
يکرنگي با خدا، صميميت با هم

بررسي کليدواژه »نظام انقالبي« در گفت وگو با 
دکتر ابوالفضل صدقي، پژوهشگر مسائل سياسي

روحاني در کنگره ملي تجليل از ايثارگران: 

سردار غيب پرور در آيين کلنگ زني ساخت 
 يک هزار و 600 واحد مسکونی در آق قال: 

تا پايان بازسازی مناطق سيل زده کنار مردم هستيم

  پ�س از حم�الت پی درپی پهپاده�ای يمنی به 
مناطقی از امارات و عربستان، جنبش انصاراهلل اعالم 
کرد که ارتش و کميته های مردمی يمن توانايی حمله 

به اهدافی در عمق خاک عربستان را دارند

 هرجا ساختارها 
در تراز انقالب اسالمی بوده 

پيشرفت کرده ايم

 انصاراهلل: فراتر از عربستان 
و امارات را هدف قرار مي دهيم

 دشمنان را 
در جنگ اقتصادي 
پشیمان خواهیم كرد

ميخ برگزيت  بر تابوت 
نخست وزيري »مي«

بازسازی ۲۰ هزار خانه 
سیل زدگان  با آغاز طرح 

بزرگ جهاد همبستگی بسیج
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بينالملل

اگر وزیر خارجه ای��ران بگوید: »ما هم اکنون- ب��ا امکان تجمیع 
مقاومت و دیپلماسی- در اوج قدرتیم.«  این دقیقاً به چه معناست؟ 
اگر او بگوید: »در روابط بین الملل، منطقی نیست که هیچ کشوری را 
دوست و یاور مطلق خود بدانیم اما رفتار چین و روسیه پس از خروج 
امریکا از برجام، با رفتار اروپا قابل مقایسه نیست، چون اروپا هیچ 
کاری نمی کند.«  این را چگونه باید معنا کنیم؟ و باز اگر ظریف بگوید: 
»در نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند، محبوبیت من به زیر 50 
درصد سقوط کرده است و محبوبیت قاسم سلیمانی از 70 درصد 
به 90 درصد ارتقا یافته است و این یعنی مردم ایران گزینه مقاومت 
را برگزیده اند و از شرایط پیش آمده ناراضی نیستند و من ظریف نیز 
اگر در این نظرسنجی شرکت می کردم، بین خودم و سلیمانی به 
سلیمانی رأی می دادم.«  این حرف وزیر خارجه ایران را چگونه باید 
بفهمیم و ارزیابی کنیم؟ اگر جناب ظریف بگوید: »ما حتی اگر امریکا 
خواست به برجام بازگردد، نباید بپذیریم و باید برای آن پیش شرط 
بگذاریم و امریکا باید همه خسارت های خروج از برجام را برای ما 
جبران کند.«  چنین سخنی را چگونه باید هضم و بررسی کنیم؟ نیز 
اگر آقای دکتر بگوید: »معتقدم صالح ما در این است که االن یک 
صدای واحد از کشور شنیده شود و این صدا همان نظر رهبری است 
که نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم.«  وظیفه رسانه  ها و مردم 

و نخبگان در برابر این سخن چیست؟
چنین سخنانی را وزیر خارجه کشورمان در ضیافت افطار چهار  شنبه 
شب اول خردادماه با مدیران و س��ردبیران روزنامه  ها بر زبان آورد 
و ش��بیه بعضی از این س��خنان را در ماه های اخیر در گفت وگو با 
رسانه های خارجی نیز با صراحت بیان داشته است و البته در جلسه 
افطاری در آغاز سخن تأکید کرد که باکی از انتشار آنچه می گوید 
ندارد. اما نکته عجیب اینجاست که برخی حاضران در جلسه اساساً 
یا این سخنان را نفهمیدند یا نخواستند که بفهمند و یا فهمیدند و 
عصبانی شدند. لذا روی سخن این نوشته نه با ایشان که با مردم است، 
زیرا اگر کسی برای نفهمیدن چیزی، برنامه از قبل تنظیم شده داشته 

باشد، سخن گفتن با او باطل است. 
اما چرا سخنان وزیرخارجه ایران به این سمت و سو رفت؟ پاسخ آن 
است که یکی از مدیران رسانه  ها مدعی  شد انتخاب مردم این نیست، 
چون مردم در صف گوشت ایستاده اند و اوضاع خوبی ندارند و سپس 

نتیجه گرفت که پس مردم به دنبال مذاکره اند!
در واقع صغری و کبرای استدالل این آقایان همیشه به همین سستی 
و بی مایگی است: مردم طرفدار مذاکره اند؟ چرا؟ چون در صف گوشت 
ایستاده اند! حال اگر وزیر خارجه بگوید »اگر مردم طرفدار مذاکره اند، 
چرا همچنان س��لیمانی محبوب قلب های آنان است«، بالفاصله 
یکی دیگر از ایشان پاس��خ می دهد که »مردم به ما تلفن می زنند 
و چیز دیگری می گویند.«  یعنی چنین فردی نظرسنجی علمی 
دانشگاه امریکایی را که اتفاقاً اصلی   ترین مرکز علمی مشورت دهنده 
به کاخ سفید است، نادیده می گیرد و به چند تلفنی که به او شده 
است- اگر راست بگوید- استناد می کند. جالب آنکه یکی دیگر از 
مدیران رسانه های اصالح طلب که در کنار من در این جلسه نشسته 
بود، درباره همین فرد مدعی می گفت تیراژ روزنامه این فرد فقط 
300عدد است اما در همه جلسات دولت با رسانه  ها دعوت می شود 

و در همه جا نیز به خود اجازه می دهد که حرف بزند!
مدیر یک روزنامه مدعی می شود که »روسیه و چین هم که مثل 
اروپا با برجام برخورد کرده اند.«  ولی با توضیحات وزیر خارجه معلوم 
می شود که حرف های این مدیر رس��انه ای از سر اطالعات دقیق 
نیست، بلکه فقط بازنمایاننده روحیه فرنگ دوستی و شرق ستیزی 

اوست، هرچند اسم روزنامه خود را مثالً »غرب« نگذاشته باشد!
سخن دیگر با کسانی است که معلوم نیست با کدام نیت و با کدام 
منش��أ، به دوگانه ساختگی »ظریف-س��لیمانی« دامن می زنند. 
معلوم است که در کشور ما این دوگانه سازی جز خسارت چیزی 
به بار نمی آورد و اتفاقاً بیشتر خارجی  ها و دنباله روهای آنها چنین 
دوگانه ای را پروار می کنند. س��لیمانی به اعت��راف عموم مردم با 
»جان « خود به میدان آمده اس��ت و هر کس که بخواهد با »نام « 
خود به میدان بیاید، البته با او و با مردم دوگانه و بلکه بیگانه است. با 
جان به میدان آمدن هم فقط یک تعبیرش آمادگی برای شهادت 
و تیر و ترکش و گلوله است، معنای عمیق تر آن گذشتن از هر نام و 
نشانی و با »عشق« به میدان آمدن است، در این صورت چه باک از 
درصد محبوبیت های زمینی و نظرسنجی  ها و کمیت های ناپایدار 
این جهانی. آقای دکتر ظریف اگرچه به آن نظرسنجی کذایی اشاره 
داشت اما در همان جلسه تأکید کرد که »فعالً هماهنگ   ترین فرد 
کشور با سردار سلیمانی است و حتی قبل از آن جلسه با او در تماس 
بوده است.«  و به همین خاطر معتقد بود که با این هماهنگی »ایران 
اکنون در اوج قدرت و درست شبیه زمانی است که صدام به عنوان 

متجاوز در جنگ شناخته شد.« 
آقایان طرفدار »مذاکره تحت هر شرایطی « این روز  ها کمتر از برجام 
یادی می کنند. یک بار نشنیده ایم و در روزنامه های شان نخوانده ایم 
که بگویند»برجام ما کو؟!« به نظر می رسد فشاری که این دسته از 
افراد به وزارت خارجه برای مذاکره وارد می کنند، خیلی بیشتر از 
فشار ترامپ و رفقای جنگ طلب اوس��ت. هرچند وزیر خارجه در 
اظهارات اخیر نشان داد که توجهش از ترامپ و رفقای داخلی اش 

کامالً معطوف به »مردم و سمبل های مقاومت « شده است. 

سر مقاله

 آنچه ظریف گفت 
و برخی تصمیم گرفتند که نفهمند!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  4 خرداد 1398   - 19 رمضان 1440

سال بيست و يکم- شماره 5660 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

م الف: 635

غالمرضا صادقيان/ سردبير

سالروز ضربت خوردن اميرالمؤمنين علي)ع(را تسليت مي گوييم

در  انفج�ار  وق�وع  بينالملل
مس�جدی در ناحيه 
نهم شهر کابل 17 کشته و زخمی برجا گذاشت. در 
انفجار بمب در مسجدی در شهر »کويته« پاکستان 
هم دو تن کش�ته و 17 نف�ر ديگر زخمی ش�دند. 
وزارت کشور افغانس��تان اعالم کرد که ظهر جمعه 
انفجاری در حوزه نهم امنیتی ش��هر کابل رخ داده 
اس��ت. به گ��زارش بی بی س��ی، نص��رت رحیمی، 
س��خنگوی وزارت کش��ور افغانس��تان در صفحه 
فیس بوک خود نوش��ته که این انفجار در مس��جد 
اس��تغفار صورت گرفت��ه و در نتیج��ه آن مولوی 
سمیع اهلل ریحان امام این مس��جد و یک نفر دیگر 
کشته شده و 16 نفر نیز زخمی شدند. بیمارستان 
ایمرجنسی در رشته توئیتی نوشته که 1۲ مجروح 
این انفجار به این بیمارس��تان منتقل ش��ده  اند که 
وضعیت دو نفرش��ان وخیم اس��ت. هی��چ گروهی 
مس��ئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. از 
س��وی دیگر، بر اثر انفجار بمب در ش��هر »کویته« 

مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دو نفر کشته و 17 
نفر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی روز جمعه به 
نقل از پلیس شهر کویته گزارش دادند: این انفجار 
در حین اقامه نماز جمعه در مسجد رحمانیه رخ داد 
که درپی آن دو نفر از جمله امام جماعت مس��جد 
جان خود را از دست دادند. هیچ گروهی مسئولیت 
این انفجار را بر عهده نگرفته اس��ت. مقامات ارشد 
پاکستان اقدام تروریستی علیه نمازگزاران در شهر 

کویته را به شدت محکوم کردند. 
این دومین اقدام تروریستی از زمان آغاز ماه مبارک 
رمضان در شهر کویته پاکس��تان به شمار می رود. 
بیست و سوم اردیبهشت ماه امس��ال بر اثر انفجار 
تروریستی در شهر کویته چهار تن از نیروهای پلیس 
کش��ته ش��دند. همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 
تدابیر شدید امنیتی در شهرهای مختلف پاکستان 
از جمله الهور، اسالم آباد، کویته، کراچی و پیشاور 
اتخاذ شده که هدف آن جلوگیری از هرگونه حادثه 

ناگوار اعالم شده است. 

36 کشته و زخمی در انفجارهای مساجد افغانستان و پاکستان 

  رئیس جمهور امریکا بار دیگر از لفظ توهین آمیز »ملت تروریست « برای ایران استفاده کرد و گفت: »آنها ملت 
تروریست هستند و ما با این کنار نمی آییم. « سخنانی که با واکنش تند وزیر خارجه ایران روبه رو شد و محمد 
جواد ظریف در پاکستان گفت: آقای ترامپ با اظهارات خودش نشان داده اوالً تاریخ نمی داند و ثانیاً مردم ایران را 

نمی شناسد و ثالثاً ثابت کرده است که ادعاهایش در حمایت از مردم ایران چقدر دروغ است 

  سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل:  مواضع رئیس جمهور امریکا برای ما ناآشنا نیست و آن را در ادامه 
تحریم های ظالمانه امریکا قابل تفسیر می دانیم و نمونه بارز دیگری از خصومت با ملت ایران است حرف های 
متناقض رئیس جمهور امریکا درباره ایران، نشانه روشنی از خصومت بی حد و حصر وی نسبت به ملت بزرگ 
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ترامپ تمام مي شود ايران مي ماند
ايران شاهد پايان کار دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا خواهد بود اما او شاهد پايان ايران نخواهد بود
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ملت ایران تاریخ چند هزار ساله دارد. نه اسکندر و نه چنگیز، نه روس ترازی و نه امپراتوری 
انگلیس و نه »صدام با پشتیبانی دنیا« نتوانستند که خم به ابروی چنین ملتی بیاورند. این 
روز  ها که یک��ی از رفتنی های دنیا به نام ترامپ حرف از »پایان ای��ران « می زند، مردم ما در 

فضای یکرنگی با خدا و صمیمیت میان خود که در ماه رمضان متجلی ش��ده است، تصویر 
تازه ای از مقاومت به نمایش گذاشته اند.  این ملت می ماند و نابودی تک تک دشمنانش را 

جشن خواهد گرفت. 


