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   شكست عربستان يعني چي؟
مجتبي آزاد در توئيتي نوش��ته: شكس��ت يعني 
عربستان براي سه هفته جنگ به يمن اومد. موفق 
به خلع سالح و منزوي كردن انصاراهلل نشد. موفق 
به بازگردون��دن منصور هادي و اش��غال صنعا و 
الحديده نش��د. براي فرار از شكست هاي سياس��ي و نظامي به مذاكره 

نشست، به توافق رسيد و ۲۱مرتبه در روز اول، توافق رو نقض كرد. 
........................................................................................................................

  حواشي انتصاب های وزير صمت
 اكانت نود اقتصادي نوش��ته: وزي��ر جديد صمت كه از اف��راد نزديك به 
الريجاني است با انتصابات جديد خود )انتخاب داماد روحاني و خداداد 
غريب پور دوست صميمي تاجگردون به عنوان معاونان وزارتخانه( حواشي 
زيادي ايجاد كرده به طوري كه معاون ام��ور معادن اين وزارتخانه ديروز 

استعفا كرد و حتي زمزمه هاي استيضاح وزير نيز به گوش مي رسد. 
........................................................................................................................

  طرز تهيه بودجه كل كشور
علي رجبي در توئيتي نوش��ته: طرز تهيه بودجه ۹۸ توس��ط نوبخت 
و دوس��تان: فايل اكس��ل بودجه۹۷ را باز كرده و اعداد را در ۲۰درصد 
ضرب مي كنيم. وقتي كه مجموعش زد از درآمد باال، از صندوق ذخيره 

برداشته و مابقي را هم از بودجه دفاعي كم مي كنيم. 
........................................................................................................................

  مقصر برج هاي تهران
 صادق نيكو نوش��ته: برج هاي   تهران بايد از كميس��يون ماده ۵ مجوز 
بگيرند. اكثر اعضاي اين كميس��يون ش��خصيت هاي حقوقي دولتي 
هستند و شهردار فقط  يك رأي دارد. پس اگر بابت برج هاي تهران شاكي 
هستيد بايد در دولت حسن روحاني يا محمود احمدي نژاد دنبال مقصر 

بگرديد، وگرنه همه مي فهمند كه كينه داريد ولي اطالعات نداريد!
........................................................................................................................

  پهلوي تأثيري در معادالت ندارد
محمود فرجامي در مورد پرداختن به رضا پهلوي در شبكه هاي اجتماعي 
مي نويسد: اعتراف احس��اس حماقت عجيبي مي كنم از بازي خوردن 
رسانه اي سر ماجراي پهلوي و فرشگرد و امثال اينها. كساني را كه هيچ 
تاثيري در معادالت واقعي ندارند و حتي در رسانه هم حرفي براي گفتن 
ندارند، ما با واكنش هايمان مطرح می كنيم. مثاًل همين حرف هاي رضا 

پهلوي در موسسه واشنگتن يا قبلترش شبكه اينترنشنال. 
........................................................................................................................

   دولت عليه مواضع قبلي خود!
محمدجواد محمدزاده نوشته: به »دور زدن تحريم« فحش مي دادند. 
امروز باهاش پز ميدن. ارتباط با ش��رق رو تمس��خر مي كردند. امروز 
روابطي گرم تر از سابق برقرار كردند. تشنه ارتباط با غرب بودند. امروز 
دلواپسان رو از چشم دوختن به غرب نهي مي كنند. اين حجم از كاسبي 

و دروغ و تناقض از زمان مظفرالدين شاه بي سابقه است. 
........................................................................................................................

   تا وقتي تو شنونده اي... 
اميد حسيني در توئيتي نوشته: حتي شمايي كه ميري فالن مراسم و 
همايش من درآوردي يا بهمان سمينار علمي تحقيقاتي يا هرچي و پاي 
س��خنراني هاي بديهي و تكراري فالن مقام بي ربط ميشيني و تو دلت 
بهش مي خندي يا با گوشيت ور ميري، بله خود شما هم به اندازه اون آدم 

مقصري. تا تو شنونده باشي، اون آدم هم گوينده است.

آيا خصومت با جمهوري اسلامي ايران در نظام 
سياسي امريكا يك موضوع مورد اجماع همگان 
است يا يك موضوع حزبي و سياسي؟ برخي بر اين 
اعتقاد هستند كه حضور دموكرات ها در قدرت 
بيش از حضور جمهوريخواهان تأمين كننده منافع 
كشورمان است اما حضرت آيت اهلل خامنه اي نظر 
ديگلري دارنلد: »ذات امريكا هملان ذات دوره 
ريگان است، همان ذات است و تغيير نكرده ذات 
دشمن است. بله، حزب هست - حزب دموكرات، 
حزب جمهوريخواه اين پاس مي دهد به او، او پاس 
مي دهد به اين- لكن ذات امريكا همان اسلت.«

پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظمي سيدعلي خامنه اي )مد ظله العالي( 
در گزارش��ي تحليلي، به بررس��ي رويكردهاي دو 
حزب اصلي امريكا يعني ح��زب دموكرات و حزب 
جمهوريخ��واه در قبال جمهوري اس��المي ايران و 
راس��تي آزمايي فرضيه بيش��تر تأمين شدن منافع 
كش��ورمان با روي كار آم��دن دموكرات ها در اين 

كشور پرداخته است. 
   همگرايي و واگرايي بين ايران و امريكا

در اي��ن گزارش آمده اس��ت: همگراي��ي و واگرايي 
در روابط ميان جمهوري اس��المي اي��ران و اياالت 
متحده امريكا، از چهار ده��ه پيش تاكنون، در يك 
دامن��ه مش��خص، داراي حركتي سينوس��ي بوده 
است، به گونه اي كه گاهي تنش ميان اين دو كشور 
تا س��طح رويارويي نظامي باال گرفته و گاهي ديگر 
بحث هايي درباره تعامل و همكاري ميان دو كشور 
مطرح ش��ده اس��ت. بحران گروگانگي��ري، حمله 
غيرانساني ناو جنگي وينسنس امريكا به هواپيماي 
مسافربري پرواز شماره ۶۵۵ ايران اير بر فراز آسمان 
خليج فارس، افزايش تهديدات نظامي امريكا عليه 
ايران پس از ۱۱ س��پتامبر، تحريم هاي گسترده در 
ادوار مختلف و طرح محور شرارت، نمونه هايي از اوج 

گرفتن اين مخاصمه بوده است. 
اما از س��وي ديگ��ر، تالش هايي نيز ب��راي كاهش 
تنش ميان دو كش��ور صورت گرفته است. ماجراي 
مك فارلين در دهه ۶۰ شمسي، گفت وگوي رئيس 
دولت هفتم با م��ردم امريكا در مصاحبه با ش��بكه 
خبري س��ي ان ان و عذرخواهي تلويح��ي مقامات 
امريكايي درخصوص كودتاي ۲۸ مرداد و در نهايت 
طرح ش��عار گفت وگو با ايران از سوي باراك اوباما و 
امضاي برنامه جامع اقدام مشترك )موسوم به برجام( 
نمونه هايي از اين تالش ها بوده است اما نه تعارض ها 
و اختالفات به رويارويي نظامي جدي انجاميده و نه 
گفت وگوها و بعضاً منافع مش��ترك به عادي شدن 

روابط منجر شده است. 
بااين حال برخي بر اين اعتقاد هستند كه همگرايي و 
واگرايي در روابط دو كشور، تابعي از تحوالت داخلي 
امري��كا و رويكردهاي متفاوت حزبي در سيس��تم 
سياسي اياالت متحده اس��ت با اين ادعا كه حضور 

دموكرات ها در قدرت بيش از حضور جمهوريخواهان 
تأمين كننده منافع جمهوري اس��المي ايران است. 
ايشان بر اين باورند بيش��ترين همگرايي در روابط 
تهران و واش��نگتن در چهار دهه گذشته، در زمان 
حضور يك رئيس جمهور دموكرات در كاخ س��فيد 
رخ داده اس��ت، از اين رو مي توان روي دموكرات ها 
در امريكا براي تعامل با اين كش��ور حساب ويژه اي 
باز كرد. در اين زمينه، تالش ه��اي دولت كلينتون 
و دولت اوباما نيز به عنوان شاهد مثال ارائه مي شود. 
مقاله پيش رو تالشي براي بررسي اين فرضيه و پاسخ 
به اين سؤاالت است كه آيا مسئله جمهوري اسالمي 
ايران براي نظام سياسي امريكا يك موضوع حزبي 
و سياس��ي اس��ت؟ آيا رويكردهاي دو حزب اصلي 
امريكا، يعني جمهوريخواهان و دموكرات ها در قبال 
جمهوري اسالمي تفاوتي جدي دارد؟ به طور كلي 

سياست خارجي امريكا تابع چه مؤلفه هايي است؟
   دموكرات ها با ايران چه كردند

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از پيروزي 
انقالب اس��المي تاكنون، هف��ت رئيس جمهور در 
امريكا به كاخ سفيد راه يافته اند كه تا پيش از ترامپ، 
نيمي از آنها جمهوريخ��واه و نيمي ديگر دموكرات 
بوده اند. بررسي سوابق اين شش رئيس جمهور از هر 
دو حزب جمهوريخواه و دموكرات نشان مي دهد اگر 
آنان در هر مسئله اي اختالف داشته اند، در دشمني 

و خصومت با ايران هيچ اختالفي نداشته اند و شايد 
بتوان ادعا كرد كه دموكرات ها به دليل نزديكي شان 
با صهيونيست ها و نقش گس��ترده اي كه يهوديان 
امريكا در سبد رأي اين حزب دارند، نقش تخريبي 
بيشتري عليه كشورمان داشته اند. در ادامه، نگاهي 
خواهيم داشت به كارنامه اقدامات ضدايراني رؤساي 

جمهور دموكرات. 
   كارتِر دموكرات و كليد زدن جنگي 8 ساله

دوران رياس��ت جمه��وري جيمي كارت��ر از حزب 
دموكرات، آغازگر بسياري از قطعنامه ها و تحريم ها 
عليه جمهوري اسالمي ايران بود؛ دوراني كه در آن، 
اولين قطعنامه به بهانه نقض حقوق بش��ر در ايران 
صادر شد تا به دنبال آن، مجموعه اي از تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران وضع شود، البته فقط قطعنامه و 
تحريم اقتصادي در اين فاصله در كارنامه كارتر نيست 
بلكه كارتر به عنوان رئيس جمه��ور امريكا در دوران 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي، مسئوليت مستقيم 
مصادره بس��ياري از اموال مردم اي��ران در امريكا را 
بر عهده دارد. عالوه بر اين، كارت��ِر دموكرات، اقدام 
نظامي و خرابكاري امنيتي را نيز در دستور كار مقابله 
خود با جمهوري اسالمي قرار داد كه حمله نظامي به 
طبس و كودتاي نوژه، تنها دو نمونه از آن است. نشان 
دادن چراغ سبز به رژيم صدام و حمايت همه جانبه 
تسليحاتي، سياسي و اطالعاتي و رسانه اي از اين رژيم 

در برابر ايران را شايد بتوان اصلي ترين اقدام خصمانه 
دولت كارتر عليه جمهوري اسالمي دانست؛ سياستي 

كه هشت سال بدون تغيير ادامه يافت. 
   كلينتوِن دموكرات 

و كلكسيون تحريم هاي تازه
رئيس جمهور دموكرات بعدي كه پس از كارتر به كاخ 
سفيد راه يافت، بيل كلينتون بود. او همان سياست 
دولت هاي قبل را براي مقابله ب��ا ايران دنبال كرد و 
بنا بر اذعان بي بي س��ي، تحريم هاي س��خت تري با 
هدف جلوگيري از س��رمايه گذاري در صنعت نفت 
و گاز اي��ران وضع كرد. بي��ل كلينت��ون در كنگره 
يهوديان امريكا در ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۷۴ تصريح 
كرد كه قص��د دارد روابط تجاري امري��كا با ايران را 
قطع كند و س��پس در ۱۹ ارديبهش��ت ماه ۱۳۷۴ 
دس��تورالعمل اجرايي كلينتون ب��راي منع كامل 

تجارت و سرمايه گذاري در ايران اعالم شد. 
رئيس جمه��ور دموكرات امريكا ب��از هم تالش كرد 
تا حلق��ه تحريم هاي اقتصادي را تنگ ت��ر كند و در 
آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت كلينتون، 
صادرات به كش��ورهايي را كه قصد داشتند مجدداً 
آن كاالها را به ايران صادر كنند، منع كرد. دولت بيل 
كلينتون مانند رؤس��اي جمهور گذشته، بهانه هاي 
جديدي براي تحريم ايران تراش��يد و در س��پتامبر 
۱۹۹۹ ايران را ب��ه نقض آزادي مذه��ب متهم و در 

نهايت، تحريم هاي جديدي اعمال كرد. بيل كلينتون 
در دوران رياست جمهوري فقط به همين اقدامات 
بسنده نكرد و در دي ماه ۱۳۷۴ با تخصيص ۲۰ميليون 
دالر براي فعاليت هاي نظامي موافقت كرد و قرار شد 
اين مبلغ به صورت كمك نظامي در اختيار مخالفان 

جمهوري اسالمي قرار گيرد. 
    اوباماي دموكرات، تحريم، ترور و لبخند

ب��اراك اوبام��ا س��ومين و آخري��ن رئيس جمهور 
دموكراتي اس��ت كه بعد از انقالب اسالمي به كاخ 
سفيد راه يافته است؛ فردي كه تمام تالش خود را 
براي متحد ساختن جامعه جهاني عليه ايران و وضع 
تحريم هاي گسترده عليه كشورمان به كار گرفت. 
او همچون دولت پيشين خود، مقابله با حق مردم 
ايران در استفاده صلح آميز از سالح هسته اي را در 
اولويت برنامه هاي خود قرار داد. در همين راس��تا، 
اوباما از كش��ورهاي جهان خواس��ت تا جسورانه و 
س��ريع به س��وي تحريم هاي جديد ايران حركت 
كنند. بيشترين تالش براي انزواي ايران، در تاريخ 
امريكا توسط دولت اوباما صورت گرفت. مخالفت با 
كشورمان از سوي دولت اوباما تنها محدود به پرونده 
هسته اي نماند و در هفتم مهرماه ۱۳۸۹ دولت اوباما 
اولين تحريم عليه ايران با موضوع حقوق بشري را 
اعمال كرد، البته اينها تنها اقدامات خصمانه دولت 
اوباما نبودند. حمايت از فتنه گران در سال ۸۸، ترور 
دانشمندان هسته اي كش��ورمان و خرابكاري هاي 
متعدد س��ايبري مانن��د ويروس اس��تاكس نت، از 
ديگر اقدامات خصمانه دولت اوباماس��ت؛ اقداماتي 
كه به موازات و همزمان با آنها در ابتداي هر س��ال 
شمسي، اوباما در كاخ سفيد، هفت سين مي چيد و 
با لبخند، پيام دوستي مي داد. نكته جالب تر اينكه 
دولت اوباما حتي بعد از توافق برجام و در آس��تانه 
خروج از كاخ سفيد نيز محدوديت هايي عليه مردم 

كشورمان اعمال كرد. 
نگاهي به ساختار تصميم گيري در سياست خارجي 
امريكا و عوامل دخيل در سياستگذاري اين كشور 
در عرصه بين المللي و همچنين ريشه يابي تعارض 
مي��ان ته��ران و واش��نگتن، بيانگر آن اس��ت كه 
سياست هاي اس��تكباري و س��لطه گرايانه امريكا، 
به  رغم تغيير دولت هاي جمهوريخواه و دموكرات، 
از يك تداوم و پيوستگي معني دار برخوردار است. 
همچنين دش��مني ب��ا جمهوري اس��المي ايران، 
بخشي از هويت امريكايي است كه به نظام معرفتي 
اين كشور گره خورده و فرقي ميان دموكرات ها و 
جمهوريخواهان وجود ندارد، از اين رو مي توان ادعا 
كرد اين فرضيه كه تمايالت و رويكردهاي حزبي، 
عاملي اثرگذار در سياس��ت خارجي امريكاس��ت 
يا اينك��ه دموكرات ها رويكرد مثبت تري نس��بت 
به كش��ورمان در عرصه سياس��ت خارجي دارند، 
فرضيه اي ن��ادر و برآمده از بي اطالعي نس��بت به 

ماهيت و عملكرد نظام سياسي امريكاست.

   چهره ها

رئيلس شلوراي راهبلردي روابلط خارجلي بلا بيلان 
اينكله انتظلار داريلم اروپلا گام هلاي عمللي بلراي 
اجلراي SPV بلردارد، گفلت: آنها بله آقاي ظريلف قول 
داده انلد تا پايلان سلال ميلادي SPV را اجرايلي كنند. 
به گزارش مهر، سيد كمال خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط 
خارجي در حاش��يه همايش »صلح و ثبات در غرب آسيا، يك 
منطقه، يك سرنوشت« در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساز و 
كار احياي تمدن اسالمي، برگزاري نشست هايي مخصوص اين 
موضوع است. امروز برگزاري نشست هايي با حضور همه كشورها 

بدون اينكه استثنايي قائل شويم، مي تواند راهگشا باشد. 
خرازي در پاسخ به سؤالي درباره اجرايي شدن SPV بين ايران 
و اروپا گفت: اروپا وعده اجرايي شدن اين موضوع را داده، البته 
انتظار اين اس��ت كه گام هاي عملي در اين راستا از سوي اروپا 

برداشته شود. 
در گفت وگوهاي آقاي ظريف و اروپايي ه��ا، آنها قول داده اند تا 

پايان سال ميالدي SPV را اجرايي كنند. 
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: جمهوري 
اسالمي ايران نقش بس��زايي در مبارزه با تروريسم و حمايت از 

دولت هاي قانوني منطقه و مقابله با 
شيطنت ها داشته است. جمهوري 
اسالمي خواس��تار آزادي مردم و 
حمايت از حكومت هاي مس��تقل 
اس��ت و به اين مس��ير خود ادامه 

مي دهد. 
وي اظهار داش��ت: امني��ت ايران 
داراي دشمناني اس��ت و بيگانگان قصد دارند براي اين امنيت 
مشكل تراشي كنند. حركات تروريستي مانند آنچه در چابهار 
اتفاق افتاد، تالش��ي مذبوحانه اس��ت كه راه به جايي نمي برد. 
رزمندگان و نيروه��اي امنيتي ما در صحنه حض��ور دارند  و به 

همين جهت اتفاقي نخواهد افتاد. 
خرازي درباره ساز و كار SPV گفت: متناسب با آنچه اروپايي ها 
ارائه مي دهند ايران هم ساز و  كاري تدوين مي كند كه بتواند از 
آن استفاده كند. قرار اس��ت اين كانال مالي به عنوان بخشي از 
راه حل اروپا براي بهره مندي ايران از مزاياي مالي برجام ايفاي 
نقش كند و به رغم گذش��ت چندين ماه هنوز به نتيجه نهايي 

خود نرسيده است.

خرازي: اروپا قول داده است
تا پايان سال ميالدي SPV را اجرايي كند

صنايع دفاعي جمهوري اسامي ايران طرحي مبني بر ساخت 
زيردريايي هاي سلنگين 3هزارو200 تُني در دسلت دارند. 
 به گزارش فارس، بر اساس طرحي كه از س��وي صنايع دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران دنبال مي شود، نيروهاي مسلح كشورمان 
به دنبال طراحي و ساخت نس��ل جديد زيردريايي هاي سنگين 
خود با وزن ۳هزارو۲۰۰تُن هستند كه با ساخت آن، جهش بزرگي 
در زمينه طراحي و ساخت زيردريايي ها در كشور رخ خواهد داد. 
اين زيردريايي حدود ۸۷ متر طول، ۱۰ متر قطر و ۳هزارو۲۰۰تُن 
وزن خواهد داش��ت. ايران پيش از اين زيردريايي هاي س��بك 
»غدير« با وزن ۱۵۰ تُن را ساخته و عملياتي كرده و زيردريايي 

»فاتح« با تُناژ ۵۰۰ تُن را نيز آماده الحاق دارد. 
زيرسطحي ۵۲۷ تني فاتح به عنوان يك زيردريايي نيمه سنگين 
تلقي شده و تناژ آن در زيرس��طح ۵۹۳ تن است. اين زيردريايي 
كه از نظر مشخصات عملياتي بس��يار برتر از غدير است، توانايي 
حركت در عمق ۲۰۰ متر را به صورت عادي دارد و بيشينه عمق 
قابل دستيابي براي آن نيز ۲۵۰ متر است. فاتح توان دريانوردي 
به مدت ۳۵ روز را دارد ك��ه از اين نظر نيز بهبود چش��مگيري 
نس��بت به زيردريايي غدير مشاهده مي ش��ود. سرعت سطحي 

فاتح ۱۱ ن��ات )۲۰/۳۵كيلومتر بر 
س��اعت( و در حال��ت غوطه ور ۱۴ 
ن��ات )۲۵/۹ كيلومتر بر س��اعت( 
اس��ت. اي��ن زيردرياي��ي توانايي 
حمل موش��ك هاي زيرس��طحي، 
موش��ك هاي دوش پرتاب س��طح 
به ه��وا و همچنين ام��كان حمل 
نيروهاي تكاور و رساندن آنها به نقاط مورد نظر را نيز دارد. فاتح 
داراي چهار مقر پرتاب اژدره��اي كاليبر ۵۳۳ ميليمتري بوده و 
توانايي حمل هش��ت مين دريايي را نيز دارد و همچنين داراي 
دو اژدر رزرو اس��ت. پيش از اين، خبر در دس��ت س��اخت بودن 
زيردريايي »بعثت« نيز با تُناژ حدودا هزارو۳۰۰ تُن اعالم ش��ده 
بود كه با اين حال به نظر مي رسد نيروي دريايي قصد دارد سراغ 
زيردريايي ای با حجمي نزديك به زيردريايي هاي كيلوكالس خود 

)نوح، طارق و يونس( نيز برود. 
زيردريايي هاي »كيلو« ساخت روسيه در اوايل دهه ۷۰ خريداري 
شدند و سنگين ترين زيردريايي هاي حال حاضر در نيروي دريايي 

ارتش هستند.

با مشاركت صنايع دفاعي جمهوري اسامي ايران

ايران زيردريايي  ۳۲۰۰ ُتني مي  سازد

 احمد خاتمي: درباره انتصاب دامادم
از نوبخت سوال كنيد

املام  خاتملي  سليلداحمد  حجلت االسلام والمسللمين 
جمعله موقلت تهلران طلي بيانيله اي گفلت كله انتصلاب 
نلدارد.  او  بلا  ارتباطلي  بودجله  و  برنامله  در  داملادش 
حجت االسالم والمسلمين سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران 
در واكنش به برخي انتقادها از انتصاب سيدحسين ميرخليلي به عنوان 
رئيس حوزه رياست در سازمان برنامه و بودجه طي بيانيه اي تأكيد كرد 

كه اين انتصاب ربطي به او ندارد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
چند روزي است در فضاي مجازي مس��ئوليت دامادم آقاي سيدحسين 
ميرخليلي در دفتر آقاي دكتر نوبخت منتشر شده است، در اين رابطه چند 
نكته گفتني است: ۱- در آغاز زندگي مشترك دخترانم با دامادها، گفته ام 
»همه مسئوليت كارهايتان با خودتان است، اين انتصاب را دخالت ندهيد.« 
۲- هيچ گاه براي هيچ يك از دامادهايم سفارشي براي كاري نداشته و ندارم 
چون رانت خواري را منكر مي دانم. ۳- در رابطه با مسئوليت آقاي ميرخليلي 
نه در اين مسئوليت و نه در مسئوليت قبلي هم بنده نه تلفني نه پيامكي نه 
كتبي، هيچ سفارشي نداشته ام، مي توانيد از آقاي محمدي )رئيس محترم 
س��ابق س��ازمان اوقاف و امور خيريه( و آقاي دكتر نوبخت بپرسيد. ۴- از 
حساسيت جامعه اسالمي بر اين امور سپاسگزارم و اميدوارم اين روش ادامه 
يابد. ۵- در اين عرصه هم بايد تقوا، محور باشد، از تجسس و عيب جويي 

پرهيز گردد، بايد درصدد اصالح عيب موجود بود. 
........................................................................................................................

با صدور حكمي
 حجت االسالم محمدي سيرت

مشاور عالي نماينده ولي فقيه در سپاه شد
حجت االسلام حاجي صادقلي با صدور حكمي، حجت االسلام 
محمدي سيرت را به سمت مشلاور عالي نملاينده ولي فقيله در 

سپاه منصوب كرد. 
به گزارش مهر، حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه 
در سپاه با صدور حكمي حجت االسالم محمدي سيرت را به سمت مشاور 
عالي نماينده ولي فقيه در سپاه منصوب كرد. گفتني است حجت االسالم 
محمدي سيرت پيش از اين به مدت ۹ س��ال )از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷( 

نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بود.
........................................................................................................................

فالحت پيشه: احتمال تصويب لوايح پالرمو 
و CFT زياد است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياسلت خارجي مجلس شوراي 
اسلامي گفت : احتمال تصويلب لوايح اصلاح قانون مبلارزه با 
پولشلويي، پالرمو و الحاق ايران به كنوانسليون مقابلله با تأمين 
ماللي تروريسلم )CFT( بيشلتر از علدم تصويلب آن اسلت. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به جلسه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام براي بررسي موارد اختالفي بين شوراي نگهبان 
و مجلس شوراي اسالمي در اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، اظهار 
كرد: بنده در اين جلسه حضور داشتم؛ جلسه اي كه در آن مباحث جدي 
مطرح شد به طوري كه تنها براي بررسي يك ماده در اليحه پولشويي سه 
ساعت بحث و بررسي صورت گرفت. به گفته رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس اين جلسه نش��ان مي دهد در مجمع مباحث 
جدي مطرح است و موضوع با حساس��يت پيگيري مي شود، لذا معتقدم 
 يك قانون باق��ي  مانده و دو كنوانس��يون مرتبط با گروه اق��دام ويژه  مالي

) FATF ( بحث ها را داغ خواهد كرد. فالحت پيشه در پيش بيني از تصويب 
لوايح پولشويي، پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت : 
معتقدم احتمال تصويب اين لوايح بيش��تر از عدم تصويب آن است، البته 
اين به معناي نبود بحث هاي جدي نيست چون بحث هاي جدي در مجمع 

مطرح مي شود كه روند آن كمتر از مجلس شوراي اسالمي نيست.

نگاهي به يك اشتباه راهبردي در مقابل امريكا

خصومت دو حزبي در مقابله با ايران

مرد انقالبي با تيري كه به پ��ا و كتفش اصابت ك��رده به زمين 
مي افتد و با زحمت در حال جابه جا شدن است، كف زمين مقابل 
دانشگاه را با خط سرخ خون رنگين مي كند. مرد انقالبي به حفره 
اسلحه كه به سمتش گرفته شده است، خيره مي شود. او مطمئن 
است كه اين دشمن بي رحم و خونريز با او كه مرد اخالق و سخن 
است، خصومت شخصي ندارد. تاكنون هيچ گاه او با كسي دشمني 
شخصي نداشته است. او كه با سخنرانی هايش در ترغيب نسل 
روشنفكر و تحصيلكرده به اس��الم اثر بسزايی داشته است، تنها 
يك دشمن دارد و آن دشمني است كه او را سد راه روشنگري و 

بيداري جامعه مي بيند. 
    مفتح؛ يك دانشگاهي باتقوا

دكتر محمد مفتح در س��ال ۱۳۰۷ در روستايي از توابع همدان 
به دنيا آمد و پس از پايان تحصيالت در حوزه دينی، تحصيالت 
دانش��گاهی خود را نيز در دانش��گاه تهران ادامه داد و در رشته 
فلسفه، دكتری گرفت. ايشان عالوه بر تدريس علوم حوزوی به 
تدريس دروس دانشگاهی پرداخت و در كنار آن مبارزات خود 
با رژيم شاهنشاهی را نيز ادامه داد. اين بزرگوار در دوران انقالب 
اسالمی همگام با مردم مسلمان ايران و همرزمان همتراز خود 
آيت اهلل بهش��تي، مطهري و ديگران در صحنه ه��ای مبارزه بر 
ضدرژيم فاسد و استبدادی شاه حضور برنامه ريز و فعالي داشت. 
وی پس از پيروزی انقالب اسالمی به سرپرستی دانشكده الهيات 

دانشگاه تهران برگزيده شد. سرانجام اين شهيد بزرگوار در روز 
۲۷ آذر ۱۳۵۸، هنگام ورود به دانشكده الهيات، توسط گروهك 
فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فيض عظيم شهادت نائل آمد. 

   مفتح؛ نماد تبلوريافته انسان آرماني
ايجاد جامعه اسالمي پيشرفته يك ضرورت و نياز انقالبي است؛ 
جامعه اي ك��ه در آن دين خدا م��ورد توجه قرار گي��رد. جامعه 
اس��المي پيش��رفته زماني تحقق پيدا مي كند كه ب��ا پرورش 
متخصصان مسلماني كه نه تنها با پيشرفت در تكنولوژي و رشته 
تخصصي خود بلكه در مسائل دينی و فراگرفتن احكام الهی در 
همه شئون زندگی تعليم و تمرين شود. شهيد مفتح نماد عيني 
و تبلور يافته انس��اني بود كه در بستر ايجاد يك جامعه اسالمي 

آرماني، دنبال وحدت حوزه و دانشگاه بود. 
وحدت حوزه و دانشگاه يكی از بهترين راهكارها براي تحقق ايجاد 
جامعه اسالمي آرماني و پيشرفته بود كه شهيد مفتح آن را دنبال 
مي كرد. اين دو نهاد در رس��اندن جامعه به اهداف متعالی خود 
وظايفی را بر عهده دارند. هر دو قطب علمی كشور هستند كه بايد  
نشان دهند بين دين و علم هيچ تعارضی وجود ندارد بلكه اين دو 

با كمك يكديگر می توانند راهگشای سعادت انسان باشند. 

پي��ش از انقالب دانش��جويان و پرورش  يافته های غ��رب غالباً 
كسانی بودند كه به خاطر فقدان تبليغات مؤثر دينی نسبت به 
دين احساس بيگانگی و عناد می كردند، لذا دانشگاه ها كه مركز 
پرورش انسان های دانشمند بر اساس پيشرفت های علمی روز 
بود، بنيان آن بر بی اعتقادی و معارضه  با دين گذاشته شد و در 
دانش��گاه ها نه تنها دين را ضعيف كردند بلكه به معارضه  با آن 

پرداختند. 
در نظام گذشته، تالش هاي بسياري براي منزوي  كردن روحانيت 
و از سوي ديگر غربي  كردن نهادهاي فرهنگي و آموزشي، به  ويژه 
دانشگاه ها، صورت پذيرفت. با پيروزي انقالب و در سايه رهبري 
امام)ره( دو قشر روحاني و دانشجو براي پيروزي انقالب اسالمي 
پيشگام گرديدند. روحاني و دانشجو با درك موقعيت حساس و 
مهم خود همواره نقش خود را در انقالب حفظ كردند و پيشاپيش 
ساير اقشار، براي ايفاي مسئوليت هاي خويش وارد عمل شده اند. 
به دليل اهميت نقش اين دو قش��ر در هدايت جامعه اس��ت كه 
وحدت ميان آنها همواره مّد نظر امام راحل و مقام معظم رهبري 

امام خامنه اي)مدظله العالي( بوده و است. 
امام)ره( در آغاز كوشيدند با آماده ساختن دو قشر برای رفت و آمد 

به محيط علمی يكديگر و بحث و گفت وگو، نادرستی تصورات 
خويش را در مورد ديگری دريابند تا مراحل همكاری ميسر گردد. 
سرانجام پس از كوشش بسيار و اقدامات علمی، راه های بيشتری 
برای اين هم��كاری و نيازمندی طرفين به يكديگر گش��ود و بر 

ضرورت استمرار آن مكرراً تصريح شد. 
ش��هيد واالمقام دكتر مفتح در راه تحقق اين  انديش��ه و آرمان 
بلندي كه از  انديشه امام راحل)ره( برخاسته بود، كوشش هاي   
بي وقفه اي انجام داد. او معتقد بود كه »دانشگاهيان، با فراگيري 
علوم اسالمي و ايجاد روح زهد و تقوا و حوزويان با تسلط بر علوم 

روز در راه تبليغ معارف الهي، گام بردارند.«
در سال هاي پس از انقالب اس��المي، زمينه هايي فراهم آمد تا 
دانشگاهيان در طول دوران تحصيل تا حدودي با معارف، اخالق 
و متون اسالمي آشنا شوند و حوزويان نيز با علوم جديد، به  ويژه 
علوم انساني و اجتماعي، آشنا شوند و اين هدف بيشتر از مسير 
حضور برخي نيروهاي حوزوي در محيط دانشگاهي و بالعكس 
دنبال شد. وحدت و همكاري ميان اين دو پايگاه فكري فرهنگي 
جامعه، در برابر تاخت وت��از ارزش هاي غرب��ي، نه يك وحدت 
فيزيكي و ش��كلي بلكه همگرايي و يكي ش��دن در ارزش هاي 
فرهنگي و دغدغه ها و حساسيت هاي سياسي- اجتماعي است 
و همين حالت است كه هر يك از اين دو قشر را در جايگاه واقعي 

خود قرار داده است.

مفتح؛ شهيد راه وحدت حوزه و دانشگاه
یادداشت  |  سيدمحمود  نوربخش

   گزارش


