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جزو صفات بدیهیشان باشد؛

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سفیران ،کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه:
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دیپلماتها در جمهوری اسالمی ایران به جز
هوشمندی و برخورداری از تخصصها انقالبی نیز
باید باشند و در مواردی که الزم است مواضعی
صریح و درست اتخاذ کرده و اتفاقا بر خالف
دیپلماتهای جهان باید خوش قول بوده و بشود
روی حرفشان حساب کرد
صفحه 3

تصور حل مشکالت
از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا
خطایی واضح است

پژوهشگر دوران دفاع مقدس و استاد دانشگاه
در گفت وگو با سیاستروز از راهکارهای
حل چالشهای کشور میگوید

آتشبهاختیار اقتصادی
با روحیه جهادی

leader.ir

برجام همچنان واژهای است که ادبیات سیاسی
و اقتصادی کش��ور را تحتالشعاع قرار داده و حتی
بس��یاری از معادالت منطقهای و جهانی نیز از آن
تاثیر میگیرد .آنچه این روزها محور برجام ش��ده
مذاکرات ایران با اعض��ای باقی مانده گروه  5+1با
خروج آمریکا از برجام است.
در ای��ن روند چن��د نکته قابل توجه مش��اهده
میش��ود از یک سو محافل رسانهای ادعا کردهاند که
ترامپ چندین بار خواستار گفتوگو با رئیس جمهوری
اس�لامی ایران شده است .از سوی دیگر اتحادیه اروپا
اعالم کرده توان ارائه بس��ته پیشنهادی نهایی تا ماه
نوامبر را ندارد و باید مذاکرات تا آن زمان ادامه یابد.
مجموع این مس��ائل این تصور را در ذهن ایجاد
میکند که هم آمریکا و هم اروپا به دنبال رویکردهای
مثبت در قبال برجام و ایران هستند و نوعی امیدواری
را از تحقق اهداف برجام که تاکنون اجرایی نشده ایجاد
کرده است .این تصورات چنان بوده که حتی برخی با
نوشتن نامه خواستار مذاکره با آمریکا میشوند و عدهای
نیز با برجستهسازی وعدهها و ادعاهای اقتصادی غرب و
حتی سرمایهگذاری چند ده میلیارد دالری ادعا شده،
خواستار روابط گسترده با اروپا شدند.
این مس��ائل در حالی مطرح شده که چند نکته
قابل توجه است .نخست آنکه اگر ترامپ واقعا به دنبال
مذاکره است چگونه است که خروج از برجام و افزایش
تحریمهای ضدایرانی را اجرا و حتی به دوره گری در
سراسر جهان برای پیگیری فشار بر ایران میپردازد؟
چگونه است که بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در
نشست گروهک تروریستی منافقین که دستشان به
خون  17هزار ایرانی آغشته است شرکت و از براندازی
نظام جمهوری اس�لامی میگویند .ن��وع رفتارهای
آمریکا نشان میدهد که هیچ واژه مذاکرهای برای این
کشور معنا ندارد و سیاستها همچنان همان سیاست
اعمال فشار تا سرنگونی نظام ایران است.
دوم آنکه رفتار کش��ورهای اروپایی نیز نش��ان
میده��د که آنه��ا ارادهای ب��رای تحق��ق وعدهای
برجامی ندارند چنانکه موگرینی رسما اعالم میکند
که اروپا توان و خواس��تی برای م��راودات اقتصادی
با ای��ران ن��دارد .کش��ورهای اروپایی با ن��ام اینکه
شرکتهای اروپا مستقل بوده و دولتها توان تحمیل
خواستههای خود به آنها را ندارند و لذا خودمختاری
آنها برای خروج از ایران را محترم میشمارند.
مجموع این رفتارها یک س��ناریو را در ذهن
ایج��اد میکند و آن اینکه اروپ��ا و آمریکا در حال
خرید زمان هستند در حالی که در ظاهر از مذاکره
و گفتوگو سخن میگویند .حال این سوال مطرح
میشود که این خرید زمان چرا صورت میگیرد؟
بررس��ی موضعگی��ری کش��ورهای اروپایی و
آمریکا نش��ان میدهد ک��ه آنها چند ه��دف را از
گذش��ته تدوین کرده و همچن��ان ادامه میدهند.
تغییر رفتار ایران در منطقه و واگذاری تمام منافع
به غرب ،حذف توان کامل هستهای به گونهای که
ایران حتی یک عدد س��انتریفیوژ نداش��ته باشد و
نابودی توان موش��کی ایران و در نهایت سرنگونی
نظام اسالمی محور این رفتارها است.
س��ندیت این گفت��ار نیز مواض��ع و گفتههای
مقام��ات اروپایی و آمریکا اس��ت .ترامپ رس��ما از
براندازی نظام گفته و تاکید میکند از هر اختشاب
و آش��وبی در ای��ران حمای��ت میکن��د .ماک��رون
رئیسجمه��ور فرانس��ه ،مرکل صدراعظ��م آلمان،
ترازمی نخستوزیر انگلیس رسما اعالم میکنند که
به دنبال راهکاری برای سالهای پس از عمر برجام
هس��تند به گونهای که ایران تمام توان هس��تهای
خ��ود را کنار بگذارد .آنه��ا و البته موگرینی اذعان
میکنند که خواس��ت اروپا حذف توان موش��کی و
عقبنشینی ایران از معادالت منطقه است.
با این ش��رایط میت��وان گفت که غرب تالش
دارد با سیاس��ت خرید زم��ان در حالی که اقتصاد
ایران را در وضعیت شرطی نگاه میدارد ،با استفاده
از تحریمه��ای آمریکا و ادعای آزادی ش��رکتهای
اروپایی برای ماندن یا خروج از ایران چشم به آینده
دوختهاند تا به زعم خود درون ایران با چالشهای
گس��ترده مواجه شده تا ش��اید جمهوری اسالمی
وادار به پذیرش زیادهخواهیهای آنها شود.
در این میان ای��ن خرید زمان دو فایده برای
غ��رب دارد نخس��ت آنکه م��رور زمان دلس��ردی
دانشمندان و مردم کشور از رسیدن به دانشهای
جدید هس��تهای را رقم میزند ک��ه نتیجه آن نیز
وادادگ��ی و پذی��رش نابودی تمام توان هس��تهای
خواهد بود .دوم آنکه س��کون هس��تهای ایران در
حالی اس��ت که س��ایر کش��ورها در حال توس��عه
هس��تهای هس��تند ،موجب میش��ود تا در آینده
ایران کش��وری عقبمانده وضعی��ف در برابر دیگر
کش��ورهای منطقه ش��ود .اکنون اکثر کشورهای
منطق��ه به دنبال توان هس��تهای هس��تند و عقب
ماندن از این چرخه یعنی منزوی شدن ایران.
ب��ا این ش��رایط میتوان دریاف��ت که منتظر
بسته اروپا ماندن بدون رویکرد به تقویت داشتهها
و برنامههای هس��تهای و اقتصاد داخلی ،خس��ارت
محض خواه��د بود که هرگ��ز تامینکننده منافع
ملی نخواهد بود.
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شرکت توانیر :مردم همکاری کنید ،یک هفته گرم پیش رو داریم

شرکت توانیر با صدور اطالعیهای ،ضمن تشکر از تعامل و همکاری تمامی هموطنان
و مش��ترکان گرامی و عذرخواهی مجدد به دلیل محدودیتهای به وجود آمده در شبکه
برق اعالم کرد :براساس پیشبینیهای صورت گرفته ،از  ۳۰تیرماه تا پایان هفته جاری،
هوای بسیار گرمی را در همه نقاط کشور به جز نوار شمالی ،شاهد خواهیم بود.
در ادامه این اطالعیه آمده است :بیتردید در چنین شرایطی برای تامین برق پایدار ،بیش
از هر زمان دیگر به کمک و همیاری همه مردم عزیز در مدیریت مصرف برق نیازمندیم.
ش��رکت توانیر در ادامه این اطالعیه آورده اس��ت :از این رو از آحاد مردم عزیز کشور در
بخشهای مختلف خانگی ،تجاری ( به ویژه اصناف و کسبه) ،مجتمعهای تولیدی و صنعتی و
کشاورزان تقاضا داریم تا با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعتهای
اوج بار ( ۱۲الی  ۱۶و  ۲۰الی  ،)۲۳کارکنان صنعت برق را تنها با  ۱۰درصد صرفهجویی ،در
ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری و از بروز محدودیتهای خاموشی ناخواسته
که به دلیل افزایش بیش از حد مصرف برق رخ میدهد ،جلوگیری نمایند.

حجتاالسالم سیدمهدی
گ�زارش ی�ک
خاموشی ،ریاست سازمان
تبلیغات اس�لامی را پس از  ۱۷سال به یکی از
گزینههای محتمل میسپارد.
حجتاالس�لام دکتر سیدمهدی خاموشی
ک��ه از س��ال  ۱۳۸۰تاکنون عهدهدار ریاس��ت
سازمان تبلیغات اس�لامی است ،عضو شورای
عال��ی انقالب فرهنگی ،عضو ش��ورای فرهنگ
عموم��ی و عضو هی��أت امنای دفت��ر تبلیغات
اس�لامی حوزه علمیه قم نیز هست .خاموشی
 ۵۶س��اله پس از پایان مس��ئولیت در سازمان
تبلیغ��ات اس�لامی به س��ازمان اوق��اف و امور
خیریه خواهد رفت تا جایگزین حجتاالس�لام
علی محمدیسیرت ،روحانی  ۵۸سالهای شود
که از سال  ۸۸در این سازمان مسئولیت داشته
و در سوابقش ،مسئول نمایندگی ولی فقیه در
س��تاد مشترک سپاه ،مس��ئول نمایندگی ولی
فقی��ه در س��ازمان حفاظ��ت اطالعات س��پاه،
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی
س��پاه و مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی
مقاومت بسیج سپاه به چشم میخورد.
حاال در ابتدای سی و هشتمین سال فعالیت
سازمان تبلیغات اس�لامی (تأسیس :یکم تیرماه
 )۱۳۶۰سه گزینه برای ریاست بزرگترین دستگاه
تبلیغی کشور که موسس��ات و بنیادهای زیادی
زیرمجموعه آن قرار دارند ،محتملتر است.

رهبر انقالب درگذشت آیتالله مرتضی تهرانی را تسلیت گفتند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم ربانی
و معلم اخالق آیتاهلل آقای حاجآقا مرتضی تهرانی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است.
با تأثر و تأسف اطالع یافتم که عالم ربانی و معلم اخالق آیةاهلل آقای حاج آقا مرتضی
تهران��ی رحمةاهللعلیه دار فانی را وداع گفته و انش��اءاهلل به مأم��ن رضای الهی در جوار
مرقد حضرت علیبنموسیالرضا علیه السالم بار یافته اند .عمر با برکت این فقیه عالیقدر
و سالک الی اهلل سرشار از نورانیت و صفا و خدمت به دین و اخالق بود و جمع زیادی از
جوانان پاکنهاد و فاضل از سرچش��مهی فضائل علمی و اخالقی ایشان بهرهمند گشته و
در صراط مستقیم ثبات یافتهاند.
این مصیبت را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و دیگر وابس��تگان و به ش��اگردان
و ارادتمندان ایش��ان صمیمانه تس��لیت عرض میکنم و علو درجات ایش��ان را از خداوند
متعال مسئلت مینمایم.

تغییر رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و سه گزینه جانشینی او

خداحافظی خاموشی از میدان فلسطین

یکی از گزینههای جانشینی حجتاالسالم
خاموشی در ریاست س��ازمان تبلیغات اسالمی،
حجتاالس�لام رضا غالمی اس��ت که هماکنون
در مقطع دکتری ،رشته علوم سیاسی با گرایش
اندیشه سیاسی تحصیل میکند.
این روحانی  ۴۲ساله که در سال
 ۱۳۷۴و به مناسبت مشارکت در
اجرای یک پروژه مهم تحقیقاتی
با عنوان فلسفه و قلمرو دین ،با
مرحوم استاد عالمه محمدتقی
جعفری آشنا ش��د و تا پیش از
رحلت آن استاد فرزانه در مباحث
فلسفه دین ایشان شرکت کرد،
پس از پایان س��طح س��ه حوزه
موفق به شرکت در درس خارج
فقه آیتاهلل خامنهای ش��د و حدود پنج سال در
این درس شرکت کرد .وی همچنین موفق شد به
صورت غیرحضوری ،از دروس تفسیر ،شرح اسفار
اربعه و شرح فصوصالحکم آیتاهلل جوادیآملی
اس��تفاده کند .غالم��ی هماکن��ون رئیس مرکز
اس�لامی صدرا و رئیس ش��ورای سیاستگذاری
کنگره علوم انسانی اسالمی است.

کیسینجر:

دنیا در شرایط بسیار خطرناکی است

وزیر خارجه اس��بق آمریکا میگوید دنیا در شرایط بسیار
خطرناکی به س��ر میبرد ،وضعیتی که ب��ه گفته وی رهبران
جهان برای ایجاد و حفظ نظم جهانی کوش��ش خاصی انجام
نمیدهند.
هنری کیس��ینجر وزیر خارجه اس��بق آمریکا با مقایسه
زمانه کنونی با دوران آغاز جنگ جهانی دوم هش��دار میدهد
که «دنیا در شرایط بسیار ،بسیار خطرناکی به سر میبرد».
کیس��ینجر ک��ه ه��م ب��ه ترامپ مش��اوره داده اس��ت و

گزین��ه دیگر ریاس��ت س��ازمان تبلیغات
اس�لامی ،حجتاالس�لام س��یدناصرالدین
نوریزاده ،مدیرکل تبلیغات اس�لامی اس��تان
تهران است که حکم مدیرکلیاش را در بیستم
دیم��اه  ۹۵از خاموش��ی گرفته.
ن��وریزاده ،پیشتر مع��اون امور
مجل��س و اس��تانها و مدی��رکل
فرهنگ��ی رس��انه و فناوریهای
نوی��ن معاون��ت ام��ور فرهنگی و
تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی را
در کارنامه داشته است.
اما س��ومین گزینه جانشینی
حجتاالسالم خاموشی ،روحانی
 ۴۳سالهای اس��ت که نمایندگی
م��ردم زنجان در مجلس خبرگان
را برعه��ده دارد .او کس��ی نیس��ت جز محمد
حاجی ابوالقاسم دوالبی معروف به ابوالقاسمی.
وی ک��ه دارای مدرک س��طح  ۴فق��ه و اصول
اس��ت و دکترای علوم ق��رآن و حدیث دارد در
محضر عالمانی چون آیات عظام تبریزی ،وحید
خراس��انی ،فاض��ل لنکرانی ،ش��بیری زنجانی،
شبزندهدار و  ...زانو زده است.

دس��تکم  17مرتبه ب��ا والدیمیر پوتین دیدار کرده اس��ت،
میگوید که نشس��ت هلسینکی بین س��ران آمریکا و روسیه
«بای��د رخ میداد .من برای س��الها حامی انج��ام آن بودم.
ام��ا برگزاری ای��ن دیدار غ��رق در مس��ائل داخل��ی آمریکا
شده بود».
وی میگوی��د که روس��یه در یک موقعی��ت ژئوپولتیک
متزل��زل قرار دارد و در برابر بیثباتی آس��یبپذیر هس��تند.
«به س��وریه و اوکراین نگاه کنیم .یک ویژگی خاص روس��یه
اس��ت ک��ه بههمریختگی در هر بخش��ی از جه��ان بر آن اثر
میگ��ذارد ،به آن کش��ور فرصتی میدهد و البت��ه به عنوان
یک تهدید درک میش��ود .این بههمریختگیها ادامه خواهد

او که در ش��مار حفاظ و پژوهشگران علوم
قرآنی اس��ت ،آث��ار متعددی در حوزه تفس��یر
قرآن ،بررسی اجتهادی و تجربی روش مناسب
ب��رای حف��ظ ق��رآن و دارد و بی��ش از ۲۰۰۰
برنامه کارشناسی قرآن و حدیث از شبکههای
مختلف صداوس��یما در طول  ۱۵سال گذشته
در کارنامه او دیده میشود.
عضو هیأت مؤس��س و عض��و هیأت امنای
مدرس��ه علمیه مش��کات ،مدیر مدرسه علمیه
مش��کات قم ،مدیر مرکز تخصص��ی فقه نظام،
عضو مجم��ع عمومی جامعه مدرس��ین حوزه
علمیه قم ،عضو ش��ورای توسعه فرهنگ قرآنی
(وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی) ،عضو
ش��ورای علمی بنیاد ملی نخبگان اس��تان قم،
عضو داوران بینالملل��ی قرآن کریم جمهوری
اس�لامی ایران و ...بخش��ی از مس��ئولیتهای
حجتاالسالم حاج ابوالقاسم است.
دریافت نش��ان فرهنگ و هنر از ریاس��ت
جمه��ور (س��ال  )۱۳۹۰و دریاف��ت حک��م
خادمالقرآن��ی از ریاس��ت جمهور (س��ال )۸۰
از افتخ��ارات این روحانی اس��ت که رتبههای
فراوانی در مسابقات داخلی و بینالمللی حفظ
و تفسیر قرآن نیز دارد.
رئیس س��ازمان تبلیغات اس�لامی با حکم
حض��رت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
منصوب میشود.

داش��ت .من از این ترس دارم که این بههمریختگیها تشدید
شوند».
به نوش��ته نیوزویک ،وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید
که شیوه رهبری و سیاستهای ترامپ تأییدکننده فرضیهاش
است ،مبنی بر اینکه نظم جهانی دچار هرج و مرج شده است؛
«فکر میکنم که ترامپ ممکن اس��ت یکی از ش��خصیتهای
تاریخی باشد که نشان دهنده پایان یک دوره است»...
کیسینجر همچنین میگوید که ما رهبرانی را نداریم که
به دنبال بحث و بررس��ی مس��ئله ایجاد و حفظ نظم جهانی
باش��ند« ،امروزه چنین مباحث��های وجود ندارد  ...این چیزی
است که به آن نیازمندیم».

نمای نزدیک
قاسم غفوری .مائده شیرپور

در میان گروههای جهادی و در بین
جهادگران مییابیمش ،دارای مدرک
دکتری و استاد علوم سیاسی دانشگاه
است ،جهادگری را پیشه خود ساخته
اما تالش از تحلیل سیاسی بر نداشته
است .پژوهشگر دوران دفاعمقدس
است که سالها نیز در قالب راوی در
کاروانهای راهیاننور انجام وظیفه
کرده است .او همچنین عهدهدار
مسئولیتهایی همچون مدرس و
مسئول کمیته علمی و تخصصی کنگره
شهدای استان البرز است.
برخالف رفتاری که از سیاسیون
به خاطر داریم صریح و روشن حرف
میزند تاکید میکند که در قید و بند
نامها نیست و در معرفی خود میگوید
یک رزمنده باقی مانده از اردوگاه
افسران جنگ سخت است و بس!
با او درباره مسائل روز و
مشکالت کشور و راهکارهای خروج از
این وضعیت و نیز اهمیت و جایگاه و
البته تجربیات وی در اردوهای جهادی
توگو نشستیم تا از زبان یک
به گف 
استاد علوم سیاسی که از نزدیک
با کارهای جهادی آشناست رمز و
راز فرهنگ جهاد از دفاعمقدس
گرفته تا جهاد برای آبادانی کشور
را در یابیم .الگوهایی که میتواند
زمینهساز جهاد در حوزه اقتصاد
به عنوان راهکار درمان دردهای
این روزهای اقتصاد کشور باشد.
بخوانید ما حصل این گفتوگو را:

خیلی ممنون هس�تیم که وقتتان را در اختیار
م�ا قرار دادید .خودتان را کامل معرفی کنید تا
برویم سراغ سواالت.

اس��ماعیل زمانی هستم توفیق دارم به عنوان
یک دانش آموخته علوم سیاس��ی و به عنوان یک
معل��م امروز در عرصههای مختلف به خصوص در
عرص��ه اردوهای جهادی در اس��تان البرز فعالیت
میکنم.
آیا در خود استان البرز فعالیت جهادی دارید یا
در استانهای دیگر اردوهای جهادی میروید؟

ه��م در داخل اس��تان و هم خارج از اس��تان
داریم.

از چه زمانی با این اردوها آشنا شدید و چه شد
گره خوردید با این جهادگرها؟

این باز میگردد تقریباً به سال  1361هجری
شمسی .تقریبا من سال دوم دبیرستان بودم وارد
عرصه دفاعمقدس ش��دم در زمانی که س��ن من
کمتر از  15س��ال بود من برادر دوقولویی داشتم
که با هم وارد این میدان ش��دیم تا س��ال .1367
برادر من در سال  1365در کربالی  ،5در آغوش
خ��ودم در جزیره بوارین به ش��هادت رس��ید در
حقیق��ت من از دوره دفاعمق��دس با کار جهادی
گره خوردم.
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