
بازدارندگي و استحكام دروني نظام
ميوه مقاومت فعال

كلمه مقاومت نقطه مقابل تس��ليم اس��ت و در اصطالح سياس��ي به 
معناي عام، ايس��تادگي در برابر زورگويي، ستمگري، استكبارورزي، 
استعمارگري، اس��تثمارگري و در يك كلمه ايستادگي در برابر نظام 
سلطه است. بي شك مقاومت و ايس��تادگي داراي منطق قوي و قابل 
دفاع ديني، علمي، عقلي و... اس��ت. حتي اگر منطق ديني و علمي و 
عقلي مقاومت هم مد نظر نباشد، تجربه تاريخي نشان داده كه تسليم 
شدن و همراهي با مس��تكبر و سكوت در برابر س��لطه گر مشاركت با 
سلطه گر و ظالم بوده و بر اساس متون ديني و آيات )به عنوان نمونه آيه 
۱۶۵ سوره اعراف( و روايات اسالمي جرم و گناه ظلم پذير و مظلوم اگر 

بيش از ظالم نباشد كم از او نخواهد بود. 
حضرت امام خامنه اي در مراسم سي امين سالگرد ارتحال امام راحل 
رضوان اهلل علي��ه فرمودند: »ام��ام، مقاوم��ت را از روي هيجان زدگي 
انتخاب نكرد، از روي احساس��ات زودگذر انتخاب نكرد؛ پش��توانه ي 
انتخاِب مقاومت از س��وي امام بزرگوار ما يك پشتوانه  منطقي است، 
پشتوانه   عقالني است، پش��توانه علمي اس��ت و البّته پشتوانه  ديني؛ 

منطق، پشت سِر ايستادگي امام و مقاومِت امام وجود دارد... «. 
منطق اس��تداللي بس��يار قوي مقاومت وقتي معنا پيدا مي كند كه از 
حالت نظريه پردازي محض و از حالت انفعالي خارج ش��ده و در حوزه 
عمل و مقاومت فعال به ايمن سازي و بازدارندگي همه جانبه منتهي 
شده و دشمن را در تحقق مطامع ش��يطاني و درنده خويي اش ناكام 
و پشيمان نمايد، در غيراين صورت س��خن گفتن از مقاومت، به يك 
سرگرمي كالمي مي ماند و متأسفانه برخي از سياسيون، يا مقاومت را 
در حد حرف و بحث هاي كالمي رهگيري مي كنند و يا مغالطه گون و 
بعضاً منافقانه و گاهي خيانت آلود، مقاومت را استحاله به باطل نموده 
و تسليم شدن و امتياز دادن به دش��من و نظام سلطه را در چارچوب 

مقاومت تفسير و تأويل مي كنند. 
در ٤۰ س��ال گذش��ته نمونه هاي فراواني از آثار مبارك و گران سنگ 
مقاومت فعال پشتوانه قوي و مؤيد راه و روش امامين انقالب اسالمي 
است: پيروزي مردم افغانستان، عراق، سوريه و... بر نظام سلطه ميوه 
ش��جره مقاومت فعال حضرت روح اهلل اس��ت، تنومند ش��دن درخت 
مقاومت در لبنان نتيجه و ثمره مقاومت فعال اس��ت، زمين گير شدن 
ارتش تا بن  دندان مسلح رژيم كثيف و منحوس صهيونيستي در برابر 
مردم مظلوم فلسطين نتيجه باروري و ثمردهي مقاومت در فلسطين 

است. 
مقاومت فعال در آثار و اهداف آن معنا پيدا مي كند: مثاًل در فلسطين 
اشغالي، در يك بازه زماني حدود ۳۰ ساله مقاومت فعال جبهه مقاومت 
اسالمي فلس��طين از جنگ با س��نگ و كلوخ به جنگ با موشك ارتقا 
يافته و دشمن صهيونيستي را ذليالنه زمين گير كرده است. در سوريه 
مقاومت فعال اراده اهريمني نظام س��لطه براي تغيير نظام سوريه را 
درهم شكسته و حذف بشار اسد را با اضمحالل كامل تروريست هاي 
داعش جابه جا كرده اس��ت. اين وضعيت در عراق نيز اين چنين است 
و در يمن هم روال بر همين منوال اس��ت و نظام س��لطه و قارون هاي 
منطقه اي اوضاع خوبي نداشته و در چنگال مقاومت فعال مردم يمن 

گير افتاده اند. 
و اما آنچه هدف اي��ن وجيزه مختصر اس��ت اينك��ه در نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران نيز هر كجا كه مس��ئوالن به مقاومت فعال 
رو آورده اند شاهد آثار گران س��نگ آن بوده اند و هركجا كه از منطق 
مقاومت فاصله گرفته و چاره حل مشكالت را در هم آغوشي و مذاكره با 
حريف و دادن امتيازات به دشمن ديده ايم نه تنها هيچ مشكلي از نظام، 
كشور و مردم حل نشده بلكه بي ترديد بر حجم كمي و كيفي مشكالت 
افزوده شده و دشمن را گستاخ تر كرده و متأسفانه در موارد متعدد راه 

نفوذ را بر دشمن گشوده ايم. 
هدف اصلي كشور استحكام دروني و بازدارندگي كامل كشور از شرور و 
زياده خواهي هاي دشمنان است و اين هدف مهم فقط و فقط از  طريق 
مقاومت فعال به دست مي آيد والغير. كش��ور ما كه ديروز در صحنه 
جنگ تحميلي آماج موشك ها و بمب هاي نظام سلطه توسط صدام بود 
و براي تأمين كمترين سالح و مهمات هم در تحريم مطلق قرار داشت 
اينك در اوج قله اقتدار  دفاعي و موشكي قرار گرفته و نظام سلطه را در 
تعدي به حدود نظام اسالمي پش��يمان ساخته و چشمان دشمنان از 
حدقه درآمده و سبب بغض كفار و دشمنان شده است اما شوربختانه 
در س��اير حوزه ها مطالبات دائمي رهبري و مردم در حوزه اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و سياس��ي، به رغم داش��تن ظرفيت هاي بالقوه و 

بالفعل روي زمين مانده و به حرف بسنده شده است. 
در آس��تانه گام دوم انقالب، با پوس��ت اندازي و جوان سازي مديريت 
كشور و با س��رعت باال و رويكرد جهادي و انقالبي بايد شاهد روئيدن 
جوان هاي مقاومت فعال در ساير زمينه ها مثل زمينه نظامي و دفاعي 
باشيم. جاي تأسف است كه همه مسئوالن از جنگ اقتصادي سخن 
مي گويند اما آرايش نظام مديريتي كشور مطلقاً آرايش جنگ اقتصادي 
نداشته و كماكان به توجيه اشتباهات و سوءمديريت ها و بي برنامگي ها 
پرداخته مي شود. س��خنان مقام معظم رهبري در سي امين سالگرد 
ارتحال ملكوتي امام راحل و در آستانه گام دوم انقالب به خوبي نشانه 
خواس��ت ملي و مطالبه رهبري در خصوص مقاومت فعال در س��اير 

حوزه ها مانند حوزه دفاعي و نظامي است. 

سيد عبداله متوليان

ايران و ژاپن منهاي امريكا
ژاپني ها قبل از سفر  

نخست وزيرش�ان 
ب�ه ته�ران رس�مًا 
تأکيد کرده اند که ميانجي نيس�تند و اين سفر 
در چارچوب روابط سنتي ميان دو کشور انجام 
مي شود. شرط موفقيت سفر شينزو آبه نيز همين 
رويکرد درس�ت ژاپني هاس�ت. »ايران و ژاپن 
منهاي امريکا« مي تواند يک رويکرد  و راهبرد 
درست باشد اما »ژاپن ميانجي امريکا در ايران« 
با شناختي که جهان نسبت به امريکا پيدا کرده 
اس�ت، هيچ آورده اي براي ژاپن و ايران نخواهد 
داش�ت جز آنکه امريکا، چين و اروپا را با اهرم 

ژاپن بترساند و سود خودش را ببرد.
نخس��ت وزير ژاپن براي اولين بار پس از پيروزي 
انقالب اسالمي به تهران س��فر مي كند تا توسعه 
روابط دو جانبه، به خصوص در حوزه انرژي و تجارت 

را با مقامات ايراني بررسي كند. 
تقريبا تمام مردم ايران با ماجرای ملی شدن صنعت 
نفت آشنا هستند. ماجرايی كه دولت مصدق كوشيد 
براي اولين بار و به دنبال ملي شدن صنعت نفت ايران 
با تأكيد بر عدم وابستگي به قدرت هاي غرب و شرق 

روي پاي خود بايستد. 
اتفاقا در دوران همين دولت بود كه ايران براي اولين 
بار با تحريم همه جانبه فروش نفت از سوي انگلستان 
روبه رو شد و ناوگان نيروي دريايي بريتانيا با حضور 
در خليج فارس جلوي تردد كشتي هاي خريدار نفت 

ايران را به بندر آبادان مي گرفت. 
حاال هم با گذشت نزديك به 7۰ سال از نهضت ملي 
ش��دن صنعت نفت بار ديگر ملت ايران در معرض 
تحريم همه جانبه امريكا در خصوص فروش نفت قرار 
گرفته است. جالب اينجاست كه تاريخ در موضوعي 
ديگر مرتبط با اين دوره نيز در حال تكرار شدن است. 
در همين دوران فشار همه جانبه براي عدم فروش 
نفت ايران، يك شركت ژاپني به نام ايده ميتسو در 
حالي كه از سوي رقباي امريكايي خود در بازار ژاپن 
تحت فشار قرار گرفته بود، حاضر به خريد نفت ايران 
شد و كش��تي  7۰هزار تني خود به نام نيشومارو را 
عازم بندر آبادان كرد. ش��ركت ايده ميتس��و در آن 
دوران نزديك به ٤۰۰ هزار ت��ن نفت از ايران خريد 
كه بخشي از آن را با تحويل الستيك هاي خودرو به 

ايران تسويه كرد. 
حاال و در ش��رايطي كه امريكايي ه��ا با تحريم هاي 
يكجانبه خود به دنبال تس��ليم ك��ردن ملت ايران 
هستند، شينزو آبه به عنوان نخست وزير ژاپن براي 
اولين بار پس از ٤۰ سال بار ديگر به ايران سفر مي كند 

تا مهمان مقامات ايراني در تهران باشد.   
    چرا ايران و ژاپن به هم عالقه مندند

از مهم ترين س��ؤاالتی كه در خصوص سفر نخست 
وزير ژاپن به تهران مطرح شده داليل اين سفر آن هم 
در اوج تحريم هاي ضد ايراني امريكاست. شايد جواب 
اين سؤال را بتوان با تشريح وابستگي سنگين ژاپن به 
تأمين انرژي از منطقه خليج فارس داد. رگ حياتي 
فعاليت اقتصاد ژاپن خطي است كه از منطقه خليج 
فارس آغاز مي شود و با گذر از اقيانوس هند و درياي 
چين جنوبي به مغز اقتصاد اين كشور در دشت هاي 

وسيع توكيو خون مي رس��اند. در صورت اخالل در 
اين مس��ير حياتي فعاليت هاي اين كشور مي تواند 
با مش��كالت فراواني روبه رو شود و منابع جايگزين 
چنداني براي اين كشور وجود ندارد. در كنار اين ژاپن 
با رقباي اقتصادي مهمي همچون چين و كره جنوبي 
روبه رو اس��ت كه همانند ژاپن عطش فراواني براي 

خريد انرژي از منطقه خاورميانه دارند. 
ژاپن از زمان ملي شدن صنعت نفت مشتري نفت 
ايران اس��ت و دس��ت اندازهای سياسي همچون 
جنگ و تحريم هاي يكجانبه نتوانسته اين مشتري 
خوش حساب را از خريد نفت ايران منصرف كند. با 
وجود اين تحريم هاي اخير امريكا به دليل فشار بر 
شركت هاي خصوصي ژاپني و فراهم آوردن زمينه 
نا امني در خاورميانه س��بب نگراني ژاپني ها شده 
اس��ت.  از اول ماه مي  ميالدي شركت هاي ژاپني 
نتوانسته اند هيچ خريد نفتي از ايران داشته باشند 
و همين مس��ئله س��بب اخالل در توليد برخي از 
پااليشگاه هاي مهم توليد محصوالت هيدروكربني 

اين كشور شده است. 
به نظر مي رسد كه همين دغدغه ها سبب شده تا 
آبه خود به تهران سفر كند و زمينه اطمينان از ادامه 
يافتن جريان حمل و نقل انرژي به اين كش��ور را 
فراهم كرده و در ضمن راهكاري براي شروع دوباره 

صادرات نفت به ايران را بيابد. البته اين كار نياز به 
اراده جدي طرف ژاپني نيز دارد. 

در طرف مقابل نيز ايران داليل فراواني براي همكاري 
با طرف ژاپني دارد. در طول سال هاي گذشته ايران 
و ژاپن همواره كمترين ميزان اختالفات در روابط 
دو جانبه را داش��ته اند و اگر مش��كلي نيز به وجود 
آمده به دليل دخالت هاي امريكا بوده است. ايران 
تمايل فراواني دارد تا از فناوری ژاپني براي توسعه 
صنايع خود استفاده كند.  همچنين توسعه ميادين 
نفتي و گازي نيز يكي از مهم ترين دستوركارهاي 
مذاكرات دو طرف بوده اس��ت. به طور حتم ايران 
در جريان سفرآبه به تهران خواهد كوشيد جريان 
همكاري ه��اي دو جانبه را به دلي��ل نياز دو طرف 

تسهيل كند. 
 طی هفته گذش��ته  بحث هاي مرتب��ط با احتمال 
ميانجيگري ژاپن از س��وي برخي طرف ها اس��ت. 
مسئله اي كه اتفاقا خود ژاپني ها با قدرت تمام در 

صدد نفي آن هستند. 
از همين روز گذشته يك ديپلمات ژاپني با حضور در 
جمع خبرنگاران در سفارت ژاپن در تهران تصريح 
كرد كه آبه در اين سفر به دنبال ميانجيگري بين 
ايران و امريكا نيس��ت و به دنب��ال تعميق روابط و 

دوستي دوجانبه بين ايران و ژاپن است. 

اين مقام همچنين عنوان كرد: نخست وزير ژاپن 
در جريان نشست گروه ۲۰ با ترامپ ديدار مي كند 
و نمي توانم درباره تصميم نخست وزير پيش داوري 
كنم. اما ش��ايد بتوان حدس زد كه احتمال دارد او 

وضعيت كنوني ايران را با وي در ميان بگذارد. 
وي در ارزيابي از آينده روابط ايران و ژاپن نيز بيان 
كرد: معتقدم دوستي خود را بر اساس منافع و تاريخ 
ديرينه اي كه داريم، تعميق خواهيم بخشيد. هدف 
سفر نخست وزير هم همين است كه اين دوستي 
را تعميق ببخش��د.  البته مقامات ايراني نيز تالش 
كرده اند كه ب��ا مصاحبه هاي م��داوم اذهان افكار 
عمومي را در اين باره روش��ن و از ب��ه وجود آمدن 
شايعات گوناگون جلوگيري كنند.   بماند كه در طول 
يك هفته گذشته نشريات امريكايي تالش كرده اند 
با اشاره به نزديك بودن روابط آبه و ترامپ اين سفر را 

نوعي ميانجيگري دو طرف نشان دهند. 
با جمع بندي موارد فوق مي توان گفت كه سفر آبه 
به تهران مي تواند زمينه ساز يك تحول اساسي در 
روابط دو طرفه باشد و زمينه امنيت تجاري دو كشور 
را فراهم كند. البته اين به شرطي است كه ژاپن در 
روابط دو جانبه خود با ايران مستقل و اعتنايي به 
فشارهاي يك جانبه امريكا براي محدود كردن آن 

نداشته باشد. 
   ايران و ژاپن بدون امريکا 

 يك روز قبل از س��فر نخس��ت وزير ژاپن به تهران 
ترامپ رئيس جمهور امريكا تلفني با آبه گفت وگو 

كرد. 
گرچه براساس برخی گمانه زنی ها سفر نخست وزير 
ژاپن به ايران ميانجيگری اين كشور در روابط ايران 
و امريكا تحليل شده است اما طی چند روز گذشته 
مقامات رسمی ايران و ژاپن اين موضوع را تكذيب 
كرده و تقويت روابط دوجانبه محور اين سفر تاريخی 

عنوان شده است. 
    ديدار با رهبري و رئيس جمهور

علي ربيعي، سخنگوي دولت با اشاره به سفر نخست 
وزير ژاپن به ايران گفت: اين سفر در چارچوب روابط 
سنتي و ديرينه دو كش��ور و در جهت توسعه روابط 
دوجانبه و گفت وگوهاي مورد عالقه طرفين انجام 

مي شود. 
به گزارش ايسنا، علي ربيعي با بيان اينكه سفر نخست 
وزير ژاپن به ايران به دعوت رسمي روحاني، رئيس 
جمهوري انجام مي شود، گفت: ش��ينزو آبه در اين 
س��فر، طي روزهاي ۲۲ و ۲۳ خرداد از ايران ديدار 
مي كند و ضمن مذاكرات با رئيس جمهوري با مقام 

معظم رهبري نيز مالقات خواهد داشت. 
البته برنامه هاي نخست وزير ژاپن در سفر به ايران تنها 
به ديدار با مقام معظم رهبري و رئيس جمهورمحدود 
نيست و وي با علي الريجاني، رئيس مجلس نيز ديدار 
خواهد كرد. عالوه بر اين به همراه نخست وزير ژاپن 
هيئتي اقتصادي و تجاري نيز به تهران سفر مي كند 
تا زمينه هاي گسترش روابط بين دو طرف را مورد 
بررسي قرار دهد.  از همين رو وزير امورخارجه ژاپن 
از روز دوشنبه به تهران سفر كرده كه زمينه هاي الزم 

براي سفر امروز آبه را به تهران فراهم كند. 

ژه
وی

 یكاصالحطلب: 
دچارانحطاطاخالقيشدهایم!

عبداهلل مؤمنی، فعال سياسي اصالح طلب به جمع آن دسته 
از اصالح طلباني پيوس��ت كه با نزديكي ب��ه موضع كارگزاران 
سازندگي در مورد محمدعلي نجفي، اصالح طلبان تندرو را در 
مورد حمايت از او و اصرار بر شهردار شدنش سرزنش مي كنند. 
او در بخشي از يادداشت خود نوشته: »در رابطه با ماجراي قتل 
ميترا استاد، آنچه مورد انتقاد كليت جامعه هواداران اصالحات 
در سراسر كشور است اين است كه چرا به رغم داشتن آگاهي 
از وضعيت بغرن��ج دكتر نجفي، عده اي با اص��رار دنبال چنين 
انتخاب ويرانگري بودن��د كه در آن نه از تاك نش��ان ماند نه از 
تاك نشان؟!« نكته  اين اس��ت كه اصرار اصالح طلبان راديكال 
)همان مشاركتي هاي سابق( بر اين انتخاب ويرانگري كه عبداهلل 
مؤمنی توصيف مي كند، تنها مورد انتقاد هواداران اصالحات 

نيست؛ تقريباً همه مردم معترض هستند. 
او در ادامه مي نويسد: »كساني كه درباره عواقب چنين انتخاب و 
هزينه هايي كه مترتب بر آن خواهد بود، آگاه بودند، نمي توانند 
در مقابل پاسخگويي به اين اتفاق كه لطمات جبران ناپذيری بر 
پيكره جامعه و اصالحات داشته سكوت كرده يا غيرمسئوالنه 
برخورد كنند. « او به درس��تي از لزوم پاسخگويي اين دسته از 
اصالح طلبان مي گويد. كساني كه نه فقط به جريان اصالحات، 
بلكه به اعتماد عمومي مردم و نيز توسعه شهري تهران آسيب 
زدند. آيا پاسخگويي به مردم جزيي از تعامالت مسئوالن با مردم 

در جامعه مدني شان نيست؟!
مؤمنی در بخش��ي ديگر مي نويس��د: »فارغ از انگيزه  كاوي و 

نيت خواني اين اتفاق دهشتناك )قتل ميترا استاد( اما امروز كالبد 
بي روح و خس��ته جريان اصالحات بيش از هميشه در معرض 
سؤال اس��ت و اين موضوع نش��ان دهنده اين است كه جريان 
اصالحات بيش از كاهش و زوال سرمايه سياسي اش و كاسته 
شدن از حضور مؤثرش در جامعه با س��قوط و زوال و انحطاط 

اخالقي نيز مواجه شده است. «
گويا تيرهاي كلت نجفي نه فقط بر بدن ميترا استاد و ديوارهاي 
حمام، بلكه بر دي��واره  اعتماد به س��ران اصالح طلب و بر بدن 
اصالحات خورده است. باال گرفتن اختالفات دروني اصالح طلبان 

پس از اين قتل، زخم هاي اين گلوله است!


 عقبنشينیاسمشقولليننيست!
روزنامه شرق و نويسندگان يادداشت هايش پس از چند سال 
مذاكره و پس از همه كارش��كني هاي امريكا در اجراي برجام 
و زدن زير ميز برجام و افزايش تحريم ها و تروريس��ت خواندن 
نيروي نظامي رس��مي كش��ور و... همچنان دنبال مذاكره با 
امريكايي با زبان نرم هستند! جاويد قربان اوغلي، ديپلمات در 
يادداشت ديروز شرق نوشته: »گفت وگو حتي با فرعون با »قول 
لين« تجربه اي است كه خداوند از پيامبر خود خواسته است… 
موضوع موشكي و اقدامات منطقه اي ايران موضوع بعد از برجام 
نيست. نبايد فريب اين سخنان برخي رسانه هاي تندرو را خورد؛ 
اروپا از گذشته به دليل البي صهيونيست ها، نگران فعاليت هاي 
منطقه اي ايران بوده است و اتفاقاً همواره گفته و نوشته ام ايران 
در اين حوزه در هر مذاكره اي، دست پر را خواهد داشت... مذاكره 
هرگز به معناي قبول نظرات طرف هاي مقابل نيست بلكه دو سو 

دارد و ايران مي تواند به تمام دغدغه هاي طرف هاي ديگر، پاسخ 
مستدل بدهد به شرط آنكه اعتمادبه نفس به دستگاه ديپلماسي 
برگردانده شود«. او البته ننوشته اگر پاسخ مستدل بدهيم، چه 
مي شود؟ اروپا عقب نشينی مي كند؟ و حتي ننوشته آيا ايران 
اكنون پيامبري چون حضرت موسي )عليه السالم( با رسالت 

تبليغ دين خداست كه بايد نزد فرعون برود؟!
قربان اوغلي در ادامه، در موضعي تأمل برانگيز اظهارات قاطعانه 
و مقتدرانه ظريف را زيرسوال برده و روشن مي كند منظورش از 
دادن پاسخ مستدل اين است كه از مواضع مان مقابل غرب عقب 
بنشينيم: »سياسيون با توجه به آموزش ها و تجربيات چهار دهه 
پس از انقالب مي دانند زبان دنياپس��ند به يك شكل از منافع 
كش��ور صيانت مي كند و فعاليت هاي ميداني و آمادگي باالي 
نيروهاي مسلح نيز به يك شكل… نشست خبري روز گذشته 
وزراي خارجه ايران و آلمان، به نظر نگارنده همراه با اين ظرافت ها 
از سوي طرف ايراني نبود. مي دانيم اروپا در موقعيت ويژه اي قرار 
دارد. بر كارشناسان اقتصادي و سياست خارجي واضح و مبرهن 
است كه قاره سبز امكان ناديده گرفتن پيوندهاي خود با اياالت 
متحده را ندارد، بااين حال به دليل منافع، امنيت و اعتباري كه 
براي توافق نامه برجام با ايران دارد، همچنان به اشكال مختلف 
درصدد اثبات پايبندي به تعهدات است... اين يك اشتباه مهلك 
اس��ت كه تصور ش��ود با تندي كردن و ناديده گرفتن ظرايف 
ديپلماتيك و ادبيات مذاكره، مي توان اروپا را وادار به ايستادن 
مقابل اياالت متحده كرد بلكه برعكس باعث آن خواهد شد كه 
اتحاديه اروپا به سمت امريكا هل داده شود... نبايد اسير ادبيات 

غيرديپلماتيك برخي محافل شد«. 

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي: 
نزار زاكا به درخواست ميشل عون 

و وساطت سيد حسن نصراهلل آزاد شد
هيچ کشور سومي در آزادي زاکا نقش نداش�ت و اين اقدام صرفًا 
بنا بر درخواس�ت ميش�ل ع�ون، رئيس جمهور لبنان و وس�اطت 
س�يد حس�ن نصراهلل، دبي�رکل ح�زب اهلل لبن�ان انج�ام گرفت. 
به گزارش ايسنا، كيوان خسروي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي 
در گفت وگ��و با پايگاه خب��ري العهد لبنان گفت: جمهوري اس��المي 
ايران نزار زاكا، شهروند لبناني تحت بازداشت در ايران را در چارچوب 
همكاري دو جانبه با لبنان، اظهار حس��ن نيت و تقويت پيوندها ميان 

دو ملت آزاد كرد. 
وي در پاسخ به سؤالی در مورد تابعيت امريكايي زاكا و احتمال ايفاي 
نقش كشور س��ومي در آزادي او تصريح كرد: هيچ كش��ور سومي در 
آزادي زاكا نقش نداشت و اين اقدام صرفاً بنا بر درخواست ميشل عون، 
رئيس جمهور لبنان و وساطت سيد حسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل 
لبنان انجام گرفت.  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي ايران با اشاره 
به نقش سيد حسن نصراهلل در اتخاذ اين تصميم گفت: باتوجه به نقش 
مهم و مؤثر آقاي ميشل عون در حمايت از جريان مقاومت در لبنان به 

درخواست وي پاسخ مثبت داده شد. 
كيوان خسروي خاطر نش��ان كرد: برخوردي كه طي مدت بازداشت 
در تهران با نزار زاكا صورت گرفت ب��ه طور كامل با معيارهاي قانوني و 
رعايت حقوق قضايي و انساني محكومان مطابق بود و حتي خدمات و 
تسهيالتي كه به او ارائه شد، بيشتر از خدماتي بود كه به ديگر زندانيان 

ارائه مي شود. 
گفتني است براساس مس��تندات دس��تگاه امنيتي ايران، نزار زاكا با 
دس��تگاه اطالعات امريكا عليه جمهوري اسالمي همكاري داشته و از 

اين رو به ۱۰ سال حبس محكوم شده بود. 

 تسليت رهبر معظم انقالب
 به دبيركل حزب اهلل لبنان

درگذش�ت  پيام�ي  در  خامن�ه اي  آي�ت اهلل  حض�رت 
حس�ن  س�يد  والمس�لمين  حجت االس�الم  همش�يره 
گفتن�د.  تس�ليت  را  لبن�ان  ح�زب اهلل  دبي�رکل  نص�راهلل، 

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسمه تعالي

جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاي حاج سيدحسن نصراهلل 
دام اعزازه

درگذشت همشيره  مكرمه را به جنابعالي و ديگر بازماندگان ايشان تسليت 
مي گويم و رحمت و غفران الهي را براي وي مس��ئلت می نمايم. والسالم 

عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي 21 خرداد 1398

  سردار سالمي : گام دوم انقالب
 براي تشكيل تمدن اسالمي است

 گام دوم انقالب اساس�ًا براي تش�کيل تمدن اس�المي است و اين 
به دس�ت ما بايد محقق ش�ود و آن تمدني اس�ت که در آن اخالق، 
معنويت، اقتص�اد، سياس�ت، هن�ر، علم و ... به ش�کل برجس�ته 
و غلبه يافته و منطب�ق بر حقيقت اس�الم ظهور و بروز پي�دا کند . 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه بقيه اهلل، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه كه در جمع مديران و مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل سخن مي گفت، افزود: در شريعت اسالمي و آموزه هاي 
قرآن كريم به ما تعليم داده اند شما بايد الگويي براي همه خلق باشيد و 
اين اسوه بودن در رفتار و گفتار بايد جزو اولويت هاي اساسي ما باشد. وي 
گفت: البته اين شايد در نگاه اول آرمانگرايانه باشد ولي در واقع بايد جهت 
كلي حركت ما به اين سمت و سو باشد كه جزو بهترين ها بودن بايد اساس 
كار ما قرار گيرد، چرا كه ما براي دوم شدن خلق نشده ايم و اين اگر نگرش 
اساسي و جدي ما باشد، حركات و رفتار ما براساس آن شكل خواهد گرفت 
  .فرمانده كل س��پاه افزود: اصاًل انقالب اسالمي وقوع پيدا كرد تا تحولي 
بنيادين در عالم و آدم ايجاد كند و واقعيت ها را مبدل به حقيقت و حقايقي 

منطبق برحق ايجاد نمايد. 
سردار سالمي گفت: ما در مسير گام دوم انقالب اسالمي براساس تدابير 
مقام معظم فرماندهي كل قوا هس��تيم و گام دوم انقالب اساس��اً براي 
تشكيل تمدن اسالمي است و اين به دست ما بايد محقق شود و آن تمدني 
است كه در آن اخالق، معنويت، اقتصاد، سياست، هنر، علم و ... به شكل 
برجسته و غلبه يافته و منطبق بر حقيقت اسالم ظهور و بروز پيدا كند. وي 
در ادامه با اشاره به نقاط درخش��ان در تاريخ علم اسالمي و تمدن عظيم 
مسلمانان ابراز داشت: ابن ميثم ها، خوارزمی ها، رازی ها، ابن سيناها، ابن 
خلدون ها، كندي ها و بسياري از دانشمندان برجسته جهان سال ها جلوتر 
از دانشمندان غربي موفق به كشف بسياري از حقايق علمي جهان شدند 
و در رشته هاي مختلف كه پايه و اساس رنسانس در اروپا بر اساس همين 
تالش های دانشمندان مسلمان در دوران درخشان تمدن اسالمي در آن 

زمان بود . 
فرمانده كل سپاه   با قدرداني و تشكر از تالش های همه مسئوالن، اعضاي 
هيئت علمي و كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل در فراز 
و نشيب هاي مختلف در اين بيش از دو دهه از تأسيس اين دانشگاه پرافتخار 
گفت: شما بخش مهمي از مسير اعتالي علمي و دانش و فناوري در حوزه 
سالمت و پزشكي در تمدن اسالمي آينده هستيد و اين مهم بايد به دست 
شما تحقق پيدا كند و اين مسئله سخنراني و شعار نيست و شدني است و 
صد البته جهاد علمي و عملي شبانه روزی را مي طلبد.  سالمی  با اشاره به 
مقوله مهم سبك زندگي اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج( 
بايد در ترويج بخش سالمت سبك زندگي ايراني اسالمي سرآمد باشد چرا 
كه با پياده شدن اين مدل در جامعه از وقوع و نشر بسياري از بيماری ها 

پيشگيري خواهد شد. 

وزير اطالعات: 
بادبادک تبليغات ترامپ 

درباره تحريم ها تركيده است 
وزير اطالعات با بيان اينکه ترامپ کوچک تر از آن است که بر اراده 
مردم ايران تأثير بگ�ذارد، گفت: بادبادك تبليغ�ات امريکا ترکيد. 
به گزارش مهر، سيد محمود علوي، وزير اطالعات در مراسم بزرگداشت 
سالروز ارتحال سيد آزادگان حجت االسالم سيد علي اكبر ابوترابي طي 
سخناني اظهار داشت: فقدان حجت االسالم ابوترابي و پدر بزرگوارشان 
براي ما دردآور بود و كوهي از اندوه را براي ما به همراه داشت، عمر اين دو 

عزيز سراسر خير و بركت بود. 
وزير اطالعات در ادامه با اشاره به رفتار و سخنان و جنگ رسانه اي رئيس 
جمهور امريكا عليه ايران گفت: شما ديديد مردم در برابر سخنان و بازي با 
الفاظ ترامپ كه از يك سو تهديد و از سوي ديگر از مذاكره سخن مي گويد، 
آنها فكر كرده اند مردم ايران اين قدر ساده هستند كه با اين حرف ها فريب 
بخورند. وي در پايان خاطرنشان كرد: مردم ايران در كشاكش حوادث ٤۰ 
سال بعد از انقالب اسالمي پخته شده و ترامپ و امثال آن بسيار كوچك تر 
از هستند كه بر اراده مردم تأثير بگذارند، مردم ايران با اجماع كامل، راهبرد 
مقاومت را انتخاب كرده و شما ديديد چگونه بادبادك تبليغات امريكا تركيد 
و مردم ايران اسالمي در كل دنيا بر سكوي عزت و اقتدار قرار گرفته اند و 
امروز دش��من، امريكا و ترامپ در برابر ايران اس��المي درمانده شده اند و 

نمي دانند چه كار كنند، اين نتيجه پيروي از علما و واليت فقيه است. 

عضو کميسيون آموزش: 
روحاني بايد از آموزش و پرورش 

حمايت عملياتي كند
عض�و کميس�يون آم�وزش و تحقيق�ات مجلس ب�ا بي�ان اينکه 
نباي�د رئيس جمه�ور اس�تعفاي بطحاي�ي را قب�ول مي ک�رد، 
گف�ت: رئي�س جمه�ور در جلس�ه رأي اعتم�اد باي�د رس�مًا 
حماي�ت عمليات�ي خ�ود از اي�ن وزارتخان�ه را اع�الم کن�د. 
محمدمهدی زاهدي در گفت وگ��و با مهر با بيان اينكه در كميس��يون 
آموزش و تحقيقات در مورد استعفاي بطحايي صحبتي نشده است، گفت: 
دليل اصلي استعفاي بطحايي عدم همراهي دولت براي تحقق مطالبات 
فرهنگيان ب��ود.  نماينده مردم كرمان در خص��وص مهم ترين مطالبات 
فرهنگيان اظهار داشت: نظام رتبه بندي فرهنگيان، پاداش پايان خدمت 
فرهنگيان، بيمه تكميلي درماني، عدم توجه به دانشگاه فرهنگيان شامل 
مشكالت بودجه اي و استخدامي، عدم توجه به برخي مطالبات چند سال 
گذشته فرهنگيان در زمينه حق التدريس و حق الزحمه امتحانات، سرباز 
معلم ها، مشكالت جدي را براي وزارت آموزش و پرورش ايجاد كرده است 

كه بايد حل شود. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور 
نبايد استعفاي بطحايي را قبول مي كرد، گفت: ما از رئيس جمهور گاليه 
داريم. ايش��ان به جاي قبول استعفاي بطحايي بايد به زيرمجموعه خود 
شامل سازمان برنامه و بودجه و س��ازمان امور استخدامي دستور مي داد 
با آموزش و پرورش همراهي كنند نه اينكه با قبول استعفا فرصت سوزي 
ش��ود. زاهدي تصريح كرد: در رأي اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و 
پرورش از رئيس جمهور خواهيم خواس��ت رسماً حمايت عملي خود از 
وزارت آموزش و پرورش را اعالم كند. بايد دس��ت وزير بعدي آموزش و 

پرورش باز باشد تا مطالبات فرهنگيان را پرداخت كند. 
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سخنگوي سپاه هدف دش�من از طرح ش�ايعات و ادعاهاي کذب 
عليه فرماندهان س�پاه را انتقام از محبوبيت روزافزون و معنادار 
اين نهاد مردمي پس از اقدام ش�يطاني اخير امريکايي ها در قرار 
دادن نام س�پاه در فهرس�ت س�ازمان هاي تروريس�تي دانست. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف در پاسخ 
به سؤالی پيرامون چرايي تالش دش��من در افزايش شايعات و انتشار 
اخبار كذب عليه فرماندهان و مس��ئوالن اين نهاد در هفته هاي اخير، 
اقدام امريكايي ها در معرفي سپاه به عنوان سازمان تروريستي را خطايي 
راهبردي توصيف و با اشاره به اقدام قابل تحسين آني دولت و مجلس 

شوراي اسالمي در تروريست خواندن نيروهاي امريكا در منطقه موسوم 
به سنتكام و تمام نيروهاي وابس��ته به آن در منطقه خاطرنشان كرد: 
دشمنان براي تأثيرگذاری بر روند حمايت و همراهي شگفت انگيز افكار 
عمومي داخلي و خارجي از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، به تاكتيك 
نخ نما ش��ده اي متوس��ل و درصدد برآمدند با بهره گيری از رسانه هاي 
وابسته و شبكه های اجتماعي تبهكار پس از تغييرات و تحوالت اخير 
در سطح فرماندهي سپاه و برخي ديگر از فرماندهان، به شايعه پراكنی 
پيرامون سرداران و مسئوالن و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند و در 
همين راستا به طرح اكاذيب مش��مئزكننده اي مانند فرار از كشور و يا 

دستگيري چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران نصيري، ربيعي و 
تواليي مبادرت ورزيدند.   سردار شريف هدف دشمن از طرح ادعاهاي 
كذب و انتشار شايعات بي اساس نسبت به فرماندهان و سرداران اين نهاد 
مردمي و انقالبي را انتقام از محبوبيت روزافزون آنان پس از اقدام قبيحانه 
و غيرقانوني امريكايي ضد سپاه دانس��ت و تأكيد كرد: به كوري چشم 
دشمنان و سركردگان كاخ س��ياه و رئيس جمهور ماجراجو و مجنون 
امريكا، س��پاه در قلب مردم ايران جاي دارد و ب��ه مدال خادمي ملت و 
پيشتازي در دفاع از امنيت ملي در محيط تهديد عليه جمهوري اسالمي 

در هر نقطه اي افتخار مي كند

 تاكتيك نشر اكاذيب عليه فرماندهان  سپاه نخ نما شده است

شينزو آبه، نخست وزير ژاپن برای تقويت روابط دو جانبه راهی ايران شد  

 مهدی پورصفا
  گزارش یک 


