بخش
در جامعه محروم عراقي كم تعداداند ،بخش دوم جامعه ،منتظر
بازگشت جنازه فرزندان خود مي مانند و يا خبري که همان معنا را
داشته باشد و سرانجام گروه سوم كه راه انتقام را در پيش ميگيرند
و بايد منتظر بود که اينبار کدام بخش از جوانان عراقي از ادامه
حيات محروم مي شوند.
اگر ايران نبود ،عراق تا ساليان طوالني در چرخش خون گرفتار بود.
مردم عراق به خوبي اين واقعيت را فهميدهاند .هرچند که هرازگاه
بخشي از واقعيت در پوشش تبليغات و پول کثيف دشمنان برادري
ايران و عراق پنهان ميشود و تحرکاتي عليه اين رابطه شکل ميگيرد.
ولي سفر ننگ آميز ترامپ و مالنيا به عراق نشان داد که مردم،
آمريکا و متحدان آن را عامل بدبختي خود ميدانند.
واقعيت اين است که در دنياي امروز ،کشوري غير از ايران ،حامي
عراق نيست .ما در قبال همسايهاي که قرابتهايش برايمان
بيبديل است مسئوليت داريم .به ويژه آنکه بايد قبل از اينکه
داعشي ديگر به اين سرزمين تحميل شود در سامان امور کمک
کنيم .بازديد ما نشان داد هرجاي عراق که امکان تبادل و توسعه
فراهم شده ،امنيت پايدار شده است .به همين دليل اعضاي کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي از مسير زميني خسروي -بغداد سفر
عتبات عاليات را برنامه ريزي کردند .مسير سنتي و رسمي ميان
دو کشور كه تقريبا زندگي تمام مردمان شيعه  -سني و کرد اين
مسير به آمد و شد زائران حسيني (ع) وابسته است آقاي الخالدي
نماينده اهل سنت استان ديالي استان(استان ما بين خسروي
ايران و بغداد) به من گفت :افتخار تاريخي خانواده ما اين است
که يک شبستان چند هزار متري را فقط براي پذيرايي از زائران
ايراني عتبات عاليات احداث کردهايم و دلتنگ مهمانان هم ايل و
تبار خود از آن سوي مرز هستيم .الخالدي از عشيره خالدي ايل
بزرگ کلهر است که رگه هاي آن از استان همدان،کرمانشاه و ايالم
شروع شده و تا قلب بغداد با اسامي و عشيره هاي مختلفي همچون
فيلي ،خالدي ،سياسيا ،ايواني زرگوش و غيره گسترده يافته است.
در اين مسير چندين برادر ،عموزاده و  ...را ديديم که در دو طرف
مرز مسئوليت داشتند يکي در ايران کارهاي هيئت اعزامي را براي
ورود به عراق انجام ميداد و برادرش در آن سمت مرز به عنوان
تبعه عراق بخشي از کارهاي هيئت در آن سمت مرز را برعهده
داشت و چه بسيار افرادي که با فاميل خود در ايران شرکتهاي
مشترک اقتصادي و تجاري تاسيس کرده بودند .برخالف  10سال
گذشته ،اثري از کاالهاي ايراني در عراق وجود ندارد و در کربال و
نجف نيز رقابت نابرابري در حال شکل گيري است كه شرکتها و
تجار ايراني بازندگان محتوم آن خواهند بود.
تداوم تعلل در احداث و اتصال خطوط راه آهن ايران به خسروي و
بغداد در غرب و شلمچه در جنوب ،نامي غير از خيانت ندارد .چرا از
رقم  ۳۰۰ميليارد توماني اعتبار سفر مقام معظم رهبري به راه آهن
غرب کشور ،فقط  ۲۸ميليارد تومان پرداخت شد.مگر قانون نميگويد
که اعتبارات سفر رهبري بايد صد در صد تخصيص يابد.
اين ظلم درحالي صورت ميگيرد که در همين زمان دو نفر
از مسئوالن دولت به ترتيب مقام220 ،و190ميليارد تومان از
اعتبارات راه آهن هاي کشور را براي کشاندن ريل به در خانههاي
خودشان اختصاص دادند از زمان خروج ترامپ از برجام ،ميزان
زمان اختصاص يافته به مذاکره هاي بي سرانجام با اروپا،
چند صد برابر دقايق اختصاص يافته به استفاده از فرصتهاي طاليي
عراق بوده است .اما جالب است بدانيم که در همين مدت فقط
افزايش حدود  ۵۰درصدي صادرات غيرنفتي به کشور عراق ،همه
مانعسازيهاي ترامپ مقابل تجارت خارجي ايران را پاسخ گفته
است هنوز در بدنه برخي ادارات عراقي ،بعثيها به وظيفه سنتي
خود در جلوگيري از احياي روابط برادري و حسن همجواري ايران
و عراق تالش مي کنند .دقت کنيم در تصميمگيري در دام تقابلي
آنها براي اين رابطه گرفتار نشويم .مدافعان حرم ،سرداران و سربازان
گمنام سپاه قدس با خون خود چرخه خونين عراق را متوقف کردند
وگرنه تا  ۱۰سال آينده به جاي يک ميليون نفر گذشته ،بيش از ۱۰
ميليون عراقي ديگر کشته مي شد .نگذاريم اين فرصت هاي طاليي
با دل مشغولي به مأموريت هاي لوکس و بي نتيجه و گرفتاري در
تشريفات پروتکلي از دست برود.
خدا را شاکرم که بعد از گذشت  ۶ماه از مسئوليتم در کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي اولين سفر خارجيام را به کشوري
انجام دادم که به آن و به واسطه اش ملت ايران دين داريم در دو
کنسولگري کشورمان در کربال و نجف يادبودي را با اين عنوان به
يادگار گذاشتم که اين هيئت بي تكلفترين ،هيئتي از مجلس است
که فقط با يک هدف از مسير زخم ديده به خسروي -کربال -نجف،
مأموريت خود را انجام داد .مأموريت بازگشايي مرزي که حداقل
دو ميليون انسان عاشق ائمه اطهار را خوشنود مي کند .مردماني
که خود امنيت مسير را تامين خواهند کرد و اجازه نخواهند داد
بيش از اين خون و برادر کشي در دو کشور مترقي جهان اسالم
( ايران و عراق) حاکم شود.

خبر
کوچک ينژاد:

دولت حقوقهاي نجومي را
حذف کند
عضو کميسيون آموزش و پرورش مجلس گفت :دولت حقوقهاي
نجومي را حذف کند.جبار کوچکينژاد در گفتوگو با خبرنگار حوزه
مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با بيان اينکه زمان تقديم بودجه
ازسوي آقاي رئيسجمهور به مجلس تفاسيري مبني بر اينکه آموزش
و پرورش گران اداره ميشود مطرح شد و بعد هم معاون ايشان
مطلبي را با همين مضامين مطرح کرد که بهعنوان يک معلم از
شنيدن آن تعجب کردم.
وي گفت :گمان ميکنم شرايط سني آقايان باعث فراموشيشان شده
است ،در حالي که مردم از آنان انتظار دارند قانون را مدام مرور کنند.
در قانون اساسي اصول  ۳و  ۳۰و همچنين در قانون برنامه ،هر جا
خريد خدمات قيد شده است ،آموزش و پرورش را استثنا کردهاند.
نماينده مردم رشت در مجلس تأکيد کرد :با وجود اينکه چندين
ميليون از هزينههاي مدارس غيردولتي را خانوادهها تقبل ميکنند،
باز هم مشکل مالي وجود دارد؛ چطور دولت ادعا ميکند  3ميليون
سرانه هر نفر اضافي است؟! نکند ميخواهند همان اندک مبلغي که
به فرهنگيان ميپردازند را هم کم کنند!وي با بيان اينکه به دولت
پيشنهاد ميکنيم اگر بودجه کم داريد حقوقهاي نجومي را حذف
کنيد چرا که تعليم و تربيت شوخي بردار نيست گفت :آمادهام در
يک مناظره تلويزيوني با رئيسجمهور اثبات کنم که دولت قضاوت
درستي از آموزش و پرورش ندارند.

