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اَلـَْحقُّ َجدیدٌ وَ إْن طالَِت 
االْیّامُ، وَ الْباطُِل مَخْذُولٌ 
وَ إْن نََصرَهُ أقْوامٌ

حقّ و حقیقت در تمام 
حاالت جدید و تازه 
است گر چه مّدتى بر 
آن گذشته باشد. و 
باطل همیشه پست 
و بى أساس است گر 
چه افراد بسیارى از 
آن حمایت کنند.

امام علی )ع( می فرمایند :

زاده  حســن  حســن  آیــت هللا  حضــرت 
آملــی از علمــای ربّانــی و انقالبــی در تاریــخ 
گفــت.  وداع  را  فانــی  دار  ۳ مهرمــاه ۱۴۰۰ 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخشــی از 
ــه مناســبت درگذشــت آن  ــام تســلیت ب پی
ســالک توحیــدی فرمودنــد: »ایــن روحانــی 
دانشــمند و ذوفنــون از جملــه ی چهره هــای 
نــادر و فاخــری بــود کــه نمونه هــای معــدودی 
از آنــان در هــر دوره، چشــم و دل آشــنایان را 
می نــوازد و توأمــاً دانــش و معرفــت و عقــل و 
دل آنــان را بهره منــد می ســازد. نوشــته ها و 
منشــأت ایــن بزرگــوار منبــع پــر فیضــی بــرای 
دوســتداران معــارف و لطائف بــوده و خواهد 

بــود ان شــاءهللا«.
KHAMENEI. اطالع رســانی  پایــگاه 

ارتحــال  روز  هفتمیــن  مناســبت  بــه   IR
عالمــه حســن زاده آملــی، در گفتگویــی بــا 
حجت االســالم عبــدهللا حســن زاده، فرزنــد 
عالمــه حســن زاده آملــی، بــه بررســی ســوابق 
علمــی و ســیره اخالقــی و انقالبــی آن ســالک 

توحیــدی پرداختــه اســت.
عالمــه  از  پیامشــان  در  انقــالب  رهبــر   *
حســن زاده آملی با عنوان دانشــمند ذوفنون 
یــاد کردنــد؛  بــرای مــا نکاتــی دربــاره جایــگاه 
علمــی حضــرت عالمــه حســن زاده آملــی و 
اســاتیدی کــه از محضرشــان بهــره بردنــد 

ــد. بفرمایی
در  آملــی  * حضــرت عالمــه  حســن زاده ی 
دوره ی نوجوانــی در مدرســه ی جامــع آمــل 
بــه تحصیــل علــوم پرداخــت. تعــدادی از 
درس هــای ســطح را هــم در همــان مدرســه 
نــزد اســاتید آن موقــع فراگرفــت. بعــد از آن 
بــه تهــران آمــد و از اســاتید بزرگــی همچــون 
عالمــه شــعرانی، عالمه رفیــع قزوینی، عالمه 
الهــی قمشــه ای، عالمــه آشــیخ محمدتقــی 

آملــی، عالمــه آشــتیانی، عالمــه فاضــل تونــی 
ــواران اســتفاده کــرد. و دیگــر بزرگ

در اصطــالح حــوزه و علمــا بــه فــردی کــه دو 
ســه تــا علــم بدانــد، ذوفنــون نمی گوینــد. 
صرف دانستن چند علم مثل ادبیات، فقه، 
اصــول، فلســفه و عرفــان اصطالحــاً ذوفنــون 
گفته نمی شــود؛ در آن زمان هم تنها کســی 
کــه در تهــران مشــهور بــود و همــه ی بــزرگان 
عالمــه  می گفتنــد،  ذوفنــون  او  بــه  تهــران 
شعرانی بود. ایشان در علوم ادبیات اصول، 
فقــه، فلســفه، عرفان، حدیث، رجــال، طب، 
ریاضیــات، نجــوم، هیئــت را می دانســت و 
تدریــس می کــرد، آن چنــان کــه انــگار اســتاد 
در فــن بــود. بــه ایــن شــخصیت ذوفنــون 
می گفتنــد. رهبــر انقــالب نیــز بــه همیــن 
اشــاره  حســن زاده  عالمــه  دربــاره ی  نکتــه 
کردنــد و بســیار عالمانــه و زیبــا فرمودنــد: 
»ایــن روحانــی دانشــمند و ذوفنــون از جملــه 
چهره هــای نــادر و فاخــری بــود که نمونه های 
معــدودی از آنــان در هــر دوره چشــم و دل 

آشــنایان را می نــوازد.«
البتــه در هــر دوره ای تعــداد معدود اســاتیدی 
هستند که االن هم در حوزه تشریف دارند 
و هم درس با عالمه حســن زاده آملی بودند، 
امّا به احدی از آن بزرگواران که در جای خود 
از اســاتید بزرگوار و ارزشــمند حوزه هســتند، 
ذوفنــون اطــالق نشــد. همان طــور کــه رهبــر 
انقــالب ایــن اصطــالح حــوزوی و علمــی را 
دربــاره ی عالمــه حســن زاده بــه کار بردنــد و 
فرمودنــد ایشــان از »نمونه هــای معــدودی 
از آنــان در هــر دوره« بودنــد. همان طــور کــه 
عالمــه شــعرانی در آن دوره ذوفنــون بــود، در 
دوره ی مــا هــم ایشــان ذوفنــون بود. بنابراین، 
اصطــالح ذوفنــون را در حــوزه برای هر کســی 
اســتفاده نمی کننــد. ایشــان تمــام آنچــه را 

کــه عالمــه شــعرانی داشــت، دارا بــود و اجــازه 
روایــی هــم از جنــاب عالمه شــعرانی داشــت.

* رهبــر انقــالب در متــن پیــام تســلیت از 
عبــارت »عالــم ربّانــی و ســالک توحیــدی« 
استفاده کردند که دارای بار معنایی خاصی 
در میان حوزویان و اهل علم اســت. ایشــان 
در پایان پیام هم به خلقیات واالی انسانی 
لطفــا  کردنــد.  اشــاره  زاده  حســن  عالمــه 
مقــداری در  بــاره ســیره اخالقــی و رفتــاری 

ایشــان توضیحاتــی بفرماییــد.
* آنچه حضرت آقا فرمودند، ترکیب جدیدی 
در ایــن حــوزه و رشــته اســت. ایــن خیلــی 
مهــم اســت؛ چــون عالمــه در صحبت هایش 
همیشــه اصــرار بــر ایــن داشــت کــه بایــد بــه 
توحیــد صمــدی برســید. وقتــی بــه توحیــد 
صمدی رسیدید، آرام می شوید و می فهمید 
کــه حقایــق چگونــه اســت. رهبــر انقــالب بــه 
همیــن جهــت ایــن ترکیــب زیبــا را فرمودند و 

بــا ایــن ترکیــب همــه چیــز را بیــان کردنــد.
امــا در بیــان خلق وخــو و ســیرت و ســلوک 
اخالقــی،  فقــرات  از  نمونــه   چنــد  عالمــه، 
بیــان  را  سلوک شــان  طــرز  و  توصیه هــا 
می کنــم. گاهــی صحبتــی کــه پیــش می آمــد، 
ایشــان می گفــت مــا داریــم تــالش می کنیــم 
کــه چیزهایــی را بــرای رســیدن بــه کمــال و 
ســعادت خودمــان بفهمیــم. بــرای اینکــه مــا 
بفهمیــم و تحفه ای برگیریــم، اوّلین قدم این 
اســت کــه خودمــان را بشناســیم، بعــد آن 
کار را انجــام بدهیــم. بارهــا بــه مــن می گفــت 
کــه پســر! بــه فکــر خــودت بــاش، ببیــن چــه 
کاره ای و چــه داری می کنــی. می گفــت آنچــه 
کمــال تــو می شــود و بــرای تــو می مانــد، عمــل 
توســت. ایشــان می گفــت تــالش کنیــد اوّل 
خودتــان را بســازید تــا بــه حــق مطلــب و بــه 

حقیقــت عالــم برســید.

مطلــب دیگــری کــه گاهــی بــه مــن تذکــر 
مــی داد ایــن بــود کــه انســان ها گاهــی حــال 
خوشــی برایشــان پیــش می آیــد، ولی انســان 
واقعــی کســی اســت کــه حــال خوشــش 
اســتمرار داشــته باشــد. می  گفــت کســی 
کــه در زمــان خاصــی حــال خوشــی بــه او 
دســت داده یــا بــه تعبیــر ایشــان شــکاری 
معرفتــی  یــا  دیــده  اســت، صورتــی  کــرده 
پیداکــرده، مهــم ایــن اســت کــه این شــرایط و 
آن وضعیت برای او اســتمرار داشــته باشــد. 
عالمــه می گفــت مــا انســانیم و انســان بــرای 
همیــن خلــق شــده، وگرنــه در لحظــه ای حال 
فرامــوش  بعــد  و  باشــیم  داشــته  خوشــی 
ِــی ایــن حــال خــوش  شــود، معلــوم نیســت ک
دوبــاره بــه انســان برگــردد؛ امّا کســی که اهل 
کار و معرفــت اســت، بایــد بــرای ایــن حالــش 

مراقبــت داشــته باشــد.

عالمه حسن زاده با جان و دل از انقالب دفاع کرد

یكــی از انگیــزه هــای بســیار قــوی از ارســال 
رســوالن و بــروز انقالبهــا و خواســتار شــدن 
ّــت عــدم بر  تغییــر و تحــواّلت در جوامــع بــه عل
خورداری مردم از عدالت اجتماعی اســت كه 
بــه جــای عدالــت تبعیضــات نــاروا ، خفقــان ، 
ترس و وحشت ، ارعاب و خشونت ، فاصله 
برخــورداری  عــدم   ، طبقاتــی  حــدّ  از  بیــش 
مــردم از حقــوق تســاوی بــا حاكمــان و صدهــا 
ــوع دیگــر از ایــن قبیــل مســائل وجــود دارد  ن
كــه زمینــه ســاز حركتهــا و نهضتهــای مردمــی 

اســت .
امـّـا قبــل از هرچیــز الزم اســت بــه ایــن نكتــه 
توجّــه شــود كــه مــردم جامعــه قبــل از هــر 
حركتــی و یــا اینكــه پبــش از هــر رســولی كــه 
بــرای آنهــا از ســوی خداونــد متعــال فرســتاده 
شــود بــه دو گــروه عمــده برخــوردار و محــروم 
تقســیم مــی شــوند كــه تعــداد محرومیــن 

جامعــه همیشــه بیشــتر اســت .
گــروه اوّل دارای اختیــار ومكنــت وســرمایه و 
آزادی عمــل و برخــوردار از هــر گونــه امكانات و 

مزایــای اجتماعــی و…مــی باشــند .
گــروه دوّم فاقــد هــر گونــه امكانــات اوّلیــه 
انســانی هســتند و در عمــل تابــع و دنبالــه رو 

گــروه اوّل بایــد باشــند .
ایــن تضادهــا و فاصلــه طبقاتــی باعــث بــروز 
اختــالف و ســرانجام بــه قیامــی موّقــت ویــا 
ــا حداقــل  ــا ب ــم مــی انجامــد و ی انقــالب عظی
بهبودشــرایط ومحیــط اجتمــاع ویــا كار موقتــاً 
پایــان مــی پذیــرد .ویــا اینكــه باتغییــر نــوع 
حكومــت ویــا تغییــر در شــیوه آن ویــا بركنــاری 
معدودی از مسئولین سرانجام جامعه رو به 

آرامــش مــی نهــد .
آنچــه را كــه مســلّم اســت ایــن اســت كــه 
مــردم بــرای رســیدن بــه حقــوق از دســت رفته 
خــود وآزادی ، حركتهــای عظیــم وتــوده ای را 
بــه وجــود مــی آورنــد .و خواهــان برخــورداری از 

عدالــت اجتماعــی و تســاوی حقــوق و برابــری 
ــر  ــا ســایر اقشــار جامعــه مــی باشــند . و اگ ب
انقالب مذهبی باشــد، مردم خواســتار اجرای 
احــكام الهــی هســتند و انقــالب اســالمی ایران 
یگانــه انقالبــی اســت كــه مــردم بــا وحــدت 
ــر حكومــت و  ــك پارچگــی خواســتار تغیی و ی
ــه اجــرا در آمــدن احــكام اســالمی در ســایه  ب
حكومــت والیــت فقیــه منطبــق بــر قوانیــن 
اســالمی شــدند . بنــا برایــن در ایــن جامعه كه 
مــردم خواســتار ایجــاد قســط وعدالــت مبتنی 
ــه  ــر ارزشــهای اســالمی هســتند  بایســتی ب ب
صــورت علمــی وعملــی قوانیــن ارزشــمند الهــی 
ّــی احــكام  ّــور و تجل را در جامعــه گســترده و تبل
اســالمی را در ســطح گیتــی فراهــم ســاخت 
ــر محــور پرســتش  ــه ای كــه زندگــی ب بــه گون
و اظهــار بندگــی در برابــر خــدا و خضــوع در 
ّــی بــر عدالــت اجتماعی باشــد  مقابــل او و متك
مســاوات  عملــی  احســاس  مــردم  همــه  و 
وبرابری و انصاف اســالمی را داشــته باشــند .

و تنهــا نبایــد بــه تغییــر حكومــت و تصویــب 
عملــی  ســیره  بلكــه  شــود  اكتفــا  قوانیــن 
پیامبــر گرامــی اســالم )صلــی هللا علیــه وآلــه 
( وحكومــت عملــی امــام علــی )علیــه الّســالم 
( را در جامعــه عملــی نمــوده ، بــه گونــه ای 
كــه كســانی كــه  دوران آن بزرگــوران را شــنیده 
انــد معنــی  و مفهــوم زندگــی صــدر اســالم را 

احســاس نماینــد .
وظایــف  سلســله  یــك  وســیله  بــه  بلكــه 
عبــادی وسیاســی مبتنــی بــر اخــالق فاضلــه 
كــه ضمانــت اجــرای آن بــه عهــده حكومــت 
اســالمی و مــردم باشــد بــا برخــورداری از یــك 
تربیــت صحیــح فكــری و فرهنگــی بــر گرفتــه 
از شــرع مقــدّس اســالم و تعالیــم عالیــه آن 
، ضمانــت اجــرای همــه جانبــه آن برنامــه را 
فراهــم آوریــم و فریضــه الهــی امــر بــه معــروف 
و نهــی از منكــر را در جامعــه جــاری گــردد و 

هــر كــس خــود ودیگــران را ملزم بــه اطاعت از 
قوانیــن بدانــد تــا همــه مــردم در ســایه قرانیــن 
الهــی احســاس امنیــت و آســودگی خاطــر 
داشــته باشــند و در ایــن راســتا بــه اهــداف 
انقالبی خود رســیده باشــند و از دســتیابی به 
آمــال و آرزوهــای خویــش احســاس رضایــت 

داشــته باشــند
فاصلــه  كــه  اســت  اســالم  دســتور  پــس 
طبقاتــی در حكومــت اســالمی نباشــد ، زیــرا 
از تســاوی حقــوق  مــردم  برخــورداری  عــدم 
باعــث برتــر بینــی و یرترجویــی و فســاد و 
موجــب گرایــش بــه جــاه و مقــام  و منصــب 
و ثــروت مــی شــود و خــود برتــر بینــی ، در 
جامعــه كینــه و دشــمنی و حســادت را بوجــود 
مــی آورد و وحــدت را بــه خطــر مــی انــدازد . 
و اگــر عمــالً موضــوع عدالــت اجتماعی وتعاون 
عمومــی در میــان افــراد جامعــه رو بــه ضعــف 
یكدیگــر  بــا  اجتمــاع  طبقــات  نهایتــاً  رود 
همــكاری و تشــریك مســاعی نمــی كننــد و 
چیــزی كــه بــه دنبــال آن رواج پیــدا مــی كنــد 
ــر  زور واعمــال قــدرت  از طــرف حاكمــان و زب
ّــت طبقــه ضعیــف  دســتان  ، و بندگــی و ذل
و زیــر دســت ، وبــه دنبــال آن اعتــراض زیــر 
دســتان بــه زبــر دســتان ، ولــه شــدن ناتوانــان 
در چنــگال توانمنــدان ، و شــیوع اختــالف و 
نــزاع و خونریــزی و جنــگ و دعــوا كــه تعــادل 
و تــوازن اجتمــاع را بــر هــم مــی زنــد و باعــث 
انحرافــات در میــان مــردم بــه خصــوص گــروه 
جــوان مــی شــود. وموجــب ســقوط ارزشــهای 
انســانی و بــه تباهــی جامعــه و زوال ســعادت 
وخوشــبختی مــی گــردد . پــس در جامعــه 
ومســاوات  عدالــت   ، واخــالق  علــم  كــه  ای 
بــر پایــه بینشــهای مذهبــی و فرهنگــی بــر 
اجتمــاع حكمفرمــا نباشــد . آن اجتمــاع دچــار 
زوال وســقوط ارزشــها اصیــل مــی شــود و هــر 

ارزشــی ضــد ارزش مــی گــردد و بالعكــس .

فرزند حضرت آیت هللا حسن زاده آملی :
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تحول در فرهنگ با چه ظرفیت هایی امکان پذیر است؟

جوانان، میدان دار فرهنگ
در میــان مشــکالت متعــدد اقتصــادی و بحــران همه گیــری 
بیمــاری کرونــا شــاید کســی تصــورش را نمی کــرد کــه بخشــی 
از اوّلیــن دیــدار هیئــت دولــت ســیزدهم جمهــوری اســالمی با 
رهبــر انقــالب بــه فرهنــگ و مســائل مربوط بــه آن اختصاص 
پیــدا کنــد و دیدگاه هــای قابــل تأملــی هــم در آن مطرح شــود. 
در ظاهــر آن قــدر مشــکالت مهمتــر و جدی تــری وجــود دارد 
کــه نوبــت بــه موضوعاتــی ماننــد فرهنــگ نرســد؛ امّــا در 
واقعیــت اتفــاق دیگــری می افتــد. فرهنــگ در نســبت بــا 
دیگــر موضوعــات ایــن روزهــای کشــور ماننــد اقتصــاد و مبارزه 
بــا کرونــا، مســئله ی انتزاعی تــری محســوب می شــود، امّــا 
انتزاعی بــودن لزومــاً به معنــای بی اهمیت تربــودن نیســت.

اشــاره به وجــود تعــداد زیــادی از جوانــان و گروه هــای فرهنگی 
آیــت هللا  بیانــات حضــرت  ایــن  مهــم  محورهــای  از  یکــی 
خامنــه ای اســت: »امــروز بحمــدهللا یــک لشــکر عظیمــی از 
جوان هــای عالقه منــد بــه مســائل فرهنگــی مشــغول کارنــد، 
وجــود دارنــد و تــالش می کننــد و کار می کننــد.« 1400/6/6 
ایــن اشــاره ناظــر بــه ظرفیــت جدیــدی از جوانانــی اســت 
کــه در دو دهــه ی اخیــر به ویــژه پــس از پایــان دفــاع مقــدس 

و  فرهنــگ  حــوزه ی  وارد 
شــدند؛  فرهنگــی  تولیــد 
ظرفیتــی کــه حــاال آرام آرام 
نــگاه  نشســته،  ثمــر  بــه 
واقع گرایانه تــری بــه میــدان 
فعالیــت خــود داشــته و از 
فکــری  و  اقتصــادی  نظــر 
بــه درجــه ای از پختگــی و 
کــه  اســت  رســیده  بلــوغ 
بتوانــد هــم روی پــای خــود 
بخشــی  هــم  و  بایســتد 
فرهنگــی  نظــام  بــار  از 
جامعــه را بــه دوش بکشــد 
فرهنگــی  نــزاع  اوج  در  و 
میــان دو جبهــه ی حــق و 
باطــل بــه کمــک نهادهــای 
»اگــر  بیایــد:  مســئول 
بخش هــای  و  دولت هــا 
ایــن  بــه  فرهنگــی دولــت 
و  جــوان  مجموعه هــای 
بکننــد،  کمــک  عالقه منــد 
قطعاً کارهای بزرگی انجام 
خواهــد گرفــت و قدم هــای 
برمی دارنــد؛  خاّلقانــه ای 
صدهــا طــرح ابتــکاری در 
ایــن زمینــه وجــود دارد در 
اختیــار ایــن جوان هــا، کــه 
مثــالً  کــه  اوقــات  گاهــی 
تماس هایــی  یــک  انســان 
بــا جوان هــا دارد، می بینــد 
این هــا  بزرگــی  کارهــای 
می تواننــد انجــام بدهنــد و 
بــه ذهنشــان می آیــد؛ خب 
و  می خواهنــد  امکانــات 
امکانــات در اختیــار دولــت 
اســت؛ بایســتی حمایــت 
بگیــرد.  انجــام  هوشــمند 
استعدادها را کشف کنید، 
کنیــد،  حمایــت  آنهــا  از 
آزادی شــان را تأمیــن کنیــد؛ 
در چارچــوب  آزادی  ّــه  البت
اصــول قانــون.« 1400/6/6

حضــرت  اخیــر  اشــاره  
آیــت هللا خامنــه ای موضــوع جدیــدی نیســت. اســفندماه 
مجلــس  اعضــای  و  رئیــس  بــا  دیــدار  در  ایشــان   ،۱۳۹۲
خبــرگان رهبــری، بــا عباراتــی شــبیه ســطور قبــل، اهمیت این 
موضــوع را متذکــر شــده بودنــد: »مســئله  فرهنــگ، مســئله  
مهمــى اســت. اســاس ایــن ایســتادگى، ایــن حرکــت و در 
نهایــت ان شــاءهللا پیــروزى، بــر حفــظ فرهنــگ اســالمى و 
انقالبــى اســت و تقویــت جنــاح فرهنگــى مؤمــن، تقویت این 
نهال هایــى کــه روییــده اســت در عرصــه  فرهنــگ؛ بحمــدهللا 
ــر؛  ــم در عرصــه  فرهنــگ و هن ــى داری جوان هــاى مؤمــِن خوب
فعالیت کردند، کار کردند؛ حاال بعضى جوانند، بعضى دوره  
جوانــى را هــم گذرانده انــد؛ مــا عامــل فرهنگــى کــم نداریــم... 

ایــن جوان هــا را بایــد حفــظ کــرد، بایــد از اینهــا قدردانــى کــرد، 
امــروز هــم بحمــدهللا کــم نیســتند و زیادنــد... مــا بایــد قــدر 

اینهــا را بدانیــم.« 1392/۱۲/15
ــر کــه  ــی فرهنــگ و هن ــه ای از اهال ــه الی امّــا توجــه ایشــان ب
دغدغــه منــد انقــالب و تعالــی ارزش هــای دینــی هســتند، 
ابتــدای  از همــان  و  اخیــر نیســت  بــه ســال های  محــدود 
ایــن  بــه  انقــالب و دوره ی ریاســت جمهوری هــم نســبت 
موضــوع اصــرار زیــادی داشــته اند؛ موضوعــی کــه البتــه پــس 
از دوران رهبــری بیشــتر بــه چشــم آمــد. ایشــان در دیــدار 
بــا تعــدادی از هنرمنــدان جبهــه  انقــالب در ســال ۱۳۷۳ بــه 
تشــریح بعضــی ویژگی هــای ایــن جریــان پرداختــه بودنــد: » 
مــا یــک جبهــه  خــودِى روشــن فکری و یــک جبهــه  خــودِى هنر 
داریم که از انقالب جوشــیدند و جوشیدنشــان هم طبیعی 
بــود. در همــه  صحنه هــای جامعــه  مــا، افــرادی در زیــرِ بــاراِن 
پــر برکــت انقــالب، از ســرزمین حاصل خیــز فطــرت انســانی 
روییدنــد کــه دو صحنــه اش، یکــی جبهــه  روشــن فکری و 
دیگــری جبهــه  هنــر بــود.« 1373/۴/22 بــه جریــان فرهنگــیِ 
جوشــیده از فرهنــگ نــاب انقــالب اســالمی، در مرحلــه  تأکید 

و توصیــه باقی نمانــده و حمایــت عملــی از ایــن جریــان یکــی 
از وجــوه شــخصیتی حضــرت آیــت هللا خامنــه ای را تشــکیل 
ایشــان  رهبــری  دوران  در  موضــوع  ایــن  اگرچــه  می دهــد؛ 
ــری شــد. حــاال و پــس از  ــا شــدت و حــدّت بیشــتری پیگی ب
گذشــت ســه دهــه از پایــان دفــاع مقــدس، کســی منکــر ایــن 
موضــوع نیســت کــه مهم ترین حامــی فرهنگ و هنر متعالی 
در الیــه حاکمیتــی کــه شــخصاً پــای ایــن موضــوع ایســتاده و 
ــر  ــرده، شــخص رهب ــت ک ــرارداده و تقوی آن را مــورد توجــه ق
انقــالب اســت. ایشــان از همــان ایــام پایانــی جنــگ و بــا 
ــه انقــالب  مشــاهده ی ورود نویســندگان مؤمــن و متعهــد ب
اســالمی بــه ایــن عرصــه، پــای تقویــت و تحکیــم ایــن موضــوع 

ایســتادند تــا امــروز ادبیــات پایــداری تبدیــل بــه یــک درخــت 
تنــاور در حــوزه ی فرهنــگ و هنــر انقــالب شــود؛ جریانــی کــه 
نه تنهــا در حــوزه  مضمــون، بلکــه در حــوزه  اقتصــاد نشــر هــم 

حرف هــای جــدی بــرای گفتــن دارد.
رونــدی کــه مشــابه آن در ســینما و دیگــر حوزه هــای فرهنگــی 
دیــده می شــود. دیــدار هــا بــا شــورایعالی انقــالب فرهنگــی و 
ترســیم خطــوط کلــی فرهنــگ، توجــه ویــژه بــه بحــث مردمــی 
ســازی فرهنــگ و ایفــای نقــش مــردم در فرهنــگ، دیــدار بــا 
برنامــه ســازان تلویزیونــی، تمجیــد از شــخصیت هایی ماننــد 
شــهید ســیدمرتضی آوینــی، سیدحســن حســینی، قیصــر 
امین پــور و امیرحســین فــردی، حمیــد ســبزواری، کیومــرث 
صابری،هدایــت هللا بهبــودی، مرتضــی ســرهنگی، مجیــد 
مجیــدی، فــرج هللا سلحشــور، رســول مالقلــی پــور، نصــرهللا 
مردانــی، التــزام بــه حشــر و نشــر بــا اصحــاب فرهنــگ و هنــر، 
در جریــان جزئیــات بعضــی پروژه هــای ســینمایی قرارگرفتــن 
و بیــان نــکات مثبــت و گره گشــایی از مشــکالت آن هــا و 
التــرام بــه مــواردی ماننــد نگاشــتن تقریظ هــای ترویجــی بــر 
ــزان  ــات انقــالب، تنهــا بخــش کوچکــی از می کتاب هــای ادبی
توجــه رهبر انقــالب به این 
اســت.  فرهنگــی  جریــان 
در  نه تنهــا  فراینــد  ایــن 
ســال های اخیر کندنشــده، 
یافتــه  هــم  شــدت  بلکــه 
اســت. این در حالی اســت 
اســالمی  جمهــوری  کــه 
و  راهبــری  آن  تبــع  بــه  و 
رهبــری آن به دلیل شــرایط 
منطقــه ای  و  اقتصــادی 
دوران  وارد  سیاســی،  و 
خــود  حیــات  از  جدیــدی  

شــده اســت.
بــا این اوصاف گرمابخشــی 
بــه فرهنــگ و هنــر انقــالب 
و میــان داری و حمایــت از 
آن حتــی در قالــب برگــزاری 
پنجشــنبه ای  جلســات 
بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر 
اســت؛  انقــالب  رهبــر  بــا 
ایشــان  اخیــر  توصیــه  
بــر  بــه دولتمــردان مبنــی 
استفاده از چنین ظرفیتی 
از  بعــد  حــاال  کــه  اســت 
۴۳ ســال از بهمــن ۵۷ بــه 
بلــوغ رســیده اســت، تأکیــد 
بــر فعــال شــدن ظرفیــت  
از  ناشــی  کــه  جوانــان، 
شــناخت و تسلط حضرت 
در  خامنــه ای  آیــت هللا 
اســت.امروز  حــوزه  ایــن 
نوشــوندگی  و  تحــول 
ضرورتــی اســت کــه نیــاز 
بــه آن بیشــتر حــس مــی 
تــا  اســت  الزم  و  شــود 
بالقــوه،  هــای  ظرفیــت 
فعــال شــده و ســاختارهای 
رســمی فرهنگــی کــه دچــار 
اســت  جــدی  مشــکالت 
اصالح و بازدهی عملکردی 
آن بیــش از پیــش شــود. 
در ایــن میــان چــه ظرفیتــی 
عظیــم  لشــکری  از  بهتــر 
از جریان هــای مؤمــن فرهنگــی؛ ظرفیــت بالقــوه ای کــه حــاال 
تبدیــل بــه یــک جریــان ریشه دارشــده کــه ســر در جهان بینی 
توحیــدی و ضداســتکباری و ضداســتعماری داشــته و در 
عرصــه  اداره  فرهنــگ کشــور هــم حرف هــای جــدی برای گفتن 
دارد؛ ظرفیــت مؤثــری کــه در صــورت بــه فعلیــت رســیدن در 
عرصــه  اداره  واقعــی کشــور، صــورت دیگری از ســیرت انقالب 
اســالمی را بــه رخ خواهــد کشــید و ذخیــره  عظیمــی بــرای 
تحــول ســاختاری و انقالبــی حــوزه فرهنگ خواهــد بود تا افق 
هــای انقــالب اســالمی را در گام دوم انقــالب اســالمی محقــق 
و زمینــه ســاز و توســعه دهنــده ســبک زندگــی و فرهنــگ 

دینــی در جامعــه باشــد.
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دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولت
 در استان ها بسترساز فساد و رانت

ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد؛ این هشدار رهبر انقالب، امام خامنه ای به نمایندگان مجلس است

افق روشن گردشگری کرمان در پساکرونا با ظرفیت افق روشن گردشگری کرمان در پساکرونا با ظرفیت 
جدیدجدیدگردشگری  مقاومتگردشگری  مقاومت

دارد.  خطـــر  اجرایـــی  کار  بـــه  مجلـــس  نماینـــدگان  ورود 
ایـــن هشـــدار رهبـــر انقـــالب، حضـــرت آیـــت هللا خامنه ای 
بـــه نماینـــدگان مجلس اســـت. حاال، امـــا گاه زمزمـــه، گاه 
توئیـــت و گاه حرف هـــای جلســـات پشـــت پـــرده شـــنیده 
اعمـــال فشـــار های  و  از دخالـــت  کـــه حکایـــت  می شـــود 
غیرمســـتقیم برخـــی نماینـــدگان بـــه دولـــت بـــرای عـــزل و 

نصب هـــا در دولـــت جدیـــد دارد.

رهبـــر معظم انقـــالب، در دیدار تصویری خردادماه ســـال 
جاری به نمایندگان مجلس گفتند که »یکی از آســـیب ها 
ورود نمایندگان در مســـائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید 
وارد شـــدن در اینکه مدیرکل فالن تشـــکیالت در شـــهر ما 
یـــا در اســـتان مـــا مثـــالً فـــرض کنید که چه کســـی باشـــد، 

چه کســـی نباشـــد؛ اســـتاندار، فرماندار و از این قبیل.
حـــاال یک وقـــت در مواردی یـــک حالت اضطـــراری ممکن 
اســـت رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، 
امّـــا به طـــور معمـــول نماینـــدگان محتـــرم از این مســـائل 
اجرایـــی باید کنـــاره بگیرند، وارد شـــدن در این مســـائل و 
بـــا مســـئول اجرایـــی در این زمینـــه گفتگو کـــردن و توافق 
کـــردن و امثـــال این هـــا خطراتـــی دارد؛ از ایـــن بایســـتی 

اجتناب بشـــود.«
برخـــی نماینـــدگان، امـــا کـــم توجـــه بـــه هشـــدار و توصیه 
رهبر، مســـیر دیگری را می پیمایند. در موضوع استانداران 
و وزارت کشـــور ایـــن موضـــوع پررنگ تـــر اســـت و رهبـــری 
هـــم بـــه تجربه، ایـــن را می دانســـتند کـــه در صحبت خود 

مشـــخصاً از این ســـمت ها نـــام بردند.
دولـــت جدیـــد بـــر ســـر کار آمـــده و یکـــی از آســـیب هایی 
کـــه ماننـــد گذشـــته گریبان دولـــت و نماینـــدگان را گرفته 
اســـت، ســـفارش یا بهتـــر بگوییـــم دخالت نماینـــدگان در 
امـــور جـــاری اســـت کـــه ایـــن روز هـــا بـــا تومار هـــای پیدا و 

پنهـــان نماینـــدگان بـــه وزرا، خصوصـــاً وزیـــر کشـــور نمود 
عینـــی بـــه خود گرفته اســـت. اکنون که دولـــت در تدارک 
انتصـــاب مدیـــران میانـــی در وزارتخانه ها و اســـتانداران و 

فرمانداران سراســـر کشـــور اســـت.
بـــازار سفارشـــات نمایندگان در اســـتان ها و شهرســـتان ها 
داغ شـــده و بعضـــاً تقاضا هـــا از وزارت کشـــور بـــا رنـــگ و 
بـــوی کمـــک بـــه دولـــت عنـــوان می شـــود کـــه مثـــالً بـــرای 
فـــالن اســـتان و بهمـــان شهرســـتان اســـتاندار و فرمانـــدار 
متخصـــص و بومـــی و متعهـــد بگذاریـــد. امـــا کیســـت که 
ندانـــد ایـــن پیشـــنهادات بیشـــتر از آنکـــه رنـــگ و بـــوی 
مشـــورت و کمک داشـــته باشـــد، با اهداف دیگری عنوان 
می شـــود. یـــک وزیـــر و چند معاونـــت هم هنوز جایشـــان 
در کابینـــه خالـــی ا ســـت و برخـــی نماینـــدگان بـــرای آن ها 

هـــم گزینـــه پیشـــنهادی دارنـــد! البتـــه بدیهـــی اســـت که 
به واســـطه نقـــش ملی و منطقـــه ای نماینـــدگان مجلس 
شـــورای اســـالمی، آن ها نمی توانند نســـبت به امور کشور 

و حـــوزه انتخابیـــه خود بـــی تفاوت باشـــند.
 امـــا نظـــارت آنـــان بـــه معنـــای دخالـــت در امـــور اجرایـــی 
کشـــور نیســـت و آن ها بـــه دور از هرگونه ســـهم خواهی، 
اختیـــارات خود را باید از طریـــق قانون اعمال کنند. چنین 
انتظـــاری از مجلســـی کـــه از ســـوی رهبـــر معظـــم انقالب 
متصـــف بـــه صفـــت »انقالبی بـــودن« اســـت، بـــه مراتب 

بیشـــتر است.
 در غیـــر ایـــن صورت به تعبیـــر معظم له »این آســـیب ها 
اگر شناســـایی نشود و انســـان دچار این آسیب ها بشود، 

آن وقـــت وضع مجلس فـــرق خواهد کرد.«

فعالـــی گفـــت: ما بـــه آینده خـــوب اســـتان کرمان در 
دوران پســـا کرونـــا بـــا توجه بـــه ظرفیـــت جدیدی که 
در بحـــث گردشـــگری مقاومت بوجود آمـــده امیدوار 

. هستیم
بـــا  پســـاکرونا  در  کرمـــان  گردشـــگری  روشـــن  افـــق 

مقاومـــت جدیدگردشـــگری  ظرفیـــت 
فریـــدون فعالـــی مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
کرمـــان در رابطـــه بـــا اینکـــه  ظرفیت ها و پتانســـیل 
هـــای زیـــادی  در بخـــش هـــای صنعتـــی، مذهبـــی و 
تاریخـــی اســـتان کرمان وجود دارد، اظهـــار کرد: امروز 
کرمـــان بـــه واســـطه ســـردار دلها شـــهید حاج قاســـم 
ســـلیمانی به عنوان پایتخت مقاومت شـــناخته شده  
و براســـاس همـــان سیاســـت هایـــی کـــه بخواهیم در 
رابطه با گردشـــگری که شـــکل گرفته ظرفیت بسیار 
خوبـــی دارد کـــه امیدواریـــم بـــا برنامه ریزی مناســـب 
و درســـتی کـــه مـــی شـــود بتوانیم اســـتفاده خـــوب از 

ظرفیـــت و پتانســـیل رقـــم بزنیم.
 وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در این راســـتا همـــه فعالین 
گردشـــگری  از جمله مســـئولین اجرایی باید همکاری 
کننـــد، گفـــت: مباحـــث خوبـــی بـــه صـــورت کالن در 
قالـــب برنامـــه هـــای کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت در 

دســـتور کار قـــرار دارد.
 مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمان بیـــان کرد: 
هـــر کـــدام از برنامـــه هـــا یـــی کـــه تهیـــه شـــده و بـــا 
توجـــه بـــه مشـــاوره هایی کـــه در ایـــن راســـتا صورت 
گرفتـــه  و عنایتـــی کـــه ســـازمان مدیریـــت دارد طـــرح 
جامع گردشـــگری در ســـطح اســـتان با تاییـــد محورها 
و اولویـــت های گردشـــگری اســـتان در شهرســـتانهای 
مختلـــف بـــا توجه بـــه ظرفیت هایـــی که وجـــود دارد 
امیدوارم  شـــرایط گردشـــگری در اســـتان به شـــرایط 
ایـــده آلـــی تبدیـــل شـــود.  فعالـــی خاطرنشـــان کـــرد: 
مســـلما همـــه مـــی داننـــد کرونا تاثیـــر بســـیاری روی 

همـــه بخـــش هـــا گذاشـــته اســـت امـــا تاثیـــری که در 
بخش گردشـــگری گذاشـــته بـــه مراتب بیشـــتر بوده 
اســـت و مـــا امیدواریـــم  بـــا شـــرایطی کـــه در پیـــش 
اســـت کار در حوزه گردشگری ســـامان یابد و سفرها 

مجـــددا آغاز شـــود.
 وی بیـــان کـــرد: امیدواریـــم بـــا توجـــه به دوران پســـا 
کرونا و زیرســـاخت هایی کـــه فراهم می کنیم بتوانیم 
بـــه گردشـــگرانی کـــه  دیـــار کریمـــان را  بـــرای ســـفر 
انتخـــاب مـــی کننـــد خدمـــات مناســـب و خوبـــی ارائه 

. کنیم
 مدیرکل میراث فرهنگی اســـتان کرمـــان همچنین به 
مهمتریـــن اقداماتـــی که به آســـیب دیـــدگان از کرونا 
ارائـــه شـــده اســـت اشـــاره کـــرد و گفـــت: تالشـــی که 
دولـــت کرد برای اینکه بتوانـــد امکاناتی جهت جبران 
خســـارت ارائـــه کند در مقایســـه با ضـــرر و زیانی که 
همـــه بخش هایـــی که ما در آن فعالیـــت می کنیم از 
جملـــه فعالین گردشـــگری رقم چندانـــی تعلق نگرفته 
اســـت کـــه بخواهیـــم همچون ســـایر بخشـــها بـــه  آن 

بپردازیم.
 فعالی تصریح کرد: اگر تســـهیالتی پرداخت شـــده و 
کاری در یک دوره توســـط صنعتگر حوزه گردشـــگری 
شـــده در آن حـــدی نبوده که بتواند ایجاد ســـود کند.

وی بـــا تاکیـــد براینکه هنوز ســـفرو فعالیتـــی در حوزه 
گردشـــگری انجام نشـــده اســـت، اذعان کرد: به نظر 
من  بیشـــترین آســـیب به حوزه گردشگری وارد شده 

است.
  مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمـــان افـــزود: 
اقداماتـــی که صورت گرفت و تســـهیالتی که پرداخت 
شـــد،  تســـهیالتی نبود که یک صنعتگر بتواند کسب 
وکاری راه بیندازد و ســـودی کســـب کنـــد و می دانید 

کـــه درآمـــد زیر 60 درصـــد صرفه اقتصـــادی ندارد.
 فعالـــی ادامـــه داد: بنـــا بـــه هر شـــکل ممکـــن در این 

راســـتا  تدابیـــری اندیشـــیده و تســـهیالتی در نظـــر 
گرفته شـــد اما نمـــی توان گفت که مـــی تواند جبران 

خســـارت بوده باشـــد.
 وی گفـــت: بارهـــا پی گیر پرداخت خســـارت و جبران 
آن از بنـــگاه هـــای اقتصادی از جمله بانـــک ها بودیم  
امـــا متاســـفانه برخـــی از بانکهـــا تمکیـــن  و برخی هم 
همـــکاری نمـــی کردنـــد و مشـــکالتی وجود داشـــت و 

ایـــن  بر هیچ کس پوشـــیده نیســـت.
 مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمـــان، با اشـــاره 
بـــه اینکـــه  در هفتـــه گردشـــگری دفاتـــری همچـــون 
خدمات مســـافرتی، رســـتوران ســـنتی  و واحد اقامت 
ســـنتی افتتاح شـــد، اذعـــان کرد:  همچنین در ســـطح 
اســـتان 13 پروژه در هفته گردشـــگری در حال افتتاح 
اســـت و کارهـــای خوبـــی در همیـــن ایام انجام شـــده 

کـــه بتوانـــد در بخش زیرســـاختها کمـــک کند.
 فعالـــی خاطرنشـــان کـــرد: ما بـــه آینده خوب اســـتان 
کرمـــان در دوران پســـنا کرونـــا  بـــا توجه بـــه ظرفیت 
جدیـــدی کـــه در بحـــث گردشـــگری مقاومـــت بوجود 

آمـــده امیدوار هســـتیم.
 مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمان بیـــان کرد: 
شـــهر کرمـــان بـــه دلیـــل وجـــود ســـردار دلها  نســـبت 
به ســـایر اســـتانها از لحاظ جغرافیایی متفاوت شـــده 
و ظرفیـــت گردشـــگری بهتـــری نیز نســـبت به ســـایر 

مناطق ایـــران خواهد داشـــت.
 فعالـــی ادامـــه داد: اســـتان کرمان با تمام داشـــته ها 
یش رتبه اول را  در کشور دارد  همچون باغ شاهزده 
در ماهـــان کـــه همچون نگین درخشـــانی در دل کویر 
خودنمایـــی مـــی کنـــد و یا اماکـــن تاریخـــی، مذهبی و 
صنعتـــی ارزشـــمندی داریم کـــه در جای جای اســـتان 
کرمـــان وجـــود دارد و هـــر کـــدام از آنهـــا مـــی تواند به 
تنهایـــی دارای ظرفیت ها و پتانســـیل زیادی در حوزه 

گردشـــگری باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:
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همچــون  کــه  معانــدی  و  مغــرض  گــروه  آن 
بنی اســرائیل در امــر مقابلــه و مهــار کرونــا هــر 
بــار بهانــه ای علــم کردنــد، بــه تازگــی در گــوش 
مردم زمزمه نامیدی ســرداده و از تزریق واکســن، 
هــراس در دل آنهــا انداختــه انــد؛ بــا ایــن وجــود 
درخواســت قاطبــه مــردم از متولیــان ســالمت و 
امنیت جامعه برخورد قاطع و محرومیت آنان از 
خدمــات دولتــی و اجتماعــی بــا این افراد اســت که 
بایــد بــا تدویــن قوانینــی ایــن درخواســت محقــق 

شــود.
آن دسته از افراد مغرض و معاندی که همواره از 
زمــان شــیوع و ظهــور کرونــا در جبهــه مقابــل کادر 
درمــان و مصالــح مملکــت ســینه چــاک کــرده انــد، 
ایــن روزهــا در زمیــن بازی ای که بیگانگان طراحی 
کــرده انــد بــه بــازی واکســن ســتیزی و واکســن 
از حلقــوم مبارکشــان  انــد و  هراســی مشــغول 
فریــادی بیــرون مــی ریــزد کــه بــا خواســته هــای 

قبلــی آنهــا در تضــاد و تعــارض اســت.
چــرا کــه بیــاد داریــم همیــن جماعــت از زمانــی 
کــه خبــری بــا محویــت ســاخت واکســن کرونــا 
را شــنیدند و دســتور رهبــر معظــم  در کشــور 
ــد و وارادات  ــر ممنوعیــت خری ــی ب انقــالب را مبن
واکســن از دو کشــور امریکا و بریتانیا را شــنیدند، 
علــم لجاجــت را برداشــته و در توئیتــر هشــتک 

»واکســن بخریــد« را ترنــد کردنــد.
ــردد و  ــع ت ــن من ــا قوانی ــا در اوج کرون ــن آدمه همی
ســفر را زیــر پــا گذاشــتند و بــا مســافرت هایشــان 
موجبــات پیــک هــای پنجگانــه را فراهــم کردنــد و 
وقتــی امــار جــان باختــگان و مبتالیــان افزایــش 
یافت، انگشــت اتهام را به ســوی متولیان نشــانه 
رفتنــد و آنــان را متهــم بــه ناتوانــی در مهــار بیماری 

و مدیریــت شــرایط کردنــد.
ــوان  ــخ نمــی ت ــه تل گرچــه بخــش در رخــداد فجای
ناکارآمــدی  و  روحانــی  حســن  دولــت  نقــش 
ــان را  مســئوالن و سیاســت هــای اتخــاذ شــده آن

گرفــت. نادیــده 
دولــت روحانــی در واپســین مــاه هــای عمــر خــود 
چــون نتوانســت دولــت های طرف قــرارداد در امر 
ــه انجــام تعهداتشــان  ــد واکســن را مجــاب ب خری
کنــد، در بــازه ای کوتــاه واکســن نایــاب شــد و 
همیــن جماعــت بــا وسوســه هــای خــود مــردم را 
بــرای دریافــت دوز دوم واکســن تشــویق کردنــد 
کــه مقابــل مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون تجمع 
کننــد و متولیــان تزریــق واکســن را مجبــور کــرده تا 

دوز دوم واکســن آنهــا را تزریــق کننــد.
تمــام ایــن مــوارد هــر یــک در قامــت پرونــده ای 
شــرم آور در شــبکه هــای تلویزیونــی بیگانــه و 
کانــال هایــی کــه در پــی تضعیــف کشــور بونــد 

بازخــود پیــدا میکــرد.

ازدحــام مــردم مقابــل یکــی از مراکــز تجمیعــی 
 1400 3مــرداد  واکسیناســیون؛ 

اما با ظهور دوبت ســیزهم و واردات ســیل آســای 
واکســن بــه کشــور امیــد دشــمنان و برخواهــان 
کشــور ناامیــد شــد و همــان هایــی کــه مردم ســاده 

دل را وادار مــی کردنــد کــه بــرای دریافــت واکســن 
خــود بجنگنــد تــا در پــس پــرده مســئوالن را در 
ــد و  ــه قــرار دهن ــم دارویــی در منگن شــرایط تحری
فشــاری مضاعــف بــه آنــان وارد کننــد؛ به این امید 
کــه اوضــاع کشــور آشــفته شــود و آنــان از ایــن آب 

گل آلــود ماهــی مقصــود خــود را صیــد کننــد.
حــاال هــم کــه نقشــه انــان نقــش بــرآب شــد و بــه 
اذعــان و آمــار مجامــع بیــن المللــی پزشــکی ایــران 
در امــر واکسیناســیون عمومــی ســومین کشــور 
جهــان شــناخته شــده، حــاال دومرتبــه در گوســاله 
ســامری بهانــه هــای شــرم آور خــود را علــم کــرده 
و در گــوش مــردم عــوارض جانبــی واکسیناســیون 
را زمزمــه کــرده انــد و آخریــن حربــه آنــان کــه بــی 
تردیــد ماننــد معرکــه هــای پیشــین نقــش بــر آب 

خواهــد شــد، معرکــه واکســن ســتیزی اســت.
مســئوالن  بحرانــی  هــر  در  کــه  پذیرفــت  بایــد 
نمــی تواننــد تمــام افــراد  آحــاد مختلــف مــردم را 
راضــی نگــه دارنــد. بالتردیــد افــرادی کــج اندیــش و 
منفــی بــاف در بحــران هــا همــواره بوده و هســتند. 
ارفــرادی کــه حتــی بــا دیــدن ســایه خــود توهــم 
توطئــه بــه اذهــان بیمارشــان هجــوم مــی بــرد. امــا 
تعجــب از آن دســته از افــراد دنبالــه رو معاندانــی 

اســت کــه ایــن بــازی هــا را علــم میکننــد.
ایــن قانــون تنهــا بــه کشــوری خــاص مربــوط نمــی 
شــود. چــرا کــه غائلــه واکســن ســتیزی و واکســن 
هراســی در کشــور هــای دیگــری ماننــد آمریــکا، 
ایتالیــا، فرانســه، یونــان و...وجــود دارد. حــال اگــر 
آمــار جهانــی جــان باختــگان کرونا نظری بیندازید 
ــرده جــزو آن دســته از ممالکــی  ــام ب کشــورهای ن
محســوب مــی شــوند کــه هــر روز صبــح فــوج فــوج 
انســان بــی گنــاه قربانــی سیاســت هــای ناکارآمــد 
مســئوالنی مــی شــوند کــه در مملکــت خــود نــه 
بــا جنــگ اقتصــاد ی دســت بــه گریباننــد و نــه 
ســازمان هایی مانند ســازمان ملل و ...که ســنگ 
انســانیت به ســینه می زنند و داعیه دار شــرافت 
بشــری هســتند، چشــم بــه روی تحریــم هــای 
دارویــی ای بســته کــه کــودکان قبــل از رســیدن بــه 
ســن بلــوغ در نبــود آنهــا هــر روز پرپــر مــی شــوند. 
بــا ایــن وجــود چنیــن کشــورهایی ماننــد امریــکا 
از نخســتیم روز شــیوع کرونــا مقــام و مــدال اول 
مــرگ و میرهــای کرونایــی و ابتــال بــه ایــن مــرض را 

در جهــان بــه ســینه خــود آویختــه اســت.
ناخواســته  کــه  مردمــی  بــه  توصیــه  در  حــال 
مــی  و معانــدان  پــی مغرضــان  در  نادانســته  و 
رونــد، بایــد گفــت کــه بــه تاریــخ طــب نظــری 
گــذار بیندازنــد در خواهنــد یافــت کــه بیماریهــای 
بســیاری در گذشــته ظهور و شــیوع یافته اند که 
ابعــاد ویرانگــری در مقایســه بــا کرونــا داشــته انــد 
ــا واکسیناســیون و پیشــتر از آن مصونیــت  امــا ب
بخشــی بــدن بــه شــیوه آبلــه کوبــی بــر بیمــاری هــا 
غلبــه کــرده و در نهایــت نســل بشــر تــداوم یافتــه 

اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه مــا یــک نــوع بیمــاری مســری 
خطرنــاک مواجهیــم. تمــام دانشــمندان جهــان در 
ایــن نکتــه اشــتراک نظــر دارنــد که واکسیناســیون 

راه غلبــه بــر ایــن بیمــاری مرمــوز اســت. تمــام 
افــرادی کــه پیــش ازا یــن قربانــی ایــن بیمــاری 
منحــوس شــده انــد بــی تردیــد در صــورت اختــراع 
زودهنــگام واکســن و واکســینه شــدن بــه چنیــن 

سرنوشــتی دچــار نمــی شــدند.
 بنابرایــن بــه الــزام آنکــه کرونا خطرناک ترین نوع 
بیمــاری ویروســی و مســری اســت کــه جهانگیــر 
ــم  ــا پاندومــی خــود در اقصــی نقــاط عال شــده و ب
تلفات بسیار زیادی از کشورهای مختلف گرفته 
است، باید با سرعتی دوچندان از طریق توصیه 
ســازمان بهداشــت جهانــی یعنــی واکسیناســیون 

ریشــه کــن و مهــار شــود.
دریافــت  از  گروهــی  ممانعــت  وجــود  ایــن  بــا 
واکســن از بعــد بهداشــتی و درمانــی خــارج مــی 
شــود و خواســته و ناخواســته ســالمت جامعــه را 
در دایــره تهدیــد قــرار مــی دهــد و جنبــه ای امنیتی 

بــه خــود مــی گیــرد.
ــذا انتظــار مــی رود کــه متولیــان تامیــن امنیــت  ل
وســالمت جامعــه اعــم از قــوه قضائیــه، ســازمان 
بازرســی، مجلــس شــورای اســالمی، دولــت و تمــام 
ارگان هــا و ســازمان هــای اثــر گــذاری همچــون 
اتخــاذ  بــا  اول  وهلــه  در  و...  انتظامــی  نیــروی 
سیاســتی واحــد افــرادی کــه مبــادرت بــه ایجــاد 
تــرس و تردیــد در جامعــه میکننــد را شناســایی 
کــرده و در وهلــه بعــد، بــا آن دســته از هموطنانــی 
کــه بــا اهمــال ورزی و ســاده انــگاری خود موجبات 
بــه خطــر افتــادن ســالمت جامعــه را رقــم مــی 

ــد، برخــوردی جــدی داشــته باشــد. زنن
چرا که بارها به اثبات رسیده در آخرین لحظاتی 
کــه امیــد بــه مهــار کرونــا قوت گرفته، ایــن ویروس 
عجیــب تمــام معــادالت را بهــم ریختــه و دومرتبــه 
بــا شــعله ور شــدن دامنــه هــای بیمــاری خیلــی 
عظیمــی از هموطنــان را بــه کام مــرگ کشــانده 
اســت. همیــن نکتــه ضــرورت برخــوردی ســلبی را 

گوشــزد میکنــد.
ــا  بنابرایــن در مــدت 20 ماهــی کــه از ظهــور کرون
کــه  خاطیانــی  بــا  کشــور  مســئوالن  میگــذرد 
دســتورالعمل هــای کرونــا را اگاهانــه و عامــدا زیــر 
پــا گذاشــتند و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی را به 

ســخره گرفتنــد.
 بیــش از حــد معمــول و متعــارف مــدارا کــرده انــد 
و اکنــون وقــت آن رســیده کــه بــا یــک سلســله 
اقدامــات ارفــادی را کــه بــه تزریــق واکســن تمکیــن 
نمیکنند و دیگران را نیز از این امر واجب برحذر 
مــی دارنــد رفتــاری درخــور داشــته باشــد کــه ایــن 
بــار مــدارا در ایــن فقــره بــی تردید ضعــف و ناتوانی 
دســتگاه هــای مقابلــه کننــده بــا بیمــاری کرونــا را 
بــه اثبــات خواهــد رســاند. خالصــه آنکــه انتظــار 
مــی رود دولــت بــا اقتــداری مثــال زدنــی گوســاله 
ســامری جماعت واکســن ســتیز را در هم بشــکند 
و بــرای همیشــه بــه بهانــه هــای بنــی اســرائیلی 
معانــدان پایــان بدهــد؛ چــرا کــه ســالمت قاطبــه 
مــردم کشــور بــر خودخواهــی هــا و نظــرات بــی 
اســاس گروهــی کــه در پــی آشــفته نشــان دادن 

وضعیــت کشــور هســتند، ارحجــت دارد.

درهم شکستن توطئه »واکسن ستیزی«؛ مطالبه مردم از دولت

»واکسن هراسی« تازه ترین بهانه 
بنی اسرائیلی معاندان!

یادداشت



6

سال اول - شماره ی سومشنبه 16 مهر ماه 1400

حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای روز یازدهـــم 
بـــا مراســـم  ارتبـــاط تصویـــری  مهرمـــاه در 
دانشـــجویان  دانش آموختگـــی  مشـــترک 
مســـلح  نیروهـــای  افســـری  دانشـــگاه های 
حســـین  امـــام  افســـری  دانشـــگاه  در 
علیه الســـالم، نـــکات مهمـــی را در ارتبـــاط بـــا 
ــایه ی  ــورهای همسـ ــاری در کشـ ــوادث جـ حـ

شـــمال  غربـــی ایـــران بیـــان کردنـــد.
ــه  ــانی KHAMENEI.IR بـ ــگاه اطالع رسـ پایـ
همیـــن مناســـبت در یادداشـــتی بـــه قلـــم 
آقـــای محســـن پاک آئیـــن، دیپلمـــات ســـابق 
بررســـی  بـــه  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری 
تحـــوالت جـــاری در مرزهـــای شـــمال  غربـــی 

کشـــور پرداختـــه اســـت.
بیانـــات  اهمیـــت  بـــه  بـــردن  پـــی  بـــرای 
مراســـم  در  قـــوا  کل  فرمانـــده  اخیـــر 
دانشـــجویان  دانش آموختگـــی  مشـــترک 
مســـلح  نیروهـــای  افســـری  دانشـــگاه های 
و دالیـــل انجـــام رزمایـــش فاتحـــان خیبـــر، 
ابتـــدا بایـــد مـــروری مختصـــر بـــر تحـــوالت 
قفقـــاز  حـــوزه ی  در  اخیـــر  یک ســـال 
از  پـــس  گذشـــته  ســـال  باشـــیم.  داشـــته 
۴۴ روز جنـــگ بیـــن جمهـــوری آذربایجـــان 
وســـاطت  -بـــا  قره بـــاغ،  در  ارمنســـتان  و 
کشـــور  دو  ایـــن  بیـــن  توافقـــی  روســـیه- 
منعقـــد شـــد کـــه در نتیجـــه ی آن، هفـــت 
شـــهر متعلـــق بـــه جمهـــوری آذربایجـــان کـــه 
قـــرار  و  آزاد  بـــود،  ارمنســـتان  اشـــغال  در 
شـــد مســـئله ی حاکمیـــت در قره بـــاغ بـــه 
ــاً از  مرکزیـــت شـــهر خانکنـــدی نیـــز متعاقبـ
طریـــق مذاکـــره و در چهارچـــوب مقـــررات 

شـــود. حل وفصـــل  حقوقـــی 
توافق نامـــه،  همیـــن  نهـــم  بنـــد  طبـــق 
آذربایجـــان قصـــد احـــداث کریـــدوری بـــرای 
بـــه خـــاک کشـــورش را  اتصـــال نخجـــوان 
داشـــت. ســـاخت »داالن زنـــگِ زور« آشـــکارا 
ژئوپولیتیـــک  تغییـــر  ایجـــاد  به معنـــای 
بـــود.  ایـــران  غربـــی  شـــمال   مرزهـــای  در 
و  قره بـــاغ  مناقشـــه ی  طوالنی شـــدن 
همچنیـــن اصـــرار جمهـــوری آذربایجـــان و 
برخـــی کشـــورهای ذی نفـــع بـــرای احـــداث 
ـــا عبـــور از مرزهـــای  ایـــن راه ترانزیتـــی کـــه -ب
مشـــترک ایـــران و ارمنســـتان- باکـــو را بـــه 
نقشـــه ای  از  می کـــرد،  متصـــل  نخجـــوان 
پنهـــان بـــرای تغییـــر مرزهـــای ایـــن دو کشـــور 
پـــرده برداشـــت. بـــر مبنـــای توافق نامـــه ی 
و  باکـــو  نیروهـــای  بـــود  قـــرار  آتش بـــس، 
ایـــروان از ادامـــه ی پیشـــروی ها خـــودداری 
کننـــد؛ امــّـا در ماه هـــای گذشـــته، آذربایجـــان 
بـــه  اقـــدام  مناقشـــه  مـــورد  مناطـــق  در 
در  کـــرد.  توافق نامـــه  نقـــض  و  پیشـــروی 
ادامـــه ی همیـــن اختالفـــات اوّایـــل شـــهریور 
بخشـــی  آذربایجـــان  نیروهـــای  امســـال، 
شـــمال  بـــه  جنـــوب  جـــاده ای  مســـیر  از 
ارمنســـتان را مســـدود کردنـــد؛ اتفاقـــی کـــه 
کامیون هـــای حمـــل کاالیـــی را کـــه از ایـــران 
وارد ارمنســـتان شـــده بودنـــد، متوقـــف و 
مســـیر زمینـــی تجـــارت کاال بیـــن دو کشـــور 

را مختـــل کـــرد.
از طرفـــی دیگـــر، احـــداث چنیـــن داالنـــی، 
کشـــورهای  از  برخـــی  ترانزیتـــی  مســـیر 
بـــدون  را  قره بـــاغ  مناقشـــات  از  ذی نفـــع 
ســـرزمینی  مرزهـــای  از  عبـــور  بـــه  نیـــاز 
ارمنســـتان یـــا ایـــران مســـتقیماً بـــه عمـــق 
آذربایجـــان، ســـواحل خـــزر و پـــس از آن بـــه 
کشـــورهای آســـیای میانـــه خواهـــد گشـــود. 
اقدامـــی کـــه به دنبـــال آن مـــرز زمینـــی ایـــران 
بـــا ارمنســـتان حـــذف و ایـــران از مســـیر مهـــم 
غـــرب  بین المللـــی در شـــمال   حمل ونقـــل 
ــل  ــن تفصیـ ــا ایـ ــود. بـ ــته می شـ ــار گذاشـ کنـ

رزمایـــش  برگـــزاری  هدف هـــای  از  یکـــی 
ــمال  غربـــی،  ــای شـ ــر در مرزهـ ــان خیبـ فاتحـ
ارســـالی پیغامـــی صریـــح و از موضـــع عقالنـــی 
بـــه ماجراجویـــان منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای 
بـــود کـــه ســـعی در کمرنگ کـــردن نقـــش 
ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  ژئوپولیتیـــک 

داشـــتند.
بـــا  همـــواره  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری 
ارضـــی  تمامیـــت  از  اصولـــی  موضعـــی 
بـــا  و  حمایت کـــرده  همســـایه  کشـــورهای 
ارتبـــاط  کـــه  جغرافیایـــی  مرزهـــای  تغییـــر 
مســـتقیمی بـــا حاکمیـــت ملی کشـــورها دارد، 
مخالـــف بـــوده اســـت. ایـــران معتقـــد اســـت 
کـــه هرگونـــه تغییـــر در مرزهـــای بین المللـــی 
مناقشـــه های  شـــکل گیری  بـــه  منجـــر 
جدیـــد بیـــن کشـــورها و زمینه ســـاز حضـــور 
نامشـــروع عناصـــر بیگانـــه، فرامنطقـــه ای 
منطقـــه  در  تروریســـتی  گروه هـــای  و 
گذشـــته  ســـال  انقـــالب  رهبـــر  می شـــود. 
و  آذربایجـــان  درگیری هـــای  دربـــاره ی 
ارمنســـتان متذکـــر شـــدند کـــه »دو طـــرف 
بـــه مرزهـــای بین المللـــیِ کشـــورها تعـــدّی 
بین المللـــی  مرزهـــای  و  نکننـــد  تجـــاوز  و 
بایســـتی محفـــوظ باشـــد و تروریســـت ها 
مرزهـــای  نزدیکـــی  در  بایســـتی  هـــم 
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مراســـم  در  انقـــالب  رهبـــر  همچنیـــن 
دانشـــجویان  دانش آموختگـــی  مشـــترک 
دانشـــگاه های افســـری نیروهـــای مســـلح، 
در  امنیـــت  نقـــش  مســـتقیم  ارتبـــاط  بـــه 
پیشـــرفت های اقتصـــادی کشـــورها اشـــاره 
کردنـــد و »امنیـــت« را زیرســـاخت اساســـی 
علمـــی،  اقتصـــادی،  فعالیت هـــای  همـــه ی 
ســـالمت و بهداشـــت، سیاســـی و خدماتـــی 

دانســـتند. کشـــور  یـــک  در 
ـــی امـــن اســـت کـــه اقتصـــاد  امـــروز در فضای
مقـــاوم  و  رشـــدکرده  می توانـــد  کشـــورها 
ســـرمایه ها  فـــرار  موجـــب  ناامنـــی  شـــود. 
از کشـــورهای منطقـــه و رکـــود اقتصـــادی 
خواهـــد شـــد. ازایـــن رو، کشـــورهای مختلـــف 
بـــرای تأمیـــن امنیـــت اقتصـــادی رویکردهـــای 
مختلفـــی اتخـــاذ می کننـــد. تدبیـــر مناســـب 
بـــرای حفـــظ امنیـــت منطقـــه ای، توجـــه بـــه 
قـــدرت ارتش هـــای منطقـــه و عـــدم اتـــکا بـــه 
قدرت هـــای بیگانـــه و فرامنطقـــه ای اســـت؛ 
موضوعـــی کـــه در بیانـــات رهبـــر انقـــالب نیـــز 
ــه ی  ـــت: »در منطقـ ــرار گرف ـــورد اشـــاره قـ م
از  بیگانـــه  ارتش هـــای  حضـــور  مـــا،  خـــود 
و  ویرانـــی  مایـــه ی  آمریـــکا  ارتـــش  جملـــه 
بایـــد ســـعی  اســـت؛ همـــه  جنگ افـــروزی 
متّکـــی  مســـتقل،  را  ارتش هـــا  کـــه  کننـــد 
ارتش هـــای  بـــا  هم افـــزای  و  ملّت هـــا  بـــه 
ارتش هـــای  دیگـــرِ  و  همســـایگان  دیگـــرِ 
منطقـــه قـــرار بدهنـــد؛ صـــالح ایـــن منطقـــه 
در ایـــن اســـت. نگذاریـــم و نگذارنـــد کـــه 
]تأمیـــن[  به عنـــوان  بیگانـــه  ارتش هـــای 
ّـــی خودشـــان -کـــه هیـــچ ربطـــی  منافـــع مل
ّـــت آنهـــا نـــدارد- از هزارهـــا فرســـنگ  بـــه مل
دخالـــت  کشـــورها  ایـــن  در  و  بیاینـــد  راه 
پیـــدا کننـــد و در  کننـــد، حضـــور نظامـــی 
ارتش هـــای آنهـــا دخالـــت کننـــد. ارتش هـــای 
خـــود ایـــن ملّت هـــای منطقـــه می تواننـــد 
ایـــن منطقـــه را اداره کننـــد؛ اجـــازه ندهیـــد 
کـــه دیگـــران وارد بشـــوند. ایـــن حوادثـــی هـــم 
کـــه در شـــمال غربـــی کشـــور مـــا، در بعضـــی 
همســـایه ها در جریـــان اســـت، چیزهایـــی 
ـــا همیـــن منطـــق حـــل  اســـت کـــه بایســـتی ب
ّـــه کشـــور مـــا و نیروهـــای مســـلّحِ  بشـــود. البت
مـــا بـــا عقالنیــّـت عمـــل می کننـــد؛ در همـــه ی 
ّـــت اســـت  مســـائل، شـــیوه، شـــیوه ی عقالنی

-اقتـــدار همـــراه بـــا عقالنیــّـت- و دیگـــران هـــم 
خـــوب اســـت بـــا عقالنیّـــت عمـــل بکننـــد و 
نگذارنـــد کـــه ایـــن منطقـــه دچـــار مشـــکلی 
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ایـــن ســـخنان دارای پیامـــی بـــرای کشـــورهای 
بـــرای  هـــم  پیامـــی  و  ایـــران  همســـایه ی 
کشـــورهای جنگ افـــروزی بـــود کـــه ســـال ها 
حاصلـــی  منطقـــه  ایـــن  در  حضورشـــان 
جـــز خرابـــی و افزایـــش ناامنـــی نداشـــت. 
اتکابـــه  بـــا  ایـــران  کشـــورهای همســـایه ی 
و  خودشـــان  مردمـــی  مســـلح  نیروهـــای 
ارتبـــاط بـــا ارتش هـــای دیگـــر همســـایگان 
حضـــور  بـــه  نیـــاز  بـــدون  می تواننـــد 
بیگانـــگان امنیـــت خـــود و منطقـــه را تأمیـــن 
کننـــد. نیروهـــای مســـلح کشـــور عزیـــز مـــا 
بـــا عقالنیـــت  اقتـــدار همـــراه  بـــا  همـــواره 
بایـــد  عقالنیـــت  ایـــن  و  می کننـــد  عمـــل 
عامـــل  و  کشـــورها  دیگـــر  بـــرای  الگویـــی 
ــر  ــه رهبـ ــد. البتـ ــود باشـ ــائل موجـ ــل مسـ حـ
هـــم  خیرخواهانـــه ای  نصیحـــت  انقـــالب 
خطـــاب بـــه برخـــی از کشـــورهای منطقـــه 
داشـــتند: »آن کســـانی کـــه بـــرای بـــرادران 
در  اوّل  خودشـــان  می کننـــد،  چـــاه  خـــود 
َـــَع  ـــراً وَق ـــرَ اِلَخیـــهِ بِئ چـــاه می افتنـــد: مَـــن َحفَ
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ــه ای  ــت هللا خامنـ ــرت آیـ ــخنان حضـ ــا سـ امّـ
و  مداخله گـــر  قدرت هـــای  بـــرای 
ماجراجویـــان منطقـــه ای، پیامـــی مقتدرانـــه 
ایـــران هرگـــز  بـــر مبنـــای آن  کـــه  داشـــت 
در  فرامنطقـــه ای  قدرت هـــای  مداخلـــه 
ایـــن  در  و  پذیرفـــت  نخواهـــد  را  منطقـــه 
مســـیر، در زمـــان و مـــکان الزم تدابیـــرش 
را اتخـــاذ خواهـــد کـــرد. ایشـــان در این بـــاره 
بـــه آثـــار مخـــرب حضـــور طوالنـــی آمریـــکا در 
افغانســـتان و نگرانـــی اروپـــا از رویکردهـــای 
آمریـــکا اشـــاره کرده و فرمودنـــد: »امنیّـــت 
کشـــور بایـــد در قبضـــه ی بیگانـــگان نباشـــد؛ 
ایـــن چیـــز مهمــّـی اســـت. امـــروز بـــرای مـــردم 
مـــا و کشـــور مـــا یـــک امـــر عـــادی اســـت 
ــای  ــه ی نیروهـ ــور در قبضـ ــت کشـ ــه امنیّـ کـ
ایـــن  خـــود  فرزنـــدان  و  خـــودی  مســـلّح 
کشـــور اســـت، لکـــن همـــه  جـــای دنیـــا ایـــن  
ّـــی کشـــورهای پیشـــرفته.  جـــور نیســـت؛ حت
شـــما مالحظـــه کردیـــد در ایـــن بگومگوهـــای 
اخیـــری کـــه بیـــن اروپـــا و آمریـــکا اتّفـــاق 
کـــه  کردنـــد  اعـــالم  اروپایی هـــا  و  افتـــاد 
آمریـــکا از پشـــت بـــه آنهـــا خنجـــر زده... آن 
ـــه دیگـــران،  ـــه ی ب ـــم تکی ـــا توهّ کســـانی کـــه ب
و بـــا تکیـــه ی بـــه دیگـــران گمـــان میکننـــد کـــه 
امنیــّـت خودشـــان را میتواننـــد تأمیـــن کننـــد، 
ـــد  ـــزودی خواهن ـــن را ب ـــد کـــه ســـیلیِ ای بدانن

1400/۰۷/11 خـــورد.« 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــا هـــر حرکتـــی کـــه 
بخواهـــد ژئوپلیتیـــک منطقـــه یـــا حـــوزه ی 
جغرافیایـــی حکمرانـــی کشـــورها را تغییـــر 
همچنـــان  ایـــران  اســـت.  مخالـــف  دهـــد، 
ــوب،  ــه جنـ ــمال بـ ــال شـ ــل اتصـ ــوان پـ به عنـ
و  بین المللـــی  مرزهـــای  حفـــظ  طرفـــدار 
بازبـــودن تمـــام راه هـــای حمل ونقـــل فعلـــی 
ــه از  ــورهای منطقـ ــه کشـ ــتفاده ی همـ و اسـ

مزیـــت مســـیرهای تجـــاری اســـت.
ــت از  ــر حمایـ ــان خیبـ ــش فاتحـ ــام رزمایـ پیـ
امنیـــت کشـــورهای همســـایه و مخالفـــت 
بـــود و  بـــا حضـــور بیگانـــگان در منطقـــه 
نیـــز  قـــوا  کل  فرمانـــده  کـــه  همان گونـــه 
برابـــر  در  اســـالمی  جمهـــوری  فرمودنـــد 
حـــوادث مرزهـــای شـــمال  غربـــی خـــود بـــا 
و  می گیـــرد  تصمیـــم  عقالنیـــت  و  اقتـــدار 

عمـــل خواهـــد کـــرد.

پیام اقتدار و عقالنیت ،

راه حل تحوالت جاری در مرزهای شمال  غربی

پیام رزمایش 
فاتحان خیبر 
حمایت از امنیت 
کشورهای 
همسایه و 
مخالفت با 
حضور بیگانگان 
در منطقه بود

آقای محسن پاک آئین
دیپلمات سابق جمهوری 
اسالمی ایران
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چنــدی قبــل بــود کــه جمعــی از تولیدکنندگان 
نامــه ای  ارســال  بــا  داخلــی  خانگــی  لــوازم 
از  انقــالب نگرانــی خــود را  بــه دفتــر رهبــر 
زمزمه هــای واردات محصــوالت نهایــی لــوازم 
بدهــی  ازای  در  کــره ای  شــرکت  دو  خانگــی 
هفت میلیارد دالری این کشــور به ایران ابراز 
و بــرای جلوگیــری از واردات ایــن محصــوالت 

کردنــد. چاره جویــی 
رهبــر انقــالب ضمــن موافقــت بــا درخواســت 
تولیدکننــدگان داخلــی، خطــاب بــه رئیــس 
جمهــور نوشــتند: »اگــر ایــن خبــر -گشــایش 
واردات از دو شــرکت کــره جنوبــی- راســت 
باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم 
خانگــی داخلــی اســت کــه تــازه توانســته اند 
قــدری روی پــا بایســتند«. رئیس جمهــور هــم 
در راستای حمایت از تولید داخلی و صیانت 
از دســترنج کارگــر ایرانــی، خطــاب بــه وزاری 
صنعــت معــدن و تجــارت و امــور اقتصــاد و 
دارایــی دســتور جلوگیــری از واردات این کاالها 

را صــادر کــرد.
* متأسفیم!

متأســفیم؛ ایــن پاســخ مســئوالن کــره  جنوبــی 
بــه تــالش ایــران بــرای اســتفاده از ۵۵ میلیــون 
ایــن کشــور  دارایی هــای خــودش در  از  دالر 
بــود!  واکســن  خریــد  پیش پرداخــت  بــرای 
ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای مقابلــه بــا 
کرونــا طرحــی بــه نــام کوواکــس راه انــدازی 
کــرده بــود و از هــر یــک از کشــورها خواســته 
بــود ســهم خــود را بــرای پیش خریــد واکســن 
بپردازنــد. ایــران هــم کــه یکــی از طلبــکاران 
چنــد میلیــارد دالری کــره جنوبــی بــود، از ایــن 
کشــور درخواســت کرد بخشــی از بدهی خود 
را بــه ایــران بپــردازد تــا در ســبد کوواکــس قــرار 
گیــرد؛ امّــا پاســخ مســئوالن کــره ای عجیــب 
بــود: »تضمینــی نمی دهیــم کــه ایــن پــول شــما 

بلوکــه نشــود!«
بــاز   ۱۳۹۷ اردیبهشــت  بــه  قضیــه  اصــل 
وقــت  رئیس جمهــور  کــه  زمانــی  می  گــردد؛ 
آمریــکا اعــالم کــرد در تصمیمــی یک جانبــه از 
برجــام خــارج شــده اســت. فــارغ از شکســت 
برجــام در رفــع تحریم هــا و حــل مشــکالت 
معیشــتی مــردم، هنــوز دیگــر طرف هــای ایــن 
توافــق بین المللــی در آن باقی مانــده و تصمیم 
آمریکا را نادرست می دانستند. به شش ماه 
نکشــید که تعدادی از دولت ها و کشــورها در 
همراهــی بــا رئیس جمهــور آمریکا بــه همراهی 
بــا سیاســت فشــار حداکثری علیــه ایــران روی 
آوردنــد. کــره جنوبــی و بخش هــای خصوصــی 
ایــن کشــورها بودنــد.  و دولتــی آن یکــی از 
هنــوز  کــه  درحالــی  بعــد،  یک مــاه  از  کمتــر 
جوهــر امضــای رئیس جمهــور آمریــکا خشــک 
نشــده بــود، یکــی از طرف هــای کــره ای قــرارداد 
دو میلیــارد دالری خــود را در طــرح توســعه ی 

پاالیشــگاه اصفهــان فســخ کــرد.
دولــت ایــن کشــور هــم هرچنــد تــا چنــد مــاه 
خریــد  تحریمــی  محدودیت هــای  از  بعــد 
نفــت از ایــران مســتثنی بــود، امّــا در کمتــر 
از یک ســال بعــد در همراهــی بــا سیاســت 
فشــار حداکثــری آمریکایی هــا، پــول حاصــل 
ــه ایــن کشــور را در  ــران ب از صــادرات نفــت ای
بانک هــای خــود مســدود و از بازگشــت آن 
بــه ایــران خــودداری کــرد. روابــط ایــران بــا کــره 
جنوبــی کــه تــا پیــش از خــروج یک طرفــه ی 
آمریــکا از برجــام بــه حــدود دوازده میلیــارد 
دالر رســیده بــود، بــا بدعهــدی طــرف کــره ای 
بــه یک بــاره افــت شــدیدی پیــدا کرد. زمســتان 
بــه بخــش  ســال ۹۸، تالطم هــای سیاســی 
لــوازم خانگــی هــم رســید و دو شــرکت کــره ای 
ــوع  ــت متب ــا سیاســت های دول در همراهــی ب

خــود از ایــران خــارج شــدند.
* واکنش دولت مردان ایرانی

اقدامــی کــه بــا واکنش  مســئوالن وقــت دولت 
ایــران هــم همــراه بــود. ســیدعباس عراقچــی، 
در  خارجــه  وزیــر  وقــت  سیاســی  معــاون 
واکنش به آن اقدام، آن را به شــدت نکوهش 
کــرد: »کســانی کــه بــا ایــن سیاســت آمریــکا 
همراهی و ایرانیان را در این شــرایط تنها 

رهــا می کننــد، حســاب خودشــان را بــرای آینده 
ّــت ایــران هــم ایــن کارشــان  مشــخص کرده و مل
را فرامــوش نخواهــد کــرد.« معــاون سیاســی 
ــن موضــوع را  وقــت وزارت خارجــه صریحــاً ای
هــم ذکــر کــرده بــود کــه شــرکت هایی کــه ایــران 
را تــرک می کننــد، در آینــده ی اقتصــاد ایــران در 
اولویــت قــرار نخواهنــد گرفــت. دیــدگاه آقــای 
عراقچــی از همــان زمــان نشــان مــی داد کــه 
حتــی بــا فــرض تغییــر شــرایط و مهیاشــدن 
امــکان بازگشــت ایــن شــرکت ها بــه ایــران، 
دولــت جمهــوری اســالمی عهدشــکنی آن را 
برخــورد  آن  بــا  متناســب  و  فراموش نکــرده 

خواهــد کــرد.
آقــای  واکنــش  بــه  محــدود  موضــوع  ایــن 
عراقچــی نمانــد. آقــای ســیدعباس موســوی، 
هــم  خارجــه  امــور  وزارت  وقــت  ســخنگوی 
از دیگــر مســئوالنی بــود کــه بــه ایــن اقــدام 
واکنش نشان داد: »ایرانیان دوستان روزهای 
ســخت را فرامــوش نمی کننــد؛ امّــا برخــی از 
شــرکت های خارجــی کــه در ســال ها و ماه هــای 
اخیــر صرفــاً بــا پذیرش قلــدری آمریکا، ایــران را 
تــرک کرده انــد، بداننــد بازگشــت بــه بــازار ایران 
بســیار ســخت خواهــد بــود. قانــون تجــارت 
می گویــد حفــظ بــازار از ورود بــه آن ســخت تر 
اســت.« ســخنگوی وزارت خارجــه هــم تهدیــد 
تلویحــی معــاون سیاســی وزارتخانــه ی متبــوع 
خــود را بــا عبــارت »بازگشــت بــه بــازار ایــران 
بســیار ســخت خواهــد بــود« تکــرار کــرد. حــاال 
حــدود دو ســال از زمســتان ۹۸ و وعده هــای 

داده شــده ی مســئوالن ایرانــی می گــذرد.
* نهال تولید جان می گیرد

بررســی اتفاقــی کــه در ســال ۱۳۹۹ و بعــد از 
ــی  اعــالم رســمی دو شــرکت مهــم کــره ای مبن
ــوازم  ــد ل ــران در حــوزه ی تولی ــازار ای خــروج از ب
خانگــی افتــاده قابــل تأمــل اســت. حســب 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  مســئوالن  اعــالم 
تجــارت، بــازار لــوازم خانگــی پُررونــق ایــران کــه 
ــار ۶۰درصــد  ــا میانه هــای دهــه ی ۹۰ در اختی ت
از جملــه شــرکت های  شــرکت های خارجــی 
داخلــی  تولیــدات  افزایــش  بــا  بــود،  کــره ای 
بــه ســال ۹۸ روبــه رو شــد، زمانــی  نســبت 
ــوز شــرکت های خارجــی اعــالم خــروج  کــه هن
نکــرده بودنــد. طبــق اعــالم یکــی از مســئوالن 
وزارت صمــت، درحالــی کــه ایــن وزارتخانــه در 
ســال ۹۹ تولیــد دوازده میلیــون دســتگاه لــوازم 
خانگــی را هــدف قــرار داده بــود، ایــن عــدد در 
واقعیــت و بــا همراهــی تولیدکننــدگان داخلــی 

ــزده میلیــون دســتگاه رســید. ــه حــدود پان ب
این عدد در حالی در شرایط تحریمی حاصل 
شــده اســت کــه در ســال ۹۷ کــه هنــوز تأثیــر 
خــروج آمریــکا از برجــام بر بــازار داخلی چندان 
رتبــه ی هشــت  در  بــود،  نشــده  محســوس 
میلیون دســتگاه قرار داشــت. به عبارت بهتر، 
پــس از ســال ۹۷ در کنــار همــه ی نوســانات 
خــروج  ادامــه ی  در  و  ارزی  شــوک های  و 
شــرکت های خارجــی کــه بعضاً حــدود دو دهه 
در ایــران حضــور داشــتند، تولیــدات داخلــی 
ایــن حــوزه در آســتانه ی دو برابرشــدن اســت؛ 
افزایــش تولیــدی کــه بــا کمــک حــدود پانصــد 
واحــد تولیــدی بــزرگ و متوســط حاصــل شــده 
اســت. در کنــار همــه ی این هــا نبایــد از یــاد 
بــرده شــود کــه ایــن افزایــش تولیــد هرگــز نباید 
به معنــای انحصــار و کاهــش کیفیــت باشــد.

* درخواست تولیدکنندگان از رهبر انقالب
حــال دو ســال پــس از زمســتان ۹۸ و خــروج 
زمزمه هایــی  خارجــی،  طرف هــای  یک طرفــه 
بــرای  واردات  مجــدد  بازگشــایی  بــر  مبنــی 
می رســد؛  گــوش  بــه  کــره  ای  شــرکت های 
زمزمه هایــی کــه فــارغ از صحت وســقم آن هــا 
مایــه ی نگرانی تولیدکنندگان داخلــی را فراهم 
آورده است. همین مسئله هم باعث شد که 
رأســاً طــی نامــه ای بــه رهبــر انقــالب از ایشــان 
درخواســت کننــد بــرای ایــن مســئله تدبیــری 
اندیشــیده شــود. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
هــم در پاســخ بــه ایــن درخواســت در راســتای 
سیاســت های همیشــگی خــود در حمایــت 
از تولیــد داخــل در متــن کوتاهــی خطــاب بــه 

رئیــس دســتگاه اجرایــی بــا ذکــر این عبــارت که 
»اگــر ایــن خبــر گشــایش واردات از دو شــرکت 
کــره جنوبــی راســت باشــد« خواســتار برخــورد 
بــا ایــن مســاله و منــع واردات بــرای جلوگیــری 
از ضربــه خــوردن شــرکت ها و تولیدکننــدگان 

داخلــی می شــوند.
بــرای  جمهــوری  محتــرم  ریاســت  دســتور 
جلوگیــری از واردات و اقــدام فــوری در حــل 
ایــن مســئله هــم در راســتای سیاســت اصولــی 
جمهــوری اســالمی در چنــد ســال اخیــر بــرای 
حمایــت از اقتصــاد و تولیــد داخلــی و البتــه 
شــرکت های  بــرای  الزم  تنبیهــی  اقدامــات 
خارجــی ترک کننــده ی ایــران اســت. به عبــارت 
دقیق تــر و بهتــر، اقــدام دولــت کــره جنوبــی 
بخــش  بــه  بــرای تحمیــل تصمیمــات خــود 
خصوصــی ایــن کشــور صرفــاً تصمیــم تجــاری 
و بازرگانــی نیســت، نــه زمانــی کــه بیــش از 
هفــت میلیــارد دالر از درآمــد ارزی ایــران را 
بلوکــه و شــرکت های تجــاری خــود را مجبــور 
بــه خــروج از ایــران کــرد، نــه اآلن کــه زمزمه های 
بــه  کشــور  ایــن  کاالهــای  بعضــی  واردات 
این هــا  همــه ی  می رســد.  گــوش  بــه  ایــران 
بخش هایــی از پــروژه ی سیاســی در همراهــی 
پــروژه ی  اقتضــای  و  آمریکایی هاســت  بــا 

سیاســی هــم پاســخ سیاســی اســت.
نکتــه ی قابــل تأمــل دیگــر در ماهیت سیاســی 
ــا از  ــی نه تنه ــره جنوب ــت ک موضــوع آنکــه دول
پرداخــت بدهــی هفــت میلیــارد دالری خــود 
بــه ایــران طفــره مــی رود، بلکــه بــرای پرداخــت 
ــم  ــا تصمی خســارت شــرکت های کــره ای کــه ب
خودشــان از ایــران خــارج شــده اند، حــاال -بــا 
هماهنگــی آمریکایی هــا- تصمیم گرفتــه ایــن 
خســارت را از محــل پول هــای مسدود شــده ی 
کنــد.  تأمیــن  کــره ای  بانک هــای  در  ایرانــی 
به عبــارت دقیق تــر، طــرف کــره ای نفــت ایــران 
را دریافت کــرده، ولــی پولــش را پرداخت نکرده 
ایــران  بــه  بایــد  از همــان پولــی کــه  و حــاال 
تأمیــن خســارت  بــه  اقــدام  کنــد،  پرداخــت 
زمســتان ۹۸  در  کــه  می کنــد  شــرکت هایی 
ــران خــارج شــدند؛ موضوعــی  ــه از ای داوطلبان
کــه توســط ســفیر ایــن کشــور در ایــران هــم 

تأییــد شــده اســت.
 * تسویه در کار نیست!

زمزمه هــای  دیگــر،  تأمل تــر  قابــل  نکتــه ی 
محصــوالت  واردات  گشــایش  بــرای  اخیــر 
شــرکت  های کــره ای بــرای تســویه ی بخشــی از 
طلــب چنــد میلیــارد دالری ایــران اســت. حــاال 
دو ســال پــس از زمســتان ۹۸ و جان گرفتــن 
تدریجــی نهــال تولیــد داخــل، زمزمه هایــی بــه 
گــوش می رســد کــه کــره جنوبــی به جــای آنکــه 
اصــل پــول و ســود حاصــل از مســدودکردن 
ــاً  ــد صرف ــران برگردان ــه ای ــاری دو ســاله را ب اجب
حاضرشــده در ازای آن بخشــی از محصــوالت 
همــان شــرکت هایی را بــه ایــران صــادر کنــد 
کــه در بدتریــن شــرایط ممکــن و در همراهــی 
بــا سیاســت  فشــار حداکثــری آمریکایی هــا، به 
ــازار و مصرف کننــده ی ایرانــی پشــت کردنــد  ب
و از کشــور خــارج شــدند. دو ســؤال اساســی 
در ایــن میــان مطــرح می شــود کــه تــا حــدی 
کمــک  موضــوع  روشن شــدن  بــه  می توانــد 
کنــد: نخســت آنکه چــرا مســئوالن ایرانی باید 
دوبــاره بــه همــان شــرکت هایی اعتمــاد کننــد و 
مجــوز ورودشــان بــه بــازار ایــران را صــادر کننــد 
ــل عــدم همراهــی  ــاه قب کــه حــدود بیســت م
خــود را بــا بــازار و مصرف کننــده ی ایرانــی بــه 
نمایــش گذاشــتند؟ ســؤال مهــم دیگــر هــم 
آنکــه در شــرایطی کــه بعــد از توفیــق اجبــاری 
خــروج شــرکت های کــره ای جان گرفتــن نهــال 
تولیــدات داخلــی کــه مجــال نفس کشــیدن 
ــا هموارکــردن  ــاره ب پیــدا کردنــد، چــرا بایــد دوب
مســیر واردات، نتیجه ی دســترنج کارگر ایرانی 
را در نطفه خفه کرد؟ تأمل در این دو ســؤال 
شــاید تــا حــدی بتوانــد موضــع دولــت ســابق، 
رهبــر انقــالب و دولــت فعلــی را در ممانعــت 
از واردات محصوالتــی کــه نمونــه ی مشــابه 

ــد. ــی آن هــا وجــود دارد، روشــن کن داخل
قدم اوّل برای تقویت تولید داخلی حمایت از 

ــی اســت؛ موضوعــی کــه  دســترنج کارگــر ایران
در ســال های اخیــر به شــدت مــورد پیگیــری 
بــوده اســت. نامگــذاری  رهبــر انقــالب هــم 
ســال های اخیــر و تأکیــدات جــدی ایشــان بــر 
حمایت از محصوالت داخلی در همین راستا 
محســوب می شــود؛ موضوعــی کــه در صــورت 
حمایــت دیگــر ســاختارهای حاکمیتــی باعــث 
شــکل گرفتن نوعــی از نظــام اقتصــادی خواهد 
شــد کــه حتــی در صــورت تحریــم طرف هــای 

خارجــی هــم امــکان حیــات و بالندگــی دارد.
بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت  موافقــت 
درخواســت جمعــی از تولیدکننــدگان داخلــی 
و دســتور رئیــس جمهــور بــرای جلوگیــری از 
واردات در چنیــن فراینــدی قابــل فهــم اســت. 
براســاس مصوبــه ســال ۱۳۹۷ شــورای عالــی 
اقتصــادی ســران قــوا واردات ایــن کاالهــا بــه 
الزم  اقدامــی  ایــن  و  شــده  ممنــوع  کشــور 
در ایــن زمینــه بــود، امّــا کافــی نیســت و در 
کنــار آن بایــد بــا سیاســتگذاری های داخلــی، 
تولیدکننــده ی داخلــی هــم در جهــت افزایــش 
و  حرکت کــرده  خــود  محصــوالت  کیفیــت 
حاکمیــت هــم بــا سیاســتگذاری ضمن مقابله 
بــا انحصــار، روح رقابــت را بیــن تولیدکننــدگان 

مختلــف زنــده نگــه دارد.
* حاال ما متأسفیم!

شــاید الزم باشــد پاســخی کــه مســئوالن کــره  
بــرای اســتفاده از  ایــران  تــالش  بــه  جنوبــی 
۵۵ میلیــون دالر از دارایی هــای خــودش بــرای 
پیش پرداخــت خریــد واکســن بــه مســئوالن 
خودشــان  مرتبــه  ایــن  بودنــد،  داده  ایرانــی 
بشــنوند؛ متأســفیم! ایرانیــان اقدامــات کــره 
ــرد؛ کشــوری کــه  ــد ب ــاد نخواهن ــی را از ی جنوب
در شــدیدترین شــرایط سیاســی و بین المللی، 
همراهــی خــود را بــا کاخ ســفید نشــان داد 
و بــه یــک بــازار ۸۰ میلیونــی پشــت کــرد و 
اثبــات  را  خــود  ادعاهــای  صــدق  هــم  هنــوز 
 نکــرده اســت. حــاال هــم یکــی از بدهکارتریــن 
بــه جمهــوری اســالمی نه تنهــا در  کشــورها 
از  بلکــه  اســت،  بدهــی  ایــن  تســویه  پــی 
محــل اعتبــار مسدودشــده ی ایــران اقــدام بــه 
تأمیــن خســارت همــان شــرکت هایی می کنــد 
ــا پــای خودشــان از ایــران خــارج شــدند.  کــه ب
ایــن اقدامــات اصــال بــوی دوســتی نمی دهنــد. 
دشــمنی بــا ملــت ایــران چیــزی نیســت کــه از 
یــاد کســی بــرود و بخواهــد بــدون هزینــه و 
تنبیــه طــرف مقابــل باقــی بمانــد. بلــه، آن کــه 
در روزهــای ســخت بــا ملــت ایــران دشــمنی 

می کنــد بایــد مجــازات شــود.

چرا درخواست تولیدکنندگان داخلی مورد موافقت رهبر انقالب قرار گرفت؟

بازار ایران، برای محصول ایرانی
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گفــت:  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
عضویــت ایــران در شــانگ های بــرگ برنــده دولــت 
در دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات برجامی است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
ــران در ســازمان  مجلــس در خصــوص عضویــت ای
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  شــانگهای  همکاری هــای 
ــران در شــانگهای  ــا عضویــت ای مهــر اظهــار کــرد: ب
اولیــن دســتاورد دیپلماســی دولــت ســیزدهم در 
حــوزه دیپلماســی اقتصــادی رقــم خــورد. ایــران بعــد 
ــه  ــود ب ــن ســازمان ب از ۱۵ ســال کــه عضــو ناظــر ای
عنــوان عضــو ثابــت پذیرفتــه شــد و ایــن امــر نتیجــه 
پیگیری هــا و تغییــر رویکــرد اقتصــادی و سیاســت 

ــود. ــت ســیزدهم ب خارجــی کشــور در دول

برنــده  بــرگ  شــانگ های  در  ایــران  عضویــت 
اســت مردمــی  دولــت  اقتصــادی  دیپلماســی 

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تأکیــد بــر 
اینکــه عضویــت ایــران در شــانگهای بــرگ برنــده ای 
بــرای دیپلماســی اقتصــادی کشــور خواهــد بــود، 
گفــت: عضویــت ایــران در شــانگ های در حوزه های 

امنیتــی و فرهنگــی نیــز بســیار مهــم اســت.
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس تصریــح کــرد: 
دولــت ســیزدهم عضویــت در شــانگهای را اولویــت 
اقتصــادی خــود می دانــد کــه بــرگ برنــده ای بــرای 

ایــران در عرصــه اقتصــادی اســت.

دیوار ترک خورده تحریم ها کامالً ویران شد

وی افزود: با پیوســتن ایران به شــانگهای، معادالت 
اروپا و آمریکا در عرصه تحریم های اقتصادی علیه 
ایــران بــه هــم خــورد و دیــوار تــرک خــورده تحریم هــا 
کامــالً ویــران شــد و دوره جدیــدی از رونــد اقتــدار 
جمهــوری اســالمی در حــوزه اقتصــادی در برجــام و 

مذاکــرات آغــاز شــد.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: اولیــن پیــام کشــورهای 
منطقــه در معــادالت جدیــد بیــن المللــی بــه آمریکا 
و اروپــا، اعــالم حمایــت از توســعه همکاری هــای 
بــود. بنابرایــن آمریــکا دیگــر  ایــران  بــا  اقتصــادی 
نخواهــد توانســت در عرصــه اقتصــادی فشــارهای 
تحریمــی را علیــه ایــران افزایــش دهــد و ناچــار بــه 

ــود. ــر رویکــرد خواهــد ب تغیی
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: 
همزمــان بــا اجــالس شــانگهای، خــروج تحقیــر آمیــز 

در ســال های  خــورد.  رقــم  افغانســتان  از  آمریــکا 
اشــغال افغانســتان، روســیه و چیــن در راســتای 
کاهــش نفــوذ آمریــکا در منطقــه بــه دنبــال ایجــاد 
ســاختاری پویــا بودنــد. شــاید در ســال ۱۹۹۶ فکــر 
اشــغال  دهــه  چنــد  از  بعــد  آمریــکا  نمی کردنــد 
افغانســتان، با خفت ناچار به خروج از این کشــور 

شــود.

عضویــت ایــران در شــانگهای دســت برتــر جمهوری 
اســالمی در مذاکــرات برجامــی اســت

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور ایــران در ســازمان 
گســترش  بــرای  را  جدیــدی  مســیر  شــانگهای 
فعالیت هــای اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــرد، گفــت: غربی هــا در ســال های  ایجــاد خواهــد ک
بودنــد.  ایــران  علیــه  کارشــکنی  دنبــال  بــه  اخیــر 
عضویــت ایــران در شــانگهای آغــاز حرکتــی بــرای 
دست برتر جمهوری اسالمی در مذاکرات برجامی 
خواهد بود. البته مقاومت ملت ایران این شــرایط 
جدیــد را رقــم زد و نشــان داد بــدون برجــام نیز ایران 

توانایــی موفقیــت در منطقــه و جهــان را دارد.
جدیــد  ظرفیت هــای  خصــوص  در  پورابراهیمــی 
اقتصــاد ایــران بــا پیوســتن به ســازمان همکاری های 
جمهــوری  تجــارت،  حــوزه  در  گفــت:  شــانگهای 
در  را  خــود  هــدف  بازارهــای  می توانــد  اســالمی 
کشــورهای عضــو ایــن ســازمان قــرار دهــد و از ســوی 
دیگــر نیازهــای خــود را نیــز از ایــن کشــورها تأمیــن 

نمایــد.
کــرد:  اظهــار  مجلــس  در  کرمــان  مــردم  نماینــده 
عضــو  کشــورهای  و  ایــران  تجــاری  همکاری هــای 
شــانگهای مســیر جدیــدی را بــرای افزایــش ســهم 
تجــارت ایــران در منطقــه و جهــان بــاز خواهــد کــرد.

وی گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار افغانستان 
و ظرفیت هــای ایــران، مســیر ترانزیــت جدیــدی کــه 
چیــن بــرای گســترش همکاری هــای اقتصــادی از 
طریــق جمهــوری اســالمی تعریــف کــرده اســت، بــه 
ســمت غــرب، اروپــا و غــرب آســیا بــاز خواهــد شــد. 
ــد را،  ــن مســیر اقتصــادی جدی ــز ثقــل ای ــن مرک چی

جمهــوری اســالمی قــرار داده اســت.

همکاری هــای بانکــی کشــورهای عضــو شــانگ های، 
ســیطره دالر را در تجــارت منطقــه پایــان می دهــد

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهــار کــرد: 

عــالوه بــر ایــن، جمهوری اســالمی باید نقــش خود را 
بــرای تأمیــن پایــدار انــرژی منطقــه ایفــا کنــد. در این 
راســتا همکاری هــای بانکــی بــا جمهــوری اســالمی 
در دســتور کار ســازمان مذکــور قــرار دارد. تعریــف 
می توانــد  واحــد  پــول  بــا  مشــترک  همکاری هــای 
ســیطره دالر را در منطقــه کاهــش داده و ســرآغاز 
تحــوالت مهمــی در اقتصــاد منطقــه شــرق و غــرب 

آســیا باشــد.
پورابراهیمــی گفــت: پیوســتن بــه شــانگهای عــالوه 
افزایــش  موجــب  اقتصــادی،  همکاری هــای  بــر 
ــا کشــورهای شــرق  ــران ب همکاری هــای فرهنگــی ای
آســیا خواهــد شــد و ایــن بــه دلیــل قرابت هــای 

فرهنگــی کشــورهای منطقــه اســت.

عضــو  کشــورهای  امنیتــی  همکاری هــای  لــزوم 
تروریســم بــا  مقابلــه  بــرای  شــانگ های 

وی تصریــح کــرد: همکاری هــای امنیتــی و ایجــاد 
مجموعــه ای هماهنــگ در منطقــه بــرای مقابلــه بــا 

ــن توافــق اســت. ــج مهــم ای تروریســم از نتای
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس بــا تأکید بر اینکه 
ایــن توافــق مســیر مذاکــرات برجامــی را بــه نفــع 
ایــران تغییــر خواهــد داد، گفــت: توافــق شــانگهای 
ــه جمهــوری اســالمی خواهــد داد.  ــر را ب دســت برت
مواضــع دولــت ســیزدهم، نحــوه مواجهه کشــورهای 
اروپایــی بــا ایــران را تغییــر داده بــود. ایــن توافــق 
مســیر تصمیمــات اروپــا در بــه رســمیت شــناختن 
حقــوق جمهــوری اســالمی بــرای برداشــتن تحریم ها 
و اجــرای تمامــی تعهــدات آمریــکا و اروپــا در برجام را 

ــد. همــوار می کن
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: پیــش 
بینی هــا از نحــوه مواجهــه آمریــکا و اروپــا در زمینــه 
برجــام ایــن اســت کــه بــا ایــن توافــق، آمریــکا ناچــار 
بــه پذیــرش حقــوق ایــران در لغــو تحریم هــا خواهــد 

بــود.

ایــران شــاهراه ارتبــاط کشــورهای عضــو شــانگ های 
بــا اروپــا و غــرب آســیا اســت

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران ســرپل حضــور چیــن 
در غــرب آســیا و اروپــا خواهــد بــود، گفــت: ایــران 
شاهراه مهمی است که کشورهای عضو شانگهای 
همکاری هــای  آن  طریــق  از  هســتند  عالقه منــد 

اقتصــادی خــود در منطقــه را افزایــش دهنــد.

عضویت در شانگهای برگ برنده دیپلماسی

همکاری های 
بانکی 
کشورهای عضو 
شانگ های، 
سیطره دالر 
را در تجارت 
منطقه پایان 
می دهد

لزوم 
همکاری های 
امنیتی 
کشورهای عضو 
شانگ های 
برای مقابله با 
تروریسم

ایران شاهراه 
ارتباط 
کشورهای عضو 
شانگ های با 
اروپا و غرب 
آسیا است
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نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس افزود: پیوســتن 
ایــران بــه شــانگهای همزمــان بــا تقویــت اقتصــاد 
جمهــوری اســالمی موجــب خواهــد شــد کــه ایــران 
حضور مؤثری در حمایت از مقاومت در منطقه 
داشــته باشــد و جبهه مقاومت را تقویت کند که 
ایــن امــر موجب ثبات منطقــه، کاهش جنگ ها و 
ناامنی ها و در نتیجه رشــد و شــکوفایی اقتصادی 

کشــورهای حــوزه مقاومــت خواهد شــد.
داده  نشــان  اســالمی  جمهــوری  گفــت:  وی 
حضــورش در عــراق و ســوریه موجــب از بین رفتن 
جریان هــای تروریســتی شــده اســت لــذا عضویت 
ایــران در شــانگهای موجــب تقویــت جنبــه امنیتی 

ایــن ســازمان خواهــد شــد.
نــگاه دولــت مردمــی بــه منطقــه وشــرق عامــل 

پیــروز ایــران در عرصــه شــانگ های شــد
پورابراهیمــی اظهــار کــرد: دولــت ســیزدهم بــا اتــکا 
بــه پشــتوانه مــردم و اعتقــاد بــه مؤلفه هــای اقتدار 
ــه از  جمهــوری اســالمی در منطقــه و دفــاع جانان
موضــع انقالبــی مــردم، موجــب شــد آمریــکا و اروپا 
و کشــورهای منطقــه موضــع قاطعانــه جمهــوری 
کننــد.  همــکاری  اعــالم  و  بپذیرنــد  را  اســالمی 
تدبیــر  تبدیــل سیاســت های منفعالنــه دولــت 
بــه سیاســت خارجــی فعــال در دولــت ســیزدهم، 
رویکــرد اســتفاده از توانمندی هــای داخلــی و نــگاه 
بــه کشــورهای منطقــه و شــرق بــه جــای نــگاه 
ــا غــرب و آمریــکا موجــب پذیــرش  بــه مذاکــرات ب

ــران در شــانگهای شــد. عضویــت ای
نماینــده مــردم کرمان در مجلس افــزود: در دولت 
تدبیــر همــه نگاه هــا بــه دســت اروپــا و آمریــکا 
بــود، جلســات متعــددی بیــن بخش هــای دولتــی و 
خصوصی با کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار 
می شــد در حالــی کــه وزیــر اقتصــاد، ســفیر چیــن 
را کــه بــرای دیــدار بــا وی بــه ایــن وزارتخانــه رفتــه 
بــود، نپذیرفــت. تصــور دولــت تدبیــر ایــن بــود کــه 
مشــکالت اقتصــادی بــا ارتبــاط بــا غــرب و پذیــرش 
ــه تنهــا  شــروط آنهــا حــل می شــود امــا در واقــع ن
غــرب هیــچ کمکــی بــه دولــت تدبیــر نکــرد، بلکــه 
بــه طرفدارانــش در ایــران خیانــت کــرد. دولــت 
ســیزدهم اولویــت دیپلماســی سیاســی خــود را 
توجــه بــه کشــورهای منطقــه و بلــوک شــرق قــرار 
داد، همیــن امــر موجــب اعتمــاد کشــورهای عضــو 

شــانگهای و پذیــرش عضویــت ایــران شــد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
اولویت هــای زیرســاختی  بایــد  دولــت ســریع تر 
بــرای همکاری هــای اقتصــادی بــا کشــورهای عضــو 

شــانگهای را فراهــم کــرده، مناطــق آزاد تجــاری بــا 
کشــورهای عضــو ایــن ســازمان تشــکیل داده و 

مرزهــای ترانزیتــی ایجــاد کنــد.

فرصــت طالیــی  شــانگهای  در  ایــران  عضویــت 
اســت

وی بــا تأکیــد بــر فرصــت طالیــی عضویــت ایــران 
در شــانگهای گفــت: اولویــت دولــت بــرای بهبــود 
شــرایط اقتصادی اســتفاده از ظرفیت کشــورهای 
اســت.  شــانگهای  عضــو  کشــورهای  و  منطقــه 
بزرگتریــن نقــش را در افزایــش ظرفیت اقتصادی، 
بخــش خصوصــی دارد کــه دولــت بایــد عقبــه 
بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه بازارهــا و تجــارت 
و ترانزیت با کشــورهای عضو این پیمان را فراهم 
کنــد و نشســت های مشــترک بخــش خصوصــی 
ــن پیمــان  ــا کشــورهای عضــو ای ــی ب ــاق بازرگان و ات
برگــزار شــود تــا گام هــای عملیاتــی و میدانــی بــرای 

اســتفاده از ایــن ظرفیــت برداشــته شــود.
پورابراهیمــی از جلســه کمیســیون اقتصــادی بــا 
وزرای اقتصــادی و وزیــر امــور خارجــه بــرای اخــذ 
گــزارش تخصصــی دولــت در مــورد عضویــت ایران 

ــر داد. در شــانگهای خب
مبنــی  نظرهــا  اظهــار  برخــی  خصــوص  در  وی 
 FATF بــر اینکــه ایــران بــه دلیــل عــدم پذیــرش
در  عضویــت  اقتصــادی  منافــع  از  نمی توانــد 
ســازمان شــانگهای اســتفاده کنــد، اظهــار کــرد: 
 FATF در خصــوص  اســالمی  جمهــوری  موضــع 
مشــخص و ایــران بــه دنبــال شــفافیت اســت. 
قبــل از اینکــه FATF در دنیــا شــروع بــه کار کنــد و 
توافقاتــی بیــن اعضــای آن شــکل بگیــرد، جمهوری 
اســالمی بــا تصویــب قوانینــی ماننــد مبــارزه بــا 
تأمیــن مالــی تروریســم و پولشــویی در ایــن راســتا 

گام هــای مهمــی برداشــت.
وی بــا بیــان اینکــه FATF بــه ابــزار سیاســی علیــه 
از   FATF گفــت:  اســت،  شــده  تبدیــل  ایــران 
کارکــرد علمــی و تخصصــی خــود دور شــده اســت. 
کشــورهایی مثــل عربســتان و ترکیــه کــه تأمیــن 
مالــی تروریســم را در ســال های اخیــر بــر عهــده 
یــا جریمــه  انتقــاد  مــورد  داشــته اند، هیچ وقــت 

FATF قــرار نگرفتنــد.
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی ادامه داد: FATF به دلیل رویکرد دوگانه 
و تبدیــل شــدن بــه ابــزاری در دســت دشــمنان 
ایــران، کارکردهــای علمــی و تخصصــی خــود را از 

دســت داده و جمهــوری اســالمی بــا شــفافیت 
مالــی، در ایــن راســتا گام هــای مهمــی نیــز برداشــته 

اســت.
پورابراهیمــی بــا طــرح ایــن ســوال که چه تضمینی 
وجــود دارد ایــران تمامــی تعهــدات FATF را بپذیــرد 
و از لیســت ســیاه آن خــارج شــود؟ گفــت: ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه FATF علی رغــم پذیــرش 
ــران، جمهــوری اســالمی را از  تعهــدات از ســوی ای

لیســت ســیاه خــارج نکنــد.
نماینــده مــردم کرمــان در مجلس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه تشــکیل ســازمان های منطقــه ای در 
دنیا گفت: ســازمان شــانگهای پس از ۱۱ ســپتامبر 
و بــرای مواجهــه بــا آمریــکا تشــکیل شــد. اعضــای 
ایــن  در  ایــران  دائمــی  عضویــت  بــا  شــانگهای 
ســازمان موافقــت کردنــد. راهبــرد آینــده ســازمان 
ســمت  بــه  حرکــت  شــانگهای،  همکاری هــای 
تعییــن  خصــوص  در  بین الدولــی  همکاری هــای 
یــا  مالــی  و  اقتصــادی  اطالعــات  شــاخص های 

تعریــف یــک FATF منطقــه ای خواهــد بــود.

FATF منطقــه ای تشــکیل می دهیــم/ عضویــت 
 FATF ایــران در شــانگهای مشــروط بــه پذیــرش

نبــود
وی تأکید کرد: راهکارهای جدیدی برای شفافیت 
اقتصــادی بــه منظــور همکاری هــای منطقــه ای 
وجــود دارد کــه می تــوان ایــن راهکارهــا را در قالــب 
نــدارد  لزومــی  کــرد.  تعریــف  منطقــه ای   FATF
کشــورهای منطقــه در قالــب FATF کــه آمریــکا 
و اروپــا اداره آن را بــر عهــده دارنــد، بــا یکدیگــر 

مبــادالت مالــی و اقتصــادی داشــته باشــند.
پورابراهیمی تصریح کرد: اروپا و آمریکا ادعا دارند 
کــه ایــران هنــوز موضوعــات مربــوط بــه FATF را 
عملیاتی نکرده اســت. کشــورهای عضو شــانگهای 
بــا علــم بــه ایــن موضــوع، ایــران را بــه عنــوان عضــو 
دائــم پذیرفتنــد. اگــر ایــن موضــوع بــرای کشــورهای 
عضــو شــانگهای مهــم بــود، عضویــت ایــران در ایــن 
ســازمان را مشــروط بــه پذیــرش FATF می کردنــد.

شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی گفــت: عــدم وجــود شــرط در پذیــرش 
نکــردن عضویــت  منــوط  و  ایــران در شــانگهای 
ایــران بــه پذیــرش FATF بــه ایــن معناســت کــه 
ایــن ســازمان قصــد دارد موضــوع شــفافیت مالــی 
و اقتصــادی را در یــک رویکــرد بیــن دولتــی مطــرح 

کنــد کــه FATF منطقــه ای خواهــد بــود.

FATF منطقه ای تشکیل می دهیم

نگاه دولت 
مردمی به 

منطقه وشرق 
عامل پیروز 

ایران در عرصه 
شانگ های شد

 FATF
منطقه ای 

تشکیل 
می دهیم/ 

عضویت ایران 
در شانگهای 

مشروط به 
 FATF پذیرش

نبود

عضویت ایران 
در شانگهای 

فرصت طالیی 
است

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی :
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اخبار جبهه ی مقاومت

حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان کــه بــه بیــروت ســفر کرده اســت 
بــا ســید حســن نصــرهللا دبیرکل حــزب هللا 

لبنــان دیــدار و گفت وگــو کــرد.
بــه گــزارش شــبکه خبــری المیادیــن، ســید 
حســن نصــرهللا دبیــرکل حــزب هللا لبنــان 
در جریــان دیــدار بــا حســین امیرعبداللهیان 
ــه  ــران ب ــر امــور خارجــه کشــورمان، از ای وزی
عنــوان همپیمانــی صــادق یــاد کــرد و گفــت: 
و  متحــدی صــادق  کــه  کــرد  ثابــت  ایــران 
دوســتی وفــادار اســت کــه دوســتانش را 
خــوار نمی کنــد ) تنهــا نمی گــذارد و بــه حــال 

خــود رهــا نمی کنــد(.
 ایــن ســخن دبیــرکل حــزب هللا لبنان اشــاره 
به آمریکا و غرب دارد که در شرایط دشوار 

متحدیــن خــود را بــه حــال خــود رها می کنند 
کــه نمونــه اخیــر هــم تحــوالت افغانســتان 
اســت کــه بــه طــور فضاحــت بــاری از ایــن 

کشــور خــارج شــدند. 
ســید حســن نصــرهللا همچنیــن تاکیــد کــرد 
کــه  امیــد و آمــال زیــادی بــه خــروج لبنــان از 
ایــن بحــران با همکاری همگانی وجــود دارد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان نیــز در ایــن دیــدار بــر موضــع 
اصولــی ایــران بــرای حمایــت و کمــک بــه 

لبنــان در تمامــی زمینه هــا تاکیــد کــرد.
در ایــن دیــدار کــه »محمــد جــالل فیروزنیــا« 
ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در بیــروت 
تحــوالت  آخریــن  داشــت،   حضــور  نیــز 
سیاســی لبنــان و منطقــه مــورد رایزنــی قــرار 

گرفــت. امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان در ســفر بــه بیــروت پیــش از ایــن 
بــا مقامــات بلندپایــه ایــن کشــور از جملــه 
رئیــس  وزیــر،  نخســت  جمهــور،  رئیــس 
پارلمــان و وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور 

دیــدار و گفت وگــو کــرده بــود. 
بــه  تســلیت  منظــور  بــه  همچنیــن   وی 
مناســبت درگذشــت همســر امــام موســی 
صــدر و نیــز شــیخ عبداالمیــر قبــالن رئیــس 
ســابق مجلــس اعــالی شــیعیان لبنــان در 
محــل ایــن مجلــس در بیــروت حضور یافت 
و بــا مســئولین مجلــس اعــالی شــیعیان 
لبنــان و خانــواده امــام موســی صــدر دیــدار 

و گفتگــو کــرد.

گروه هــای مقاومــت فلســطین حکــم دادگاه 
ــم صهیونیســتی کــه در آن اجــازه نمــاز  رژی
خوانــدن یهــودن در محوطه هــای مســجد 
االقصــی داده شــده را تجــاوزی خطرنــاک 
و  دانســت  اســالمی  مقدســات  علیــه 
پیامــد آن  مســئولیت هرگونــه عواقــب و 

متوجــه ایــن رژیــم خوانــد.
طــی  فلســطین  مقاومــت  گروه هــای 
بیانیــه ای حکــم دادگاه رژیــم صهیونیســتی 
خوانــدن  نمــاز  اجــازه  دادن  بــا  رابطــه  در 
یهودیــان در محوطه هــای مســجد االقصــی 

را بــه شــدت محکــوم 
کردنــد.در ایــن بیانیــه 
کــه  اســت  آمــده 
تجــاوزی  حکــم  ایــن 
علیــه  خطرنــاک 
اســالمی  مقدســات 
اســت و مســئولیت 
و  عواقــب  هرگونــه 
متوجــه  آن  پیامــد 
صهیونیســتی  رژیــم 

اســت.
مقاومــت  گروه هــای 
کــه  کردنــد  تاکیــد 
ایــن حکــم شــیطانی 
بــرای  مقدمــه ای 
اجرای توطئه تقسیم 
مکانــی  و  زمانــی 
االقصــی  مســجد 
و  مســلمانان  بیــن 
و  اســت  یهودیــان 
شهرک نشــینان  بــه 
اجــازه خواهــد داد تــا 
خــود  تجــاوزات  بــه 
علیه قدس و مسجد 
االقصــی ادامه دهند. 
مســجد  کــه  کردنــد  عنــوان  گروه هــا  ایــن 
االقصی بخشی از باور و عقیده مسلمانان 
اســت و مــا هرگــز از ذره ای از خــاک قــدس 
ــم  و مســجد االقصــی چشم پوشــی نخواهی
کــرد و دشــمن صهیونیســتی را از هرگونــه 

می داریــم. برحــذر  آن  علیــه  تجــاوز 
گروه هــای مقاومــت عمــوم ملــت فلســطین 
در کرانــه باختــری و ســرزمین های اشــغالی 
1948 را بــه حضــور گســترده و اعتــکاف در 
داخــل مســجد االقصــی در مخالفــت بــا این 
حکــم جائرانــه علیــه ســرزمین و مقدســات 

فلســطین فراخواندنــد. گروه هــای مقاومت 
همچنیــن خواســتار دفــاع امــت از قــدس 
اشــغالگران  برابــر  در  االقصــی  مســجد  و 

ــان شــدند. اســرائیلی و توطئه هــای آن
ــاره  حمــاس: حکــم رژیــم صهیونیســتی درب
علیــه  جنــگ  اعــالم  االقصــی،  مســجد 

اســت اســالم  مقدســات 
جنبــش مقاومــت اســالمی حمــاس نیــز در 
بیانیه ای نســبت به پیامدهای این تصمیم 
جائرانــه هشــدار داد و تاکیــد کــرد کــه چنین 
حکمی تعدی آشــکار علیه مســجد االقصی 
مقدســات  و  دیــن  علیــه  جنــگ  اعــالن  و 

اســالم اســت.
حماس بیان کرد که دشــمن صهیونیســتی 
از ایــن طریــق بــه دنبــال زمینه ســازی جهت 
اجــرای طــرح شــوم تقســیم زمانــی و مکانــی 
مســجد االقصــی و همــوار کــردن راه بــرای 
تعــرض هرچــه بیشــتر شهرک نشــینان بــه 

ایــن مســجد مبــارک اســت.
هرگونــه  کــه  کــرد  تصریــح  جنبــش  ایــن 
موجــب  االقصــی  مســجد  علیــه  تعــرض 
دامــن  و  شــد  خواهــد  اوضــاع  انفجــار 
خواهــد  را  اشــغالگر  صهیونیســت های 
گرفــت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه نبــرد 
شمشــیر قــدس، آخریــن فصــل رویارویــی 
ــا اشــغالگران صهیونیســت بــرای دفــاع از  ب

بــود. قــدس نبــوده و نخواهــد 
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی فلســطین، 
ــد  ــد کــرد کــه مقاومــت همانن حمــاس تاکی
همیشــه آمــاده دفــاع از حقــوق و مقدســات 
فلســطین و مقابلــه بــا هرگونــه تجــاوزی از 

ســوی اشــغالگران اســت.
حماس عموم فلســطینیان و امت اســالمی 
و عربــی را بــه عمــل بــه مســئولیت های خود 
در زمینه دفاع از فلسطین و مقدسات آن 

بــه ویــژه مســجد مبارک االقصــی فراخواند.

سید حسن نصرهللا در دیدار امیر عبداللهیان در بیروت :

 ایران هم پیمان صادقی است

وزیر امور خارجه 
لبنان سفر همتای 
ایرانی خود به بیروت 
را سفری موفقیت 
آمیز توصیف کرد.

»عبدهللا بو حبیب« 
در پاسخ به این 
که سفر حسین 
امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران به 
لبنان را چگونه 
ارزیابی می کند، 
گفت: سفر وزیر 
امور خارجه ایران 
مانند سفر سایر 
وزرای امور خارجه به 
لبنان، در برگیرنده 
این پیام آشکار است 
که جامعه جهانی از 
لبنان حمایت می کند 
تا وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی 
آن بهبود یافته و به 
وضعیت قبل بازگردد 
و من تشکر می کنم 
از وزیر امور خارجه 
ایران.

وزیر امور خارجه لبنان :

سفر امیرعبداللهیان
 سفری 
موفقیت آمیز است

هشدار مقاومت فلسطین درباره نماز خواندن یهودیان در مسجد االقصی

این اقدام جنگ علیه مقدسات اسالم است
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اخبار جبهه ی مقاومت

یکی از اعضای جنبش انصارهللا یمن اعالم 
کــرد کــه تالش هــای رژیم صهیونیســتی برای 
وارد کــردن کشــورهای مقاومــت بــه رونــد 

عادی ســازی شکســت خــورده اســت.
دفتــر  اعضــای  از  یکــی  االســد«  »حــزام 
سیاســی جنبــش انصــارهللا یمــن در گفــت 
واکنــش  در  المعلومــه  وبســایت  بــا  وگــو 
بــه اقــدام برخــی سازشــکاران در برگــزاری 
نشســت عــادی ســازی بــا رژیــم اشــغالگر در 
اربیــل اظهــار داشــت، صداهــای ناســازگاری 
کــه بــرای عــادی ســازی بــا رژیــم اشــغالگر 
و  صداهــا  می کننــد  تــالش  صهیونیســتی 
مواضــع ناهنجــاری هســتند کــه نبایــد بــه 
آنهــا اعتمــاد کــرد.وی در ادامــه افــزود، عــادی 
ســازی با رژیم اشــغالگر هرگز در کشــورهای 

مقاومــت بــه نتیجــه نخواهــد رســید. ایــن 
بــا  عادی ســازی  داد،  ادامــه  یمنــی  مقــام 
دشــمن صهیونیســتی هرگــز در محافــل و 
افــکار عمومــی ملت هایــی کــه رژیم هایشــان 
بــه آنهــا خیانــت و »معاملــه قــرن« را امضــا 
ــه  کرده انــد و نیــز در کشــورهای مقاومــت ب

نتیجــه نخواهــد رســید.
تالش هــای  کــه  کــرد  تاکیــد  االســد  حــزام 
اســرائیل بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در 
مســیر عــادی ســازی در کشــورهای مختلــف 
محــور  کشــورهای عضــو  کــردن  وارد  یــا  و 
تالش هایــی  مســیر،  ایــن  بــه  مقاومــت 

اســت. خــورده  شکســت 
اشــغالگر  رژیــم  گفــت،  همچنیــن  وی 
صهیونیســتی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

خــود در تــالش بــرای ایجــاد درگیــری هــای 
امــا  فرقــه ای در کشــورهای عربــی اســت؛ 
کشــورهای  در  اســرائیل  بــا  ســازی  عــادی 
مقاومــت هرگــز ممکــن نیســت و آزادگان 
بــا  ســازش  هرگونــه  بــا  اســالمی  امــت 

کــرد. خواهنــد  مقابلــه  اشــغالگران 
»خلیــل نصــرهللا« روزنامــه نــگار لبنانــی و 
متخصــص امــور منطقــه نیــز در گفتگــو بــا 
وبســایت معلومــه در ایــن خصــوص اظهــار 
داشــت، کنفرانــس اربیــل بــرای عادی ســازی 
با دشــمن صهیونیســتی شکســت خورده و 

هرگــز در عــراق بــه نتیجــه نخواهــد رســید.
یکشــنبه 26 ســپتامبر شــورای عالی قضایی 
عــراق طبــق مــاده 201 قانــون مجــازات ایــن 
کشــور حکــم بازداشــت چنــد شــخصیت 

در  زن  یــک  جملــه  از  عراقــی  و  سیاســی 
اســتان االنبــار را بــه دلیــل مشــارکت آنهــا در 
ــم اشــغالگر  ــا رژی کنفرانــس عــادی ســازی ب
در اربیــل کــه جمعــه گذشــته برگــزار شــد، 
صــادر کــرد. طبــق مــاده 201 قانــون مجــازات 
عــراق هــر کســی کــه بــه هــر شــکلی طرفــدار 
حکمــش  باشــد  اســرائیل  بــا  عادی ســازی 
اعــدام خواهــد بــود و همیــن مــاده بــه خــودی 
خــود بــرای مجــرم شــناخته شــدن حاضــران 
در نشســت عادی ســازی اربیــل و محکــوم 

کــردن آنهــا بــه اعــدام کافیســت.
از  عظیمــی  مــوج  بــا  کنفرانــس  ایــن 
محکومیت هــا در ســطح رســمی و مردمــی 
را  آن  عــراق  مرکــزی  دولــت  و  روبــرو شــد 

کــرد. محکــوم 

بــا اعــالم مخالفــت رژیــم صهیونیســتی بــا 
هرگونــه طــرح دو دولــت، ابومــازن بــا تمرکــز 
بــر معیارهــای مقاومــت رژیــم اســرائیل را 

می کنــد. تهدیــد 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین کــه از ســال 
1991 به مسیر مذاکره با رژیم صهیونیستی 
گام نهــاد حــاال پــس از ســه دهــه مذاکــره 
دســت خــود را کامــالً خالــی می بینــد. نتیجــه 
ــا  3 دهــه مذاکــره سازشــکاران فلســطینی ب
صهیونیســت ایــن بــوده اســت کــه رژیــم 
اشــغالگر طــی روزهــای گذشــته رســماً اعــالم 
ــا طــرح دو دولــت کــه مبنــای  کــرده اســت ب
تمــام مذاکــرات 3 دهــه گذشــته ایــن رژیــم 
و ســاف بــوده، کامــالً مخالــف اســت. حــاال 
ابومــازن همچــون یــک دهــه گذشــته کــه بــن 
بســت کامــل مســیر مذاکــره را لمــس کــرده 
بــه ســمت مجموعــه ای از اقدامــات بی فایده 
گام بــر مــی دارد کــه بارهــا ایــن اقدامــات را 

آزمــوده و نتیجــه ای از آنهــا نگرفتــه اســت.
گزینه های ابومازن

آنکــه  از  پــس  گذشــته  روزهــای  طــی 
صهیونیســت ها رســماً اعــالم کردنــد مخالــف 
طــی  ابومــازن  هســتند،  دولــت  دو  طــرح 
اظهاراتــی اعــالم کــرد حــاال کــه آنهــا بــا ایــن 
طــرح مخالنــد مــا چــاره ای نداریــم جــز آنکــه 
بــه ســمت گزینه هــای دیگــر حرکــت کنیــم. 
ســمت  بــه  بازگشــت  چــون  گزینه هایــی 
 1947 تقســیم  طــرح  اجــرای  درخواســت 
ســازمان ملــل و حرکــت بــه ســمت تشــکیل 
فلســطین  در  دموکراتیــک  واحــد  دولــت 
تاریخــی کــه در آن حقــوق سیاســی و مدنــی 
کامــل فلســطینیان در فلســطین تاریخــی 
واحــدی  دولــت  نــه  شــد.  خواهــد  محقــق 
کــه اشــغالگران را تأییــد کــرده، نظــام نــژاد 

پرســتانه آنهــا را بپذیــرد.
آنچــه در ایــن ســخنان ابومــازن بــه عنــوان 
تهدید خطاب به اشــغالگران ارائه می شــود، 
چارچوب هــای  بــا  کــه  اســت  تهدیــدی 
و  ابومــازن  اســت.  شــده  بیــان  مقاومــت 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین بــا پذیرفتن 
بــا رژیــم  مرزهــای ســال 1967 در مذاکــره 
ــا  ــر ت صهیونیســتی عمــالً از فلســطین از نه
بحر دست برداشته بودند. اما حاال که کارد 
به اســتخوان ابومازن رســیده و او می خواهد 

اهــرم فشــاری علیــه صهیونیســت ها بــه کار 
گیرد، از فلسطین تاریخی، همان فلسطین 

ــا بحــر ســخن می گویــد.   از نهــر ت
طی سال های گذشته از زمانی که مذاکرات 
ســازش طــی ســال های 2010 تــا 2014 بــدون 
ابومــازن  هیــچ نتیجــه ای رهــا شــد، هــرگاه 
تهدیــد  را  صهیونیســت ها  داشــت  قصــد 
کنــد از 4 ابــزار موجــود در میــان سازشــکاران 
فلســطینی بهــره می گرفــت. اول، کنــار رفتــن 
از میــز مذاکــره و قطــع نیمــه تمــام مذاکــرات، 
دوم، مراجعــه بــه ســازمان های بیــن المللــی 
بــرای عضویــت در آن ســازمان ها و اقــدام 
علیــه رژیــم صهیونیســتی در آنجــا ســوم، 
خودگــردان  حکومــت  انحــالل  بــه  تهدیــد 
فلســطین و چهــارم، قطــع همــکاری امنیتــی 

بــا رژیــم صهیونیســتی.
3 تهدید اول به مرور از سوی صهیونیست ها 
اجرایــی شــد یعنــی صهیونیســت ها بــا قطــع 
مذاکــرات عمــالً مســیر مذاکــره را تعطیــل 
و  آمریــکا  وتــوی  بــا  آن  از  پــس  کردنــد. 
محدودیت هایــی کــه بــرای ابومــازن بــه وجود 
آوردنــد، مســیر اقــدام بیــن المللــی را بــرای 
سازشــکاران فلســطینی بســتند و در مرحله 
ســوم بــا روی کار آوردن یــک ســاختار اداری 
وابســته به ارتش رژیم صهیونیســتی تحت 
را  »کوگــت«، حکومــت خودگــردان  عنــوان 
ــزار چهــارم ابومــازن خــط  ــد. اب ــل کردن تعطی
قرمــز صهیونیســت ها بــود که هیــچ گاه عمالً 
تعطیــل نشــد و ابومــازن می دانســت کــه 
تعطیلــی آن مســاوی بــا حــذف عملــی او از 

عرصــه فلســطین خواهــد بــود.
حــاال ابومــازن در ســال 2021 پــس از گذشــت 
30 ســال از کنفرانــس مادریــد کــه اهرم هــای 
فشــار ســازش در فلســطین را – کــه خــود او 
معمــار و مجــری آن بــوده اســت- ناکارآمــد 
دشــمن  مقاومــت  معیارهــای  بــا  می بینــد 
بــه  اشــاره  می کنــد.  تهدیــد  را  اشــغالگر 
فلســطین تاریخــی- کــه همــان فلســطین 
کنــار  معنــی  بــه  اســت-  بحــر  تــا  نهــر  از 
گذاشــتن توافقنامــه اســلو اســت کــه در آن 
ایــن  می شــود.  تأکیــد  ســرزمین 1967  بــر 
بــدان معنــا اســت کــه ابومــازن بــا معیارهــای 
مقاومــت دشــمن صهیونیســت را تهدیــد 
می کنــد. کنار گذاشــتن اســلو به معنــای کنار 
گذاشــتن مســیر مذاکــره و ســازش بــا رژیــم 
صهیونیســتی  و تأکید بر کارآمدی مقاومت 
اســت. 3 دهــه ســازش در فلســطین، آنقــدر 
بــی فایــده و بی دســتاورد بــوده کــه معمــار و 
مجــری ســازش را بــه ایــن نقطــه رســانده کــه 
حــاال بــا معیارهــای مقاومــت و کنار گذاشــتن 
تهدیــد  را  صهیونیســت  دشــمن  ســازش 

می کنــد. 
واقعیــت میــدان و حرکت درســت مقاومت، 
برهمــگان ایــن نکتــه را بــه طــور قطع و یقین 
اثبــات کــرده اســت کــه مقاومــت تنهــا راه 
رســیدن بــه نتیجــه در مقابــل اشــغالگران 
اســت و دشــمن اشــغالگر جز زبان مقاومت 
را نمــی فهمــد؛ زبانــی کــه آنهــا را عقــب رانــده، 
بــه آزادی فلســطین بــرای همیشــه نزدیکتــر 

شــده اســت.

انصارهللا یمن :

تالش صهیونیست ها برای وارد 
کردن کشورهای مقاومت به روند 
عادی سازی بی نتیجه است

یک عضو جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین گفت: تا 
زمانی که حتی یک وجب از 
خاک فلسطین تحت اشغال 
باشد، مبارزه و مقاومت 
فلسطینیان ادامه خواهد 
داشت. به گزارش فلسطین 
الیوم، »یوسف الحساینه« 
عضو دفتر سیاسی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین 
گفت که ملت فلسطین تا 
زمانی که حتی یک وجب از 
خاک کشورشان و مقدسات 
آن تحت اشغال باشد، به 
مقاومت و مبارزه خود ادامه 
خواهند داد.

وی افزود: خارج از مقاومت 
و مبارزه مستمر علیه رژیم 
نژادپرست صهیونیستی 
هیچ گونه آزادی و کرامت ملی 
وجود ندارد.

الحساینه اظهار داشت: روند 
مقاومت و تقویت درگیری 
با رژیم صهیونیستی، روندی 
طبیعی و واقعی برای مبارزه 
با تروریسم سازمان یافته این 
رژیم است.

این عضو بلندپایه جهاد 
اسالمی فلسطین اضافه 
کرد: روند حل وفصل و صلح 
با دشمن صهیونیستی برای 
طوالنی تر کردن مدت بحران و 
عمر این رژیم اشغالگر است 
و این صلح فرصت بیشتری 
به اسرائیل برای اشغال 
مناطق باقی مانده فلسطین 
و یهودی سازی مقدسات و 
سرخورده کردن فلسطینیان 
و کوچاندن اجباری آنها از 
سرزمینشان خواهد داد.

جهاد اسالمی:

فلسطینیان به مقاومت 
و مبارزه علیه
 اسرائیل ادامه 
می دهند

دست خالی سازشکاران فلسطینی؛ 
ابومازن با معیار مقاومت دشمن را تهدید می کند
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در این بخش صفحات 
مثبت و پرمحتوای شبکه 
های اجتماعی
 به شما 
معرفی می شود

شهیدی که از نظر حاج 
قاسم یک لشکر بود

حاج قاسم سلیمانی: وقتی در جبهه می پیچید که شهید میرحسینی آمده، وهللا قسم انگار یک لشکر می آمد.

در هر بخش از نشــریه ی  » آســمان کویر « که این تصویر وجود دارد، قابلیت چندرســانه 
ای اســتفاده شــده و شــما مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بــه تماشــا و یــا شــنیدن مطلــب 

مــورد نظــر خــود بپردازیــد ...

حضور زائران لبنانی بر 
مزار سردار دلها

جهت ورود به صفحات اجتماعی
ماهنامه ی آسمان کویر
کلیک کنید ...
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https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/emamkhomeini/
https://www.instagram.com/raesi_ir/
https://www.instagram.com/khabarcheee/
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/10/فیلم_-زائران-لبنانیِ-مزار-سردار-سلیمانی-مشرق-نیوز.mp4
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/10/فیلم_-شهیدی-که-از-نظر-حاج-قاسم-یک-لشکر-بود-مشرق-نیوز.mp4

