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سرمقاله

انقالبیگری روحانی
سیاوش کاویانی

وقتی همه خواب بودند فلسطین دوباره اشغال شد؛

فرار نژادپرستانه صهیونیستها با بزرگنمایی سپنتا
صفحه 3

سیاست روز دالیل دلسوزیهای خاص
وزیر صنعت را بررسی میکند؛

وزیری برای
یک صنعت خاص
صفحه 7

تکلیف سوال چهارم از رئیس جمهور
فردا روشن میشود

اصرار بیهوده و طفره از پاسخگویی

رئیسجمهور در همایش رؤسای نمایندگیهای ایران در خارج از کشور

president.ir

پاسخ قاطع رئیس جمهور به تهدیدات آمریکا
به ویژه مسئولین این کشور از جمله دونالد ترامپ
رئیس جمهور ای��االت متحده بار دیگر بازتابهای
گسترده ای را در پی داشت.
رویکردهای انقالبی رئیس جمهور مدتی است
آغاز شده و شدت گرفته است ،از زمانی که آمریکا
از برجام خارج ش��د و توافق هسته ای برای ایران
دستاوردی نداشت ،شاهد هستیم که آقای روحانی
نسبت به رفتار آمریکا تغییر سیاست داده و مواضع
قاطع��ی را در مقابل تهدیدات ایاالت متحده اتخاذ
میکند.
تا پی��ش از این میدیدیم ک��ه دولت تدبیر و
امید ،گفت وگو با آمری��کا را که کدخدا مینامید،
راهکار مناس��بی برای حل مش��کالت اقتصادی و
حتی سیاس��ی میدانس��ت ،همین اعتقاد بود که
مذاکرات هس��ته ای با روش دول��ت آقای روحانی
آغاز شد و نتیجه آن برجام بود.
اص�لاح طلب��ان یک��ی از موتوره��ای محرک
تش��دید مذاک��ره با آمری��کا بوده و هس��تند ،این
طیف سیاس��ی خ��ود را باع��ث پی��روزی روحانی
در انتخاب��ات  92و  96میدان��د ب��ه همین خاطر
ح��ق را به خ��ود میدهد تا سیاس��ت گفت وگو و
مماشات با آمریکا ادامه داشته باشد .اکنون جریان
سیاسی اصالح طلب به خاطر مواضع قاطع رئیس
جمه��ور براب��ر تهدیدات آمریکا ناخرس��ند به نظر
میرس��د ،چرا ک��ه آنها همچنان بر سیاس��ت حل
مش��کالت با انجام مذاکره و امتیاز دادن به آمریکا
موافق هستند.
در عمر  5س��اله دولت تدبی��ر و امید که وقف
مذاکرات هسته ای ش��د ،این اصالح طلبان بودند
ک��ه تمام قد از سیاس��ت روحانی ب��رای مذاکره با
آمری��کا حمایت کرده و آنهایی که مخالف و منتقد
این سیاست بودند ،به باد انتقاد گرفتند ،اما اکنون
که چهره بزک کرده آمریکا پاک ش��ده و آن چهره
شیطانی خود را بار دیگر نشان داده ،دولت با درک
درست از رفتارهایی که از سوی ایاالت متحده سر
میزند ،سیاست گفت وگو و مدارا را کنار گذاشته
و به رویکرد انقالبی بازگشته است.
اکن��ون که چنی��ن رویک��ردی در دولت دیده
میش��ود ،جریان انقالبی نیز که پیش از این بارها
ب��ر غیر قاب��ل اعتماد ب��ودن آمری��کا تأکید کرده
اس��ت ،از این سیاس��ت خرسند اس��ت ،اما اعتقاد
دارد ک��ه این رویه باید از س��وی دولت و ش��خص
رئی��س جمه��ور ادامه پی��دا کند و تنه��ا بر زبان
جاری نشود.
همچنین جریان انقالبی کش��ور معتقد اس��ت
ک��ه مواضع رئی��س جمهور باید عملیاتی ش��ود و
رفتاره��ای انقالب��ی در دیگر زمینهه��ا نیز جاری
گردد .البته جنس حمایت جریان انقالبی از دولت
و رئیس جمهور با جنس حمایت جریان سیاس��ی
اصالح طلب تفاوت دارد.
اگ��ر اصالح طلبان حامی واقعی دولت تدبیر و
امید بودند و در این  5سال گذشته به جای ایجاد
چالش و تنش ،در اندیش��ه حل مش��کالت کشور
بودند ،اکنون شرایط نیز تفاوت داشت .این جریان
سیاسی در فکر س��هم خواهیهای بیشتر از دولت
اس��ت ،اکنون نیز برای این که خ��ود را از ناکامی
دولت در برجام مصون بدارد ،سیاست انتقادات تند
و حتی پیش��نهاد استعفای رئیس جمهور را مطرح
میکن��د ،در حالی که حمایت جریان منتقد دولت
ک��ه به خاطر مواضع انقالبی رئیس جمهور ش��کل
گرفته براس��اس سهم خواهی نیس��ت ،بلکه اصرار
آنها بر بازگش��ت ب��ه سیاس��تهای انقالبی مقابل
دشمنیهای آمریکا است.
زمانی که آقای روحانی مواضع قاطع و انقالبی
مقاب��ل آمریکا گرفت ،س��ردار س��لیمانی فرمانده
س��پاه قدس ،جریان انقالبی و مقام معظم رهبری
از آن س��خنان دف��اع ک��رده و قدردان��ی نمودند،
ام��ا چنی��ن سیاس��تی در جری��ان اص�لاح طلب
دیده نشد.
روز گذشته نیز بار دیگر آقای روحانی در جمع
س��فرای ایران موضع قابل تقدیر و قاطعی را علیه
دشمنیهای آمریکا اتخاذ کرد .موضعی که هشدار
میده��د تنگه هرمز تنها گزینه ایران برای پاس��خ
به تحریم نفتی جمهوری اس�لامی نیس��ت ،بلکه
تنگههای زیادی وج��ود دارد که ایران میتواند از
آنها برای جلوگیری از تحریم نفت ایران اس��تفاده
کند.
تنگه هرمز تنها یکی از گزینههای ایران برای
زمانی است که نفت ایران از این آبراه صادر نشود،
آن��گاه آمریکاییها نتیجه چنین اقدامی را خواهند
دی��د .تنگههای زیادی وجود دارد ،اگر این تنگهها
را جغرافیای��ی بدانیم ،هم اکنون در مس��یر صدور
نفت ب��از هم تنگههایی وجود داد که ایران قابلیت
و توان مس��دود ک��ردن آنه��ا را دارد ،تنگهها تنها
جغرافیایی نیس��ت ،مؤلفههای قدرت ایران بسیار
اس��ت ،در زمان مقتضی از آنها استفاده خواهد شد
و پش��یمانی ثمره اقداماتی اس��ت که آمریکا علیه
ایران انجام خواهد داد .همین دس��ت فرمان ،ادامه
پیدا کند راه درس��تی انتخاب شده است و نتیجه
آن عزت ،اقتدار ،استقالل ،پیشرفت و بهبود شرایط
اقتصادی خواهد بود.
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امروز سخن گفتن با آمریکا
معنایی جز تسلیم ندارد

صفحه 2
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صفحه  4و 5

آیتاهلل آملیالریجانی:

برخی در داخل آب به آسیاب دشمن میریزند
رئیس قوه قضاییه گفت :دش��من میخواهد با ورود به مس��ائل اقتصادی به کشور ضربه بزند و ما
باید این راه را ببندیم.
آیتاهلل صادق آملیالریجانی در همایش روس��ای نمایندگان جمهوری اس�لامی ایران در خارج
از کش��ور اظهار کرد :افرادی که نسش��تهاند و اتاق جنگ تش��کیل دادهاند به این توجه دارند که یک
نظام اس�لامی چه اقتضائاتی دارد .ما نباید غافل از این موضوع باش��یم .در طول این  40سال کودتا،
جنگ و تحریم کردند ،اما همچنان این نظام مقتدر باقی مانده است .وی افزود :در یمن هم وضعیت
مردم رقت انگیز اس��ت ،اما مردم یمن مانند کوه ایس��تادهاند .امروز آمریکاییها کامال آش��کار و عیان
ایس��تادهاند و میگویند ما این نظام را نمیخواهیم و با فشار در پی فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
ایران هستیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :امروز نظام جمهوری اسالمی ایران مقتدرتر از همیشه در منطقه
و صحنه بینالملل حضور پیدا کرده اس��ت و آمریکا از فروپاش��ی این نظام صحبت میکند ،اما نظام
جمهوری اس�لامی ایران ،نظامی قدرتمند با س��رمایههای زیاد از جمله س��رمایه انسانی است که در
منطقه بی بدیل است .وی تاکید کرد :برخالف توهمات رئیس جمهور آمریکا که به دنبال آن است که
مسئوالن کشور ما با او تماس بگیرند ،مردم کشور ما با هم اتحاد دارند و منسجمتر شده اند.
رئی��س قوه قضاییه تصریح کرد :س��خنان امروز رئیس جمهور بس��یار مقتدرانه ،خوب و مش��ابه
صحبتهای رهبری بود و این حرفها تبلیغ نیس��ت .امروز هر سه قوای کشور با هم متحد هستند و
وظیفه دینی و ش��رعی ما این است که توطئههای دش��من را با کار جهادی خنثی کنیم و هر قدمی
برای این کش��ور حس��نه و عبادت است .وی افزود :دش��من میخواهد با ورود به مسائل اقتصادی به
کش��ور ضربه بزند و ما باید این راه را ببندیم .آقای ترامپ چه میگوید ،ما اعتقاد داریم همه چیز در
دست خدا است و همه چیز به خدا قائم است و اگر نگاه مسئوالن ما این باشد ،نباید از چیزی ترسید.
امروز نظام جمهوری اسالمی ایران به تقویت ایمان و باور دینی و تدبیر نیاز دارد.
آیتاهلل آملیالریجانی گفت :قوه قضاییه بارها اعالم کرده در مسئله اقتصادی که بحث امروز کشور
اس��ت و دولت و وزارت امورخارجه هم در آن نقش اصلی را دارند ،از دولت حمایت میکنیم ،به ویژه
درباره امنیت اقتصادی کمک میکنیم تا از سرمایههای داخلی و خارج از کشور حمایت کنیم و برای
آن برنامههایی هم داریم ،البته بار اجرایی کشور برعهده دولت است ،اما ما حاضر به کمک هستیم.
وی در رابطه با قوه قضاییه گفت :امروز قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان کشور نقش مهمی در
کش��ور دارد و در فصل  ۱۵۶به قوه قضاییه وظایفی زیادی از جمله فصل و ختم اختالفات داده ش��ده
است و بحث جلوگیری از آزادیهای فردی مهم ترین بحث در پیشگیری از جرم است.
رئیس قوه قضاییه گفت :با وجود این گس��تردگی کار قوه قضاییه مورد هجمه دش��من است ،زیرا
میداند که جلوی کار آنها را گرفته اس��ت .برای تخریب قوه قضاییه هزینه زیادی کردند و متاسفانه
برخی در داخل کش��ور آب به آسیاب دش��من میریزند .وی افزود :حال یک دختر در فضای مجازی
رقصیده اس��ت و ما از آن گذش��تهایم و او را آزاد کردیم که آن را به قوه قضاییه نسبت میدهند .صدا
و سیما هم مستندی پخش میکند که این کار درست نبود.
آی��تاهلل آملیالریجان��ی تصریح ک��رد :خانم دیگری فس��اد میکند و به  2س��ال حبس محکوم
میش��ود و در بوق و کرنا میکنند که  ۲۰س��ال به حبس محکوم شده است .قوه قضاییه با مفاسد و
اختالسهای بزرگ مبارزه کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه قوه قضاییه  ۵س��ازمان تابعه دارد ،تصریح کرد :یک دس��تگاهی که این همه
خدمات ارائه میدهد ،حال اگر در جایی مشکلی هم داشته باشد ،اشکال ندارد .البته بسیاری از آنها
هم بی معنی اس��ت و براس��اس دش��منیهای شخصی است و برای رسیدکی نش��دن به یک پرونده،
هجمههای زیادی ایجاد میکنند و در یک نمونه برای رسیدگی نشدن به یک پرونده ،علیه رئیس دو
قوا جریانسازی کردند ،اما ما با اقتدار به کار خود ادامه دادیم و به این صحیتها توجه نکردیم.
وی گفت :همه فضای مجازی و صدها شبکه تلویزیون را علیه قوه قضاییه تجهیز کردند .یکی از
مسائل اصلی هجمه دشمن به خصوص آمریکا ،مسئله حقوق بشر است.
آی��تاهلل آملیالریجانی گف��ت :به عنوان مثال بر روی مس��ئله قصاص تاکی��د میکنند که اکثر
کشورهای اسالمی به آن اعتقاد دارند و یک حق است که میتوان از آن گذشت که ما سعی داریم تا
پروندهها را به صلح و سازش ختم کنیم که معموال هم یک سوم پروندهها به اعدام ختم نمیشود.
وی گفت :یکی دیگر از همجهها و دروغهای شاخ دار این است که مثال میگویند فردی افغانی در
اصفهان اعدام شده که ما هرچه جستجو کردیم اسم این فرد را در پروندهها پیدا نکردیم و میگویند
که افراد بدون رسیدگی به پرونده آنها اعدام میشوند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :بحث حقوق بش��ر امروز یک ابزار در دس��ت کشورهای سلط ه به ویژه
آمریکا است ،در حالی که نقض حقوق بشر در آمریکا بدتر است ،همین زندان گوانتانامو بدترین نمونه است.
وی گفت :کش��تارهای جمعی و قرار دادن س�لاح در اختیار کشورهای سفاک منطقه از نمونههای دیگر
کارهای ضد حقوق بشر کشورهای سلطه است و بعد ایران محکوم میشود .باشگاه خبرنگاران

