
مغایرت خط مذاکره
 و سازش با امریکا  با عقالنیت سیاسی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ادامه سیاس��ت های غیرمنطقی و 
جنجالی خود و پس از اقدامات چالشی همچون قرار دادن سپاه پاسداران 
در فهرست گروه های تروریس��تی، تالش برای به  صفر رساندن صادرات 
نفتی ایران، اعالم ممنوعیت خروج آب سنگین و اورانیوم غنی شده و تحریم 
صادرات مواد فلزی چهارگانه از ایران که با چاشنی شبح جنگ و القای خطر 
بروز درگیری نظامی با بزرگنمایی تحرکات نظامی امریکا در منطقه توسط 
هم تیم افراطی اش جان بولتون همراه بوده با مطرح ساختن اینکه آماده 
تماس تلفنی ایران و انجام مذاکره است، در واقع هدف اصلی کاخ سفید را 
از این همه جنجال و تنش آفرینی یعنی وادارسازی ایران اسالمی به مذاکره   
بر مال کرد. او در این مرحله حتی شرایط دوازده گانه وزیر خارجه  گوش به 
حرف خود را کنار گذاشت و صرفاٌ موضوع عدم دسترسی جمهوری اسالمی 
ایران به سالح هسته ای را مطرح س��اخت که البته پیش از این رهبری و 
مسئوالن کشورمان بارها اعالم داشته اند که در راهبرد هسته ای و نظامی 

ایران اسالمی، محلی از اعراب ندارد.
با وجود این، تقاضای ترامپ برای تماس و مذاکره با بی اعتنایی و واکنش 
سرد مسئوالن و تعجب و تمسخر اکثریت جامعه ایران مواجه شد و امام 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی نیز هرگونه مذاکره را غیرعقالنی 
خواندند. اما در همین حال گاهی برخی عناصر سیاسی زمزمه هایی مبنی 
بر توجه به این خواسته ترامپ و انجام مذاکره با امریکا می کنند که با مفروض 
گرفتن رفع خطر جنگ و یا کاهش فشارهای اقتصادی به عنوان پیامدهای 

مذاکره در این شرایط، دنبال می شود.
حال آنکه هرگونه مذاکره و ی��ا اعالم آمادگی برای آن در ش��رایط فعلی 
اگر از سر سپردگی به کاخ س��فید و خیانت نباشد، با عقالنیت سیاسی و 
سیاست ورزی عقالنی فرسنگ   ها فاصله دارد. دالیل و نشانه   هایی که این 

فاصله را تأیید می کنند عبارتند از:
1- سابقه امریکا به صورت عام و ترامپ به صورت خاص در عهدشکنی  ها 
و نقض توافقات قبلی که نقض برجام و نتایج مذاکره با کره شمالی حجت 
روشن برای اثبات غیرقابل اعتماد بودن امریکا و ترامپ و ذاتی بودن خدعه 

و عهدشکنی در نزد آنان است. 
2- همزمانی فش��ار  ها و تهدیدات با ادعای مذاکره که شرایط مذاکره را 
نقض و اجبار و یک سویه بودن آن را رقم زده و با تصور ابزار باج خواهی از 

آن استفاده می کند. 
3- هدف گذاری روی مؤلفه های اساسی قدرت و عزت ایران اسالمی برای 
مذاکرات اجباری، یعنی فناوری هسته ای، توان موشکی، عمق راهبردی و 
توان اقتصادی کشورمان که واگذاری و فرسایش آنان، قطعاً زمینه طمع و 

جنگ نظامی را تشدید می کند. 
4- نیاز ترامپ به مذاکره برای استفاده در رقابت های داخلی به ویژه انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو که صرف کش��اندن ایران اسالمی به پای میز 
مذاکره، پس از اقدامات زورگویانه نوعی تضمین برنده شدن در انتخابات و 

تثبیت قدرت ترامپ به حساب می آید. 
5- نیاز ترامپ بر اثبات نتیجه بخش بودن سیاست های جنجالی و اقدامات 
ظالمانه ای چون تشدید تحریم که نفس مذاکره می تواند حجت او برای 
اثبات آن به حساب آید. در همان حال شوق او برای تشدید فشار  ها و تهدید 

برای نتیجه گیری بیشتر نیز محسوب می شود. 
چنین گزاره   هایی را می توان همچنان ادامه داد و اگر مدافعان مذاکره تنها 
به بخشی از آن توجه کرده و یا لجبازی نداشته باشند، در مغایرت مذاکره با 

عقالنیت هیچ تردیدی نخواهند داشت. 

رسولسناییراد

در دي�دار س�ه س�اعته عص�ر دي�روز ش�ماري 
از دانش�جويان با رهب�ر معظم انقاب اس�امي، 
نمايندگان تشکل های »علمي، فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي و صنفي دانشجويان« حدود دو ساعت به 
بيان دغدغه ها و ديدگاه هاي خود درباره مسائل 
مختلف روز پرداختند و حضرت آيت اهلل خامنه اي 
نيز نکات مهمي درباره مس�ائل مطرح شده و نيز 
موضوع راهبردي »چگونگي ورود جوانان به ميدان 
و شتاب يافتن حركت عمومي كشور براي تحقق 
چشم انداز روشن انقاب اس�امي« بيان كردند. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي در ابتداي س��خنان 
خود دانشجویان و جوانان را به بهره گیري از فرصت 
کم نظیر ماه مب��ارك رمضان براي تقوی��ت رابطه با 
خداوند متعال توصیه کردن��د و گفتند: این فرصت 
مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و 

ماندگار تبدیل کنید. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در ادامه، جلسه دانشجویي 
را جلسه اي پر نش��اط، و روحیه جواني و سرزندگي 
را موجب پیشرفت و اس��تفاده از فرصت ها در کشور 
برش��مردند و افزودند: در مطالبتان غالب��اً دردها و 
نگراني ها را بیان کردید، من نیز ب��ا بیان نگراني ها و 
اشکال ها کامالً موافقم ولي توجه داشته باشید اگرچه 
روحیه نشاط و طلبکاري خیلي خوب است اما در بیان 
تعابیر و انتقادها باید دقت کنید چرا که بي دقتي در 
بیان، عالوه بر مؤاخذه خدایي، آثار نامطلوب دیگري 

خواهد داشت. 
رهبر انقالب اسالمي س��پس با اشاره به چند مورد از 
مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالي مبني بر اینکه 
»آیا اش��کاالت و کمبودهاي کنوني ناشي از اشکال 
ساختار اس��ت یا ضعف کارگزاران« گفتند: ساختار 
قانون اساسي ساختار خوبي اس��ت و اشکالي ندارد، 
البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها 
در طول زمان تکمیل و نواقص و خألهاي آنها برطرف 
مي شود، همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص 

مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد. 
 مشکات نظام پارلماني براي كشور بيش از 

رياستي است
ایشان در خصوص ایده »نظام پارلماني« خاطرنشان 
کردند: این مسائل را در مجمع بازنگري قانون اساسي 
به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، 
چرا که مشکالت نظام پارلماني براي کشور بیش از 

مشکالت نظام ریاستي است. 
رهبر انقالب در جمع بندي پاسخ به این سؤال تأکید 
کردند: در ساختار مشکلي وجود ندارد البته امکان کم 
و زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران، اشکال ها، 
کوتاهي ها، ناتواني ها و س��الیق گوناگوني دارند که 
نتیجه آن این کمبودها مي شود. البته اشتباه هاي ما 
مسئوالن مانند اشخاص عادي نیست و شکاف های 

بزرگي در متن جامعه ایجاد مي کند. 
نکته بع��دي که حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي به آن 
پرداختند، انتقاد یکي از دانشجویان از روند نامناسب 

خصوصي سازي ها و درخواست توقف آن بود. 
ایشان با اشاره به خطاهاي بزرگ انجام شده در زمینه 
خصوصي سازي، گفتند: بنده در این خصوص مکرراً 
تذکراتي داده ام که در برخي م��وارد منجر به اصالح 
یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصي سازي 
نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما اس��ت و نباید جلوي آن 
گرفته ش��ود، بلکه باید جلوي لغزش ها و خطاها در 

خصوصي سازي گرفته شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در پاس��خ به یکي دیگر از 
مطالب مطرح شده در این جلسه، تأکید کردند: من 
همواره جریان جوان انقالبي را تأیید کرده و مي کنم، 
البته این به معناي تأیید یک کار خالف یا غلط نیست 
که ممکن اس��ت از تعدادي جوان انقالبي سر بزند. 
بنابراین من خطا را تأیید نمي کنم اما جوان انقالبي 
را حتماً تأیید مي کنم و اگر چیزي غیراز این نقل شد، 

حتماً آن را قبول و باور نکنید. 
 شرايط تصويب برجام را به مسئوالن نوشتم

»اقدام برخي ها در نس��بت دادن تصوی��ب برجام به 
رهبري« سؤال دیگر یکي از دانشجویان بود که رهبر 
انقالب اسالمي درباره آن گفتند: شما البته چشم و 

هوش دارید و همه چی��ز را مي فهمید. در آن نامه اي 
که درباره برجام به مس��ئوالن نوشتم مشخص است 
که تصویب باید چگونه باشد. در آن نامه شرایطي ذکر 

شده که در آن صورت، تصویب مي شود. 
ایشان افزودند: البته اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا 
و اعمال نشد، وظیفه رهبري این نیست که وسط بیاید 

و بگوید برجام نباید اجرا شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي گفتند: این بحث که وظیفه 
رهبري در اینگونه مواقع اجرایي چیس��ت، مقوله اي 
است، اما معتقدم در زمینه هاي اجرایي نباید رهبري 
وارد میدان ش��ود و کاري را اجرا کند یا جلوي آن را 
بگیرد، مگ��ر در مواردي که به حرک��ت کلي انقالب 

ارتباط پیدا مي کند که در آنجا وارد مي شویم. 
 درباره برجام به رئيس جمهور و وزير خارجه 

موارد زيادي تذكر دادم
ایشان خاطرنشان کردند: من به برجام به آن صورتي 
که عمل و محقق ش��د، خیلي اعتقادي نداش��تم و 
بارها نیز به خود مس��ئوالن این کار از جمله به آقاي 
رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را 

گفتیم و موارد زیادي را به آنها تذکر دادیم. 
رهبر انقالب اس��المي یک توصیه   روشي نیز درباره 
نحوه بیان انتقادها به دانش��جویان داشتند و گفتند: 
بعضي دوستان انتقادهایي کردند که خوب و بسیاري 
از آنها نیز بجاست، اما لحن انتقاد را تند نکنید، در بیان 
انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوري 
حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایي محکوم 
کنند و از اف��راط و تفریط در بی��ان، و نفي قاطع یک 
مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید تالش 

کنید صحبت تان درست بیان شود. 
 دانش�جويان انتقادها را با متانت و عقانيت 

توأم كنند
حضرت آیت اهلل خامنه اي سپس به برخي اقدامات و 
فعالیت هاي مجموعه هاي دانشجویي در عرصه هاي 
داخلي، منطقه اي و بین الملل��ي، بخصوص در یک 
سال گذش��ته اش��اره کردند و افزودند: حمایت هاي 
مجموعه ه��اي دانش��جویي از کارگ��ران و ورود به 
نحوه واگذاری ها در مجتمع کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه و ماشین سازي تبریز و یا مطالبه از سه قوه 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخي موضوع ها 
و همچنین برگ��زاري تجمع ها در حمای��ت از مردم 
یمن و موضع گیري درباره حوادث نیوزیلند و نیجریه 
اقدامات خوبي بود که انجام گرفت.  ایش��ان در عین 
حال مجموعه هاي دانش��جویي را به رعایت متانت و 
عقالنیت، در کنار نشان دادن اقتدار روحي و معنوي 
توصیه مؤکد کردند و گفتند: در اجتماعات و مطالبه 
گري ها، س��خن منطقي تأثیرگذار خواهد بود و من 
ضمن تأیید اینگونه حرکت ها بر استمرار آنها تأکید 
دارم.  رهبر انقالب اس��المي با یادآوري توصیه هاي 
قبلي خود به مجموعه هاي دانش��جویي در خصوص 
نهضت کتابخواني و لزوم مطالعه مستمر، خاطرنشان 
کردند: متأس��فانه این حرکت، روال مطلوبي ندارد و 
مجموعه هاي دانش��جویي و هیئت هاي اندیشه ورز 
آنها باید نسبت به طراحي برنامه هاي مطالعاتي براي 

دانشجویان، اقدام کنند. 
 گام دوم ترسيم كلي از گذشته، حال و آينده

حضرت آیت اهلل خامنه اي در مقدمه بحث اصلي خود با 
اشاره به بیانیه گام دوم افزودند: این بیانیه یک ترسیم 
کلي از گذش��ته، حال و آینده انقالب اسالمي است 
که در آن چهار نقطه اصلي و کلیدي وجود دارد: 1- 
عظمت وقوع و ماندگاري انقالب اسالمي 2- عظمت 
کارکرِد انقالب اسالمي تا به امروز 3- عظمت چشم 
اندازي که انقالب اسالمي باید به آن برسد و 4- عظمت 

نقش نیروي جوان متعهد در مسیر پیش رو. 
رهبر انقالب اسالمي با تأکید بر اینکه انقالب در چهل 
سال گذش��ته در عرصه هاي گوناگون بشري و ملي 
از جمله سیاسي، اجتماعي، علمي، عدالت و آزادي، 
کارکرد برجسته و ممتازي داشته است، خاطرنشان 
کردند: اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومي منضبط، 
پرسرعت و همراه با پیشرفِت محسوس و با محوریت 
جوان متعهد و حزب اللهي، به س��مت چشم انداز و 
اهداف بلند انقالب اسالمي هستیم تا حضور تأثیرگذار 
جوانان در نظام مدیریتي کشور تحول به وجود آورد. 

رهبر انقالب اسالمي پس از تشریح چهار نقطه اصلي 

بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق العاده ایجاد یک 
حرکت عمومي براي رسیدن به چش��م انداز روشن 
انقالب به طرح یک سؤال اساسي پرداختند: جوانان 
چگون��ه و در چه فرایندي مي توانن��د به این حرکت 

عمومي ورود و در آن نقش آفریني کنند؟
ایشان در مقدمه پاسخ به این سؤال گفتند: هر حرکت 
عمومي منضبط، صحیح و عقالني ب��ه چهار عنصر 
نیاز دارد: »شناخت واقعي از صحنه«، »جهت گیري 
مشخص«، »برخورداري از عامل یا عوامل امیدبخش« 
و »اتخاذ راهکارهاي عملي براي هدایت این حرکت 

عمومي«. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در بحث »نیاز هر حرکت 
عمومي به ش��ناخت صحیح از صحنه« خاطرنشان 
کردند: کساني که محور و محرك این حرکت هستند، 
باید از عناصر موجود و درگیر در صحنه شناخت کافي 
داشته باشند و بدانند که »جمهوري اسالمي در چه 
وضعي است«، »فرصت ها و تهدیدهایش چیست« و 

»دوستان و دشمنانشان چه کساني هستند«. 
رهبر انقالب در زمینه دومین عنصر هر حرکت عمومي 
یعني »جهت گیري مش��خص« نیز افزودند: جهت 
گیري حرکت عمومي ملت ایران به س��مت تشکیل 
جامعه اسالمي و در نهایت تمدن پیشرفته اسالمي 
است.  ایشان وجود نقطه روشن و امیدبخش را باعث 
پیش��روي و اس��تمرار هر حرکت عمومي خواندند و 
افزودند: ظرفیت هاي اثبات شده ملت ایران در شکل 
دهي و به سر انجام رس��اندن کارهاي بزرگ )که در 
پیروزي و استمرار انقالب اسالمي ظهور کامل داشت(، 
مهمترین نقطه امید حرکت عموم��ي ملت ایران به 
سمت تحقق اهداف و چشم انداز روشن کشور است. 

رهبر انقالب وعده صادق و تخلف ناپذیر الهي درباره 
نصرت یاري کنندگان دی��ن خدا را نقطه امیدبخش 
دیگري برش��مردند و افزودند: فرسودگي و انحطاط 
تردیدناپذیر تمدن غربي ک��ه البته بروز ملموس آن 
زمان بر خواهد بود، نقطه امید دیگري در روند حرکت 

عمومي ملت ایران است. 
ایشان »ارائه راهکارهاي عملي« را چهارمین عنصر هر 
حرکت عمومي خواندند و خاطرنشان کردند: تبیین 
این عناصر چهار گانه در افکار عمومي به ذهن فعال 
و زبان گویا نیاز دارد اما عنصر چهارم به برنامه ریزي، 
هدایت، تمرکز، فعالیت لحظه به لحظه و پیگیري نیز 
نیاز دارد تا کاروان عظیم جامع��ه و به ویژه جوانان را 

به پیش ببرد. 
رهبر انقالب اسالمي از همین زاویه به بیان پاسخ سؤال 
اصلي بحث یعني »چگونگ��ي ورود و نقش آفریني 
جوان��ان در حرکت عظیم ملت ای��ران« پرداختند و 
تأکید کردند: برنامه ریزي و ارائه راهکار براي هدایت 
حرکت عظیم ملت بر عه��ده جریان ها و حلقه هاي 
میاني از جمله تشکل های دانشجویي است که غالباً 
مجموعه ه��اي جوان، خوش��فکر و فعال هس��تند و 
مي توانند نقش و ش��أن محور بودن حرکت عمومي 

جامعه را برعهده بگیرند. 
ایشان در بیان نمونه هایي عیني براي ورود و محوریت 
یافتن جوانان، به تش��کیل کارگروه ه��اي فرهنگي 
در سراسر کشور از جمله در مس��اجد اشاره کردند و 
افزودند: تعبیر آتش به اختیاري که قباًل بیان ش��د، 

مربوط به این گونه مجموعه ها است. 
رهبر انقالب با اشاره به تأثیرگذاري عمیق گروه هاي 
فرهنگي از اول انقالب تاکنون خاطرنشان کردند: هر 
جا گروهي ج��وان با ذهن فعال و پویا ش��کل بگیرد، 
مي تواند با تأثیرگ��ذاري در محیط اط��راف و دیگر 
مجموعه ها در »عزم و حرکت و بینایي و پیش��رفت 

حرکت عمومي ملت« مؤثر باشد. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي »تش��کیل گروه هاي 

سیاس��ي« را از دیگر روش ه��ای ورود و حضور مؤثر 
جوانان در عرصه حرکت عمومي کش��ور دانستند و 
خاطرنشان کردند: »حزب بازي« بي برکت است اما 
تشکیل گروه هاي فعال سیاسي با هدف فهم کردن 
و تحلیل موضوع ها و حوادث سیاس��ي و انتقال این 
تحلیل به دیگران، مي تواند تأثیري بس��یار اساسي 

داشته باشد. 
»تشکیل میزگردها و کرس��ي هاي آزاد اندیشي در 
دانش��گاه ها« راهکار دیگر رهبر انقالب براي حضور 

مؤثر جوانان در صحنه بود. 
ایشان با ابراز ناخرسندي از کندي این حرکت تأکید 
کردن��د: جوانان منتظ��ر حرکت رئیس دانش��گاه یا 
مسئوالن دیگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب و با 
حضور افراد داراي ذهن فعال و زبان گویا این میزگردها 

و کرسي هاي آزاد اندیشي را شکل دهند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي خاطرنشان کردند: در حال 
حاضر درصد زیادي از دانشجویان در تشکل ها فعال 
نیستند، اما اگر این گونه فعالیت ها انجام شود، درصد 
بیشتري از دانشجویان به تش��کل ها و فعالیت های 

دانشجویي راغب مي شوند. 
»تشکیل گروه هاي نهضتي در داخل دانشگاه ها« و نیز 
»دعوت از دانشجویان کشورهاي محور مقاومت براي 
بحث درباره مسائل بین المللي و مسائل مهم جهان 
اسالم« پیشنهاد دیگر رهبر انقالب به دانشجویان براي 
حضور و هدایت حرکت عمومي ملت در مسیر تحقق 

افق روشن کشور بود. 
 تشکيل كرسي هاي آزادانديشي راهکار مؤثر 

براي حضور جوانان
حضرت آیت اهلل خامنه اي »تشکیل گروه هاي علمي 
و همکاري با مراکز و شرکت های دانش بنیان« را نیز 
شیوه اي مؤثر خواندند و افزودند: ارائه خدمات از جمله 
حضور گروه هاي جهادي در مناطق مختلف راهکار 
بسیار مهم دیگري است که هر قدر تقویت و هدفدار 
شود مي تواند میزان نقش آفریني جوانان را در صحنه 

افزایش دهد. 
»فعالیت های اطالعاتي مردمي« ب��ه مفهوم اطالع 
رساني صحیح درباره مسائلي نظیر سوءاستفاده ها، 
قاچاق و مسائل مشابه و »حضور در مسائل اجتماعي 
صنوف مختلف« دو روش دیگري بود که رهبر انقالب 
در بحث چگونگي ورود و تأثیرگذاري جوانان در عرصه 

حرکت عمومي کشور بیان کردند. 
ایش��ان افزودند: البته همه این راهکارها باید با الهام 
از جهت گیري کلي کشور یعني »رسیدن به جامعه 

اسالمي و تمدن پیشرفته اسالمي« صورت گیرد. 
 مجموعه هاي دانشجويي براي تأثيرگذاري 

نبايد منتظر دعوت باشند
حضرت آیت اهلل خامنه اي در نوعي جمع بندي از این 
بخش سخنانشان افزودند: این فعالیت ها به ورود نسل 
جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد 
شد و طبعاً هنگامي که جوانان متعهد و حزب اللهي به 
معناي حقیقي کلمه، جزو مدیران ارشد کشور شدند، 
حرکت عمومي شتاب و رونق بیشتري خواهد گرفت. 
اگر ش��ما جوانان اینجوري پیش بروی��د و زمینه را 
براي روي کار آمدن دولت جوان و حزب اللهي فراهم 
کنید، غصه هاي شما تمام مي شود و این غصه ها فقط 

مخصوص شما نیست. 
ایشان با بیان نکته اي مهم گفتند: فعالیت هایی که با 
هدف ورود و تأثیرگذاري جوانان در جریان عمومي 
کشور صورت مي گیرد، نباید به کارها و اهداف علمي 
مجموعه هاي جوانان ضربه بزند، بلکه باید هر دو کار 
را با هم به پیش برد، چرا که مي توان هم نخبه  پیشتاِز 
علمي بود و ه��م در گروه هاي جهادي یا نش��ریات و 

مجموعه هاي دانشجویي فعالیت کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي درباره نشریات دانشجویي 
نیز گفتند: کساني که در این نشریات فعال هستند، 
مي توانند با تش��کیل مجموعه هایي، بع��د از دوران 
دانشجویي نیز در عرصه نش��ر ادامه حرکت بدهند و 
مؤثر باشند.  ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکل ها 
براي دعوت ش��دن به فعالی��ت و تأثیرگذاري تأکید 
کردند: مجموعه هاي دانشجویي نباید منتظر دعوت 
باش��ند، باید هرکس و هر تش��کلي در هر زمینه اي 
توانای��ي دارد، خودج��وش و البت��ه با فک��ر و ذهن 
فعال و منضبط وارد عرصه ش��ود و ب��دون توجه به 
مشکالت، تأثیرگذاري کند.  رهبر انقالب خنثي شدن 
توطئه هاي نرم دشمنان را از نتایج مهم »عمل جوانان 
و تشکل های دانش��جویي به راهکارهاي بیان شده« 
خواندند و خاطرنشان کردند: دش��من با هدف فلج 
کردن نسل جوان درصدد است آنان را به شهوات، مواد 
مخدر و برخي فعالیت هاي بیهوده در فضاي مجازي 
مشغول و به نومیدي بکشاند اما با حرکات نشاط آور 
و امیدآفرین جوانان و مجموعه هاي دانشجویي، این 

توطئه نیز خنثي خواهد شد. 
 عوامل اميدآفرين در كشور بسيار بيشتر از 

عوامل نااميد كننده است
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي عوام��ل مژده دهنده و 
امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس 
کننده خواندند و با اشاره به برخي مطالب دانشجویان 
در این دی��دار، به جوانان عزیز میه��ن تأکید کردند: 
حتي اگر صد اش��کال و ایراد در مسئوالن یا عملکرد 
دستگاه ها مي بینید هرگز ناامید نش��وید و با توکل 
به خدا، با مش��کالت مب��ارزه و افق روش��ن آینده را 

محقق کنید. 
ایشان افزودند: شما جوانان اطمینان داشته باشید که 
زوال دشمنان بشریت یعني تمدن منحط امریکایي و 

زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود. 
در ابتداي این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل هاي 
دانشجویي به مدت دو ساعت دیدگاه ها و دغدغه هاي 

جامعه دانشجویي را بیان کردند. 

مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا: 
هیچ قدرتي نمي تواند 

جلوي پیروزي هاي ایران را بگیرد
هيچ قدرت�ي نمي تواند جل�وي پيروزي هاي بزرگ ملت اي�ران را به 
رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي بگيرد و قطعاً اسام پيروز خواهد شد. 
به گزارش مهر، سردار سرلشکر پاسدار س��ید یحیي صفوي، دستیار و 
مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در مراسم هیئت رزمندگان اسالم 
غرب و ش��مال غرب کش��ور که با حضور جمعي از رزمندگان قدیمي، 
پیشمرگان کرد و خانواده شهدا به مناس��بت گرامیداشت یاد و خاطره 
شهداي خطه کردستان به ویژه سرلشکر شهید بروجردي و سردار شهید 
سید حسین فیض اردکاني برگزار شد، با اشاره به خصوصیات شهیدان، 
خصوصاً شهداي غرب کش��ور گفت: باید به حال کس��اني که از فلسفه 
شهادت و زندگي در عصر ظهور بي خبرند، تأسف خورد. وي با اشاره به 
اینکه رمز و راز حیات ابدي شهیدان را انسان هاي کامل، مطلوب و عارفان 
واصل درك مي کنند، ادامه داد: گرفتاران در چنبره قدرت طلبي رمز و راز 
حیات ابدي شهادت را درك نمي کنند.  مشاور عالي فرماندهي معظم کل 
قوا تصریح کرد: شهیدان آمدند تا اشتیاق ظهور را در بین ملت ما دو صد 
چندان کنند تا همه ملت ما بفهمند یاران آخرالزمان چگونه عاشقانه در 
راه امام شان جان مي دهند و شهیدان ما منتظران واقعي حضرت مهدي 
عجل اهلل تعالي فرج الشریف بودند و خون شان، حیات بخش فلسفه انتظار 
است و فلسفه انتظار به قدرت رسیدن اسالم در جهان است. وي اظهار 
داشت: پیام انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل حاضر آن است که هیچ 
قدرتي نمي تواند جلوي پیروزي هاي بزرگ مل��ت ایران و پیروزي هاي 
آینده انقالب اسالمي را به رهبري حضرت آیت اهلل امام خامنه اي بگیرد و 

قطعاً اسالم پیروز خواهد شد. 
سرلش��کر صفوي در ادامه به برخي از ویژگي هاي ش��هیدان اشاره کرد 
و گفت: ش��هیدان ما ارتباط با خدا، ارتباط با نفس خود و نحوه تقابل با 
دشمن و ارتباط با مردم را به خوبي درك و تعریف کرده بودند. وي با اشاره 
به سابقه آشنایي خود با شهیدان بروجردي و حسین فیض گفت: وقتي 
به یاد خصوصیات شهید بروجردي مي افتم، به حال این شهید بزرگوار 
غبطه مي خورم، ش��هیدان بروجردي و حسین فیض آرامش و سکینت 
خاصي داشتند.   دستیار و مش��اور عالي فرماندهي معظم کل قوا افزود: 
شهیدان به شدت از انشقاق پرهیز مي کردند و برخورد محبت آمیز توأم با 
استدالل حتي با مخالفین و ضد انقالب داشتند و آنها به خویشتن داري و 
خودسازي اعتقاد داشتند. سرلشکر صفوي در ادامه با بیان ارتباط شهدا 
با دشمن و دشمن شناسي شهیدان، گفت: شهیدان شناخت کاملي از 
ماهیت و اهداف دشمن و دشمن شناسي خوبي داشتند و مي دانستند 
که امریکایي ها پشت سر دشمن بعثي بودند. وي خاطرنشان کرد: هیچ گاه 
شهیدان از دشمن و حتي از دشمن امریکایي نمي هراسیدند و در برخورد 
با دشمنان قاطعیت مثال زدني داشتند و به خود تردید راه نمي دادند و 

عالوه بر آنکه به تبلیغات دشمن اعتنایي نمي کردند. 

      ايرنا: نماز عبادي  سیاسي جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل 
موحدي کرماني در دانشگاه تهران برگزار مي شود.  

      فارس: عباسعلي کدخدایي، قائم مقام دبیر شوراي نگهبان قانون 
اساسي طي نامه اي خطاب به رئیس مجلس شوراي اسالمي، نظر این 
ش��ورا در خصوص طرح اصالح م��وادي از قانون انتخاب��ات مجلس را 
اعالم کرد. در این نامه، شوراي نگهبان نظر خود را در 2۹ بند که شامل 
مغایرت این طرح با قانون اساسي، مغایرت با شرع، ابهام، تذکر اصالحي 
و همچنین نظر هیئت عالي نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

است اعالم کرده است.  

رهبر انقاب در ديدار شماري از دانشجويان كشور:

زمینه دولتي جوان و حزب اللهي را فراهم کنید
   خبر يک

   اینکه روحاني مي گوید اختیار ندارم
 غش در قرارداد است

 ابراهیم امیني، نایب رئیس شوراي شهر تهران در مصاحبه با روزنامه دولتي 
ایران از رئیس جمهور به دلیل آنکه مي گوید اختیار ندارم، انتقاد کرده است. 
او در پاسخ به این سؤال که »آنچه برخي حاضران به نقل از آقاي روحاني 
مطرح کردند مانند اینکه رئیس جمهور امریکا 1۹ بار تماس گرفت و اختیار 
تصمیم گرفتن درباره پاسخ به این تماس وجود نداشت. شما این ماجرا را 
در چارچوب قانون اساسي و بر اساس احصاي مسئولیت ها و اختیارات 
رئیس جمهوري چگونه تفسیر مي کنید؟« گفت: »چنان که گفتم، رئیس 
جمهوري در آستانه انتخابات برنامه اي را ارائه مي کند و مردم هم بر اساس 
آن برنامه ها به او رأي مي دهند. اوالً برنامه هاي ارائه شده باید واقع گرایانه 
باشد و جنبه شعاري نداشته باشد، چون انتخابات یک قرارداد اجتماعي 
بین انتخاب شده و انتخاب کنندگان است. مردم براي تحقق برنامه ها رأي 
مي دهند. اگر این فرد و برنامه انتخاب شد هم باید نیروهایي را انتخاب کند 
که توان اجرا و تحقق برنامه ها را داش��ته باشند و هم باید برنامه هایي که 
ارائه مي شود در حیطه اختیارات رئیس جمهوري و دولت باشد. اگر نیاز 
به هماهنگي با مراجع دیگري هم هست او باید توان ایجاد این هماهنگي 
را داشته باشد. در غیراین صورت اینکه ما برنامه هایي را مطرح کنیم و بر 
اساس آنها رأي بگیریم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم نوعي غش 

در قرارداد است. در کشور ما متأسفانه به این مهم کمتر توجه مي شود.«
گرچه حسن روحاني مي کوشد با پیش کشیدن ادعاي کمي اختیارات 
ریاست جمهوري از بار مسئولیت شانه خالي کند، اما او هماني است که در 
تبلیغات انتخاباتي قسم جالله یاد کرد که مشکالت راه حل دارد و اگر راه 
حل نداشت، کاندیدا نمي شد، طبیعتاً این راه حل ها باید از مسیر معمول و 

در چارچوب اختیارات قوه مجریه پیش بیني شود. 
---------------------------------------------------- 

   هادی رضوی  در جلسه 
با مدیران بانکي چه مي کند؟ 

در این روزها که دادگاه متهمان بانک سرمایه در حال برگزاري است، 
تصویري در فضاي مجازي دست به دست مي شود که قابل تأمل است. 
هادي رضوي، داماد محمد شریعتمداري، وزیر سابق صنعت و معدن و 
تجارت و وزیر کنوني تعاون، کار و رفاه اجتماعي یکي از متهمان اصلي 
پرونده است که در جلسه اول گفت من را بي اعتنا به نسبت فامیلي ام 
محاکمه کنید. او البته همین گونه هم محاکمه مي شد، اما در دادگاه 
خواست چهره مثبتي از خود نشان دهد و آنقدر پیش رفت که سرانجام 
در جلس��ه بعدي نماینده دادستان به او گفت: »س��خن از دین و تقوا 
مي گویید، مشمئزکننده است! ش��ما خودتان دارید پرونده را سیاسي 
مي کنید تا از آن اس��تفاده های خ��اص کنید. پرونده ش��ما اقتصادي 
است شما آدم خاصي نیستید بلکه یک مفسد اقتصادي هستید و باید 

پاسخگو باشید. «
حاال انتشار یک عکس از او سؤال برانگیز ش��ده است. عکسي که هادي 
رضوي را در جلسه شریعتمداري با مدیران بانکي نشان مي دهد. درباره این 
تصویر در شبکه هاي اجتماعي آمده است: تا به حال، شریعتمداري وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره این تصویر و ادعاي مطرح شده درباره 
اینکه چرا داماد ایشان باید در جلسه با مدیران بانکي حضور داشته باشد 
توضیحي ارائه نداده است، اما س��ؤاالت و ادعاهایي مطرح شده است که 
آقاي وزیر مي بایست جهت تبیین موضوع و جلوگیري از شایعات بیشتر 

به آنها پاسخ دهد. 
1- سید هادي رضوي به چه عنوان و بر اساس کدام دستورکار و صالحیت در 
این جلسه حضور داشته است؟ 2- حضور رضوي در این جلسه اقتصادي چه 
دلیلي داشته است؟ 3- آیا داماد وزیر از این بانک ها وامي هم گرفته است؟ و ... 

در دومین جلسه رسیدگي به اتهامات سیدهادي رضوي در شعبه سوم دادگاه 
رسیدگي به مفاسد اقتصادي به ریاست قاضي اسداهلل مسعودي مقام، قهرماني 
نماینده دادستان با اشاره به اینکه رضوي بیش از 2۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
و ضمانتنامه دریافت کرده است، گفت: وي 1۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه 
و 1۰4 میلیارد تومان هم از بانک هاي دي، اقتصادنوین، مس��کن، تجارت و 

صادرات دریافت کرده است. 

وزارت اطاعات اعام كرد
انهدام باند قاچاق مواد مخدر

 در شهرستان هیرمند
وزارت اطاع�ات از انه�دام ي�ك بان�د كان قاچاق م�واد مخدر 
در شهرس�تان هيرمن�د و دس�تگيري اعض�اي آن خب�ر داد. 
به گزارش پایگاه خبري وزارت اطالعات، با اقدامات اطالعاتي و عملیاتي 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان سیستان 
و بلوچس��تان و همکاري هنگ مرزي، یک باند کالن م��واد مخدر در 
شهرستان هیرمند مورد ضربه قرار گرفت و تعدادي از عناصر باند قاچاق 
با هماهنگي مراجع قضایي دستگیر شدند. در این عملیات چند دستگاه 
خودرو حاوي محموله قاچاق توقیف و مقدار ۹2۸ کیلوگرم مواد مخدر 

از قبیل تریاك و شیشه کشف و ضبط شد. 

دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور: 
انتخابات مجلس خبرگان 
در 5 استان برگزار مي شود

امس�ال در كن�ار برگ�زاري انتخابات مجلس ش�وراي اس�امي 
در پن�ج اس�تان ته�ران، ق�م، خراس�ان ش�مالي، خراس�ان 
رض�وي و ف�ارس، ب�راي انتخ�اب ش�ش نف�ر از نماين�دگان 
برگ�زار مي ش�ود.  انتخاب�ات  مجل�س خب�رگان رهب�ري، 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوي، 
دبیر و سخنگوي س��تاد انتخابات کشور با اش��اره به برگزاري سومین 
جلسه ستاد انتخابات کشور، گفت: در جلسه دیروز رئیس کمیته مالي 
و پشتیباني ستاد انتخابات گزارشي از برنامه ها و اقدامات کمیته درباره 
بودجه و منابع مالي و اعتباري انتخاب��ات ارائه کرد. وي عنوان کرد: در 
سومین جلسه انتخابات تأکید شد که ابزار و اقالم انتخاباتي از منابع و 
تولیدات داخلي در جهت حمایت از تولید ملي استفاده شود؛ همچنین 
توصیه شد حتی االمکان در هزینه کردها صرفه جویي شود و کمترین 

میزان مصرف را داشته باشیم. 
موسوي با اشاره به اینکه در این جلسه ستاد انتخابات، اصالح آیین نامه 
مجلس خبرگان رهبري مطرح ش��د، یادآوري ک��رد: این اصالحیه به 
پیشنهاد وزیر کشور به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان در 

کمترین وقت ممکن این اصالحیه را بررسي و تصویب کرد. 
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کش��ور افزود: حاص��ل این تغییر در 
آیین نام��ه و اصالح آن این بود ک��ه از این پس در م��وارد همزماني 
برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري، 
تنها یک هیئت اجرایي در حوزه هاي انتخابیه تشکیل خواهد شد و 
از تعدد هیئت هاي اجرایي پرهیز مي شود که این امر یک گام مثبت 
براي بهبود فرآیند انتخابات است. موس��وي ادامه داد: در انتخابات 
پیش رو، در پنج اس��تان کش��ور در کنار برگزاري انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي، براي انتخاب شش نفر از نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبري نیز انتخابات برگزار خواهیم کرد و به این ترتیب استان هاي 
تهران، قم، خراسان شمالي، خراس��ان رضوي و فارس مشمول این 

قانون خواهند بود. 
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من به برجام به آن صورتي 
كه عمل و محقق شد، خيلي 
اعتقادي نداشتم و بارها نيز 
به خود مسئوالن اين كار از 
جمله به آقاي رئيس جمهور 
و وزير محترم امور خارجه 
اين مطلب را گفتيم و موارد 
زيادي را به آنها تذكر داديم
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