
رئیس جمهور در تماس تلفنی با نخست  وزیر پاکستان 
گفت: ایران از هند و پاکس��تان می خواهد تا با حفظ 
خویشتن داری، از ناامنی و کشته شدن مردم بی گناه 

در کشمیر جلوگیری کنند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در تماس 
تلفنی »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان با وی، 
با تبریک عید س��عید قربان به دولت و ملت مسلمان 
پاکس��تان، گفت: ایران و پاکس��تان همواره دو کشور 

دوست، همسایه و برادر یکدیگر بوده و خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه امنیت منطقه، به ویژه در شبه قاره 
هن��د برای ای��ران حائ��ز اهمیت اس��ت، تأکید کرد: 
جمهوری اس��المی ایران از هیچ تالش��ی در راستای 
پای��داری صلح و امنیت در منطق��ه و احقاق حقوق 

ملت های مسلمان دریغ نخواهد کرد.

رئیس جمه��ور افزود: ای��ران به دنبال 
گس��ترش مناس��بات و همکاری ها با 
کشورهای همس��ایه به ویژه پاکستان 
در زمینه های گوناگون از جمله توسعه 
بازارچه های مش��ترک مرزی اس��ت. 
روحان��ی اظهار داش��ت: ام��روز ایران 
به خاطر تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
آمریکا در ش��رایط وی��ژه ای قرار دارد 
اما در عین ح��ال برای تأمین امنیت 
پایدار کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریای عمان و توس��عه روابط  
تج��اری و اقتص��ادی با همس��ایگان 
تالش می کند. وی خاطرنش��ان کرد: 
جمهوری اس��المی ای��ران همواره در 

راستای جلوگیری از تنش و نا آرامی 
در منطق��ه تالش ک��رده و معتقدیم 
مردم مس��لمان کشمیر باید از منافع 
و حقوق قانونی خود استفاده کرده و 

بتوانند با آرامش زندگی کنند.
رئیس جمه��ور با ابراز اینک��ه ایران از 
هند و پاکستان می خواهد تا با حفظ 
خویشتن داری، از ناامنی و کشته شدن 
مردم بی گناه در کش��میر جلوگیری 
کنند، گفت: موضوع کش��میر هرگز 
راه حل نظامی نداشته و باید از طریق 
دیپلماتیک به دنبال حل وفصل مسائل 

باشیم.
»عمران خان« نیز در این تماس تلفنی 

با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت ایران، روابط 
ایران و پاکس��تان را دوس��تانه و برادرانه دانست و بر 
ضرورت تالش در راستای توسعه همه جانبه مناسبات 

تهران �� اسالم آباد تأکید کرد.
وی ب��ا تش��ریح تح��والت و وقایع اخیر در کش��میر، 
گفت: متأس��فانه امروز در منطقه کشمیر شاهد وقایع 
ناراحت کننده  و خ��الف قوانین بین المللی علیه مردم 
بی گناه هستیم. نخس��ت وزیر پاکستان با بیان اینکه 
پاکستان نس��بت به کشتار مردم بی گناه در کشمیر و 
افزایش تنش ها در منطقه احساس نگرانی دارد، افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه 
و جهان اس��الم می تواند در راستای حل وفصل مسئله 

کشمیر نقش آفرینی مثبتی داشته باشد. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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 اصالح طلبان مقصر اصلی اوضاع 
کشور هستند

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س گفت: 
اصالح طلبان نمی توانند خود را از دولتمردان و شخص 
روحان��ی جدا کنن��د چراکه آنان مقص��ر اصلی اوضاع  

فعلی کشور هستند.
حس��ینعلی حاج��ی دلیگانی با تاکید ب��ر اینکه ضعف 
عملکرد دولت در حل مش��کالت معیشتی و اقتصادی 
مردم در سبد رأی اصالح طلبان تأثیرگذار خواهد بود، 
اظهار داش��ت: این روزها اصالح طلبان با طرح مباحث 
انحرافی و فرار به جلو، به دنبال آن هستند که حساب 
خ��ود را از روحانی جدا کنند، این در حالی اس��ت که 
آن��ان چه پی��ش از انتخابات و چه پ��س از آن هوادار 

پروپاقرص رئیس جمهور و دولت بودند.
وی ب��ا بیان اینکه مردم هی��چ گاه حمایت های جریان 
اصالح��ات از روحان��ی را فرام��وش نمی کنن��د، ادامه 
داد: جریان اصالحات به دنبال آن اس��ت که س��رمایه 
اجتماع��ی بر ب��اد رفته خود را احیا کن��د تا جایی که 
چندی پیش به دنبال آن بودند که روحانی از س��مت 
ریاست جمهوری کناره گیری کند اما رئیس جمهور با 
درخواست آنان مخالفت کرد. حاجی دلیگانی بیان کرد: 
در واق��ع جریان اصالحات با ن��گاه به انتخابات مجلس 
یازدهم بحث اس��تعفا و کناره گی��ری رئیس جمهور و 
دولت��ش را مطرح کردند تا با عب��ور از روحانی بتوانند 
افکار عمومی را به رأی دادن به این جریان اقناع کنند. 
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس افزود: پس 
از آنکه اصالح طلبان نتوانس��تند به هدف خود مبنی بر 
استعفای روحانی از ریاست جمهوری برسند، سناریوی 
دیگ��ری را برای انتخابات پیش بینی کرده اند مبنی بر 
اینکه در سخنرانی هایش��ان به نوعی حساب خود را از 
دولتمردان به ویژه شخص روحانی جدا کنند. مهر

خروج از کشور برای اربعین منوط به 
ثبت نام در سامانه سماح است

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: ناجا با کنترل 
تردده��ا، از دهم محرم تا آخر صفر، اجازه عبور و مرور 
زائری��ن را صرفا برای افراد ثبت نام ش��ده در س��امانه 

سماح صادر می کند.
محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اعالم 
این خبر گفت: ثبت نام زائرین اربعین حس��ینی علیه 
السالم در س��امانه سماح از اول ش��هریور اجرایی می 
گ��ردد. دبیر س��تاد مرکزی اربعین حس��ینی افزود: با 
توجه به مصوبه ستاد مبنی بر ضرورت ثبت نام زائرین 
در سامانه س��ماح، مقرر گردید مقدمات الزم از طریق 
درگاه های مختلف ش��امل دفاتر حج و زیارت، پلیس 

بعالوه ۱۰ و پیشخوان دولت فراهم گردد.
محمدی ف��ر؛ دبیر س��تاد مرکزی اربعی��ن همچنین 
از رس��انه ها و اصحاب شریف رس��انه درخواست کرد: 
الزامی بودن ثبت نام زائرین در سامانه سماح و خدمات 
بیمه ای زائرین اربعین را مس��تمرا ب��ه مخاطبان خود 
اطالع رسانی کنند. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی 
تاکید کرد: با توجه به مصوبه س��تاد و هماهنگی کامل 
بعمل آمده و اتصال س��امانه های سماح و ناجا، نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران با کنترل ترددها، از 
دهم محرم تا آخر صفر، اج��ازه عبور و مرور زائرین را 
صرفا برای افراد ثبت نام ش��ده در سامانه سماح صادر 

می نماید.   وزارت کشور

آمریکا و متحدانش خلیج فارس را 
آماده انفجار کرده اند

وزیر ام��ور خارجه ایران در اظهارات��ی جدید آمریکا و 
متحدان��ش را ب��ه بی ثبات کردن خلی��ج فارس متهم 
کرد.»محم��د ج��واد ظریف« وزیر ام��ور خارجه ایران 
در مصاحب��ه ب��ا تلویزی��ون الجزی��ره، درب��اره عبور و 
مرور کش��تی های خارجی از تنگ��ه هرمز تصریح کرد: 
خلیج فارس باریک اس��ت و هرچه تعداد کش��تی های 
خارجی بیش��تری در آنجا حضور داشته باشد، امنیت 
ای��ن منطقه ب��رای همه کاهش پی��دا می کند. منطقه 
خلیج ف��ارس آم��اده احتراق اس��ت زی��را آمریکا و هم 
پیمانان این کش��ور، سیلی از تس��لیحات را روانه این 
منطقه کرده اند. ظریف در بخش��ی از مصاحبه خود در 
خصوص طرح واش��نگتن برای تشکیل ائتالف دریایی 
در تنگه هرمز تأکید کرد که این اقدام نه تنها به تأمین 
امنیت منجر نمی ش��ود بلکه بی ثباتی در منطقه را به 
همراه خواهد داشت.  وی گفت:  تجربه نشان داده است 
که حضور آمریکا در کشورهای همسایه در خلیج فارس 
هرگز به ایجاد امنیت ختم نش��ده اس��ت. ما خاطرات 
بس��یار ناراحت کننده ای از اقدام کش��تی آمریکایی در 
س��اقط کردن هواپیمای ای��ران در تاریخ ۱۹۸۸ داریم 
که به کش��ته شدن ۲۹۰ تن از مسافران آن منجر شد. 
بنابراین ما معتقدی��م، بهترین اقدامی که آمریکا برای 
محافظت از کش��تیرانی می تواند انجام دهد، است که 

بقیه را به حال خود رها کند و مداخله نکند«.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران که به دوحه سفر کرده است پیش از این مصاحبه 
در دیدار با »محمد بن عبدالرحمن« وزیر خارجه قطر 
گفته بود: ائتالف های نظامی از پیش شکس��ت خورده 
ان��د و نیروهای بیگانه موجبات ناامنی منطقه را فراهم 

می آورند. مهر

اخبار

دولت با بودجه ۱۴میلیارد دالری چه کرده است؟
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
با گذش��ت ۵ ماه از سال دولت گزارش��ی درباره مصوبه مجلس برای اختصاص 

۱۴میلیارد دالر به کاالهای اساسی ارائه نکرده است.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه با گذشت ۵ ماه از سال همچنان 
دولت گزارش��ی درباره مصوبه مجلس برای اختص��اص ۱۴ میلیارد دالر به کاالهای 
اساس��ی ارائه نکرده گفت: اگر تیم مدیریتی دولت منس��جم و دارای برنامه بود در چند 
وقت اخیر ش��اهد افزایش بی رویه قیمت کاالها و اجناس ضروری نبودیم؛ یک روز گوشت، 

یک روز سیب زمینی روز دیگر مرغ و فردا کاالهای دیگر دچار تغییر قیمت می شوند.
نماینده مردم س��نقر افزود: یکی از مش��کالتی که در چند س��ال اخیر گریبان دولت را 
گرفته عدم مدیریت نقدینگی کشور است که باعث شده یک روز بازار مسکن و روز دیگر 

ارز و روز دیگر طال یا خودرو دستخوش حوادث شود.  تسنیم 

اسرائیل شوم بزرگ است
سخنگوی دولت در واکنش به ادعای جدید وزیر امور خارجه آمریکا گفت: رژیم 

اسرائیل همان شوم بزرگی است که باید برای رهایی از آن دعا کرد.
ربیعی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 

پمپئ��و باز هم با فقدان س��واد تاریخی، در مقابل پی��ام حج رهبری معظم با 
اش��اره به ش��ب »تیشا بئاو« به مسئله قوم یهود و فلس��طینی پرداخته و پیام 
ایش��ان را به فراخوان خش��ونت علی��ه یهودیان تعبیر و نهیب زدن بر س��ر رژیم 
کودک کش اس��رائیل را که فریضه امت مس��لمان در حج اس��ت منافی با آئین این 
ش��ب دانسته اس��ت. پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد که شهروندان یهود جایگاه 
خ��اص خود را در دل آن دارند نه تاریخ می داند که ش��هروندان یهودی ما در همه 
قرون اس��المی و پیشا اس��المی آئین های دینی خود را در کمال آزادی به جا آورده 

و می آورن��د.  ف�ارس

قرائت پیام مهم رهبر انقالب در اجتماع بزرگ جهادگران
محمد زهرایی گفت: پس از دیدار جمعی از جهادگران با رهبر معظم انقالب در 
چند روز گذش��ته، معظم له پیامی مهم با عنوان جوانان عزیز گروه های جهادی 

و بسیج سازندگی را صادر کردند.
رییس س��ازمان بسیج س��ازندگی افزود: در این همایش س��خنرانان کشوری و 
لش��کری و برخی از جهادگران به س��خنرانی خواهند پرداخ��ت و این پیام مهم 
مبنای جدید حرکت گروه های جهادی قرار خواهد گرفت. رییس بس��یج سازندگی 
افزود: این مراس��م روز چهارش��نبه ۲۳ مرداد ماه س��اعت ۱۵ در مصالی حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی برگزار خواهد شد.
محمد زهرایی افزود: حضرت آقا از تعابیری چون تصویر واقعی کشور و مژده آینده بهتر 
استفاده نموده اند و در بیانیه گام دوم انقالب صف طوالنی برای حضور در این اردوها را 

از دستاوردهای انقالب معرفی کردند.  مهر

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از وزارت امور خارجه خواست 
برای مس��ئله کش��میر و حل و فصل مسائل جاری، اولویت 

قائل شود و از حقوق مسلمانان کشمیری حمایت کند.
اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب با تبریک 
عید س��عید قربان به ولی امر مس��لمین و ملت بزرگ ایران 
و هم��ه ملت های مس��لمان جه��ان اظهار امی��دواری کرد 
مراس��م حج امسال، مظهر همبس��تگی و پیوند مسلمانان و 
شکوه و عظمت اس��الم گردیده و اظهار برائت از استکبار و 

مستکبرین و ستمکاران باشد.
وی افزود: فریاد بلند حج ابراهیمی که نمرودشکن بود باید 
باش��د و مهمانان خانه خدا از مظلومین جهان، به خصوص 
مس��لمانانی که اس��یر رنج ها و ان��واع توطئه ها، کش��تار و 

شکنجه هستند، حمایت گسترده کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با تبریک پیروزی های ملت 
مق��اوم یمن تأکید کرد: ائتالف ضد یمن درحال فروپاش��ی 
اس��ت و مسلماً ملت قهرمان یمن، اس��تقالل خود را حفظ 

کرده و یمن را دوباره خواهد ساخت.
بادامچیان گف��ت: درگیری های اخیر بین نیروهای اماراتی 
و یمنی، مقدمه این فروپاش��ی است. دولت سعودی نیز اگر 
هرچه زودتر از تجاوزات خود عقب نش��ینی نکند، با خشم 
و اعتراض همه مس��لمانان و مردم مسلمان عربستان مواجه 

خواهد شد و عواقب سختی را مجبور است تحمل کند.  
وی درباره لغو خودمختاری کش��میر، این اقدام را اشتباهی 
ب��زرگ خواند که زی��ان های بزرگی را ب��ر دولت هند وارد 

خواهد ساخت.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی از وزارت امور خارجه خواست 
برای مس��ئله کش��میر و حل و فصل مسائل جاری، اولویت 

قائل شود و از حقوق مسلمانان کشمیری حمایت کند.
بادامچیان در ادامه با اش��اره به دیدار پرثمر جمعی از مدال 
آوران المپیاده��ای علمی و اعضای تی��م والیبال جوانان با 
رهب��ر معظم انقالب گفت: نگاه علمی و مبتنی بر اندیش��ه 

و تفکر بلند اس��الم و تحقی��ق و دانش جویی و علم آموزی 
جهادی، رمز پیشرفت کشور و ثمربخش شدن استعدادهای 
جوانان کش��ور اس��ت. تکیه بر دانش جوانان و فرهیختگان، 
یک منبع انرژی پایان ناپذیر است که سطح کارآمدی نظام 

را در همه زمینه ها ارتقاء می دهد.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی اف��زود: حضور جوانان ما در 
صحنه ه��ای ورزش جهانی در کش��ورهای مختلف مقدمه 
ای اس��ت برای اینکه ورزش در رش��ته های ورزشی همراه 
ارزش ه��ا و درم��ورد بان��وان ب��ا رعایت عف��اف و حجاب، 
شادترین سرگرمی را همراه سالمتی، توسط اساتید ورزش 

و ورزشکاران ما در دنیای معاصر پدید آورد.
وی ب��ا تقدی��ر از اقدامات ج��دی قوه قضائی��ه در محاکمه 
مفس��دان و متجاوزان به حقوق مل��ت اظهار امیدواری کرد 
که این مجاهدت به پیش��گیری از جرائم و به ایجاد امنیت 
کام��ل کمک نماید و مردم ش��اهد اختالس ها، دزدی ها و 

خیانت ها نباشند.
بادامچی��ان همچنین از فعالیت های س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( در وزارت اطالعات تقدیر و دستگیری جاسوسان 
آمریکایی را نش��انه اقتدار اطالعاتی ایران دانس��ت و تأکید 
کرد: آنها که در فکر براندازی نظام جمهوری اسالمی والیی 
هس��تند، بیهوده س��عی در کار بی فرجام نداش��ته باشند و 
آمریکای��ی ها بدانند که جاس��وس های آن��ان در ایران هم 

هیچ غلطی نخواهند کرد.  
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره دفاع ریاست جمهوری 
و وزیر ام��ور خارجه از برجام گفت: جای یک تحلیل جامع 
و همه جانبه از برجام خالی اس��ت تا تحلیل ها به س��مت و 
س��وی نفی مطل��ق و اثبات مطلق نرود و ایران اس��المی از 
رویداد برجام بتواند با نگاه همه جانبه اگر تهدید اس��ت، آن 
را ب��ه فرصت تبدیل کند و اگر فرصت هایی در آن هس��ت، 
همه ذهنیت ها در اس��تفاده از آن فرصت ها متمرکز شود. 

 روابط عمومی حزب مؤتلفه

بادامچیان:
وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت مسلمانان کشمیر باشد

خطیب نماز عید س��عید قربان گف��ت: اقتدار ملت ایران در 
این هفته های اخیر جلوه گر ش��د؛ سبزپوشان مقتدر سپاه، 
پهپ��اد رادار گریز آمری��کا را هدف قرار ندادند بلکه قدرت و 

ابهت پوشالی آمریکا را فروریختند.
ابوترابی ف��رد  المس��لمین محمدحس��ن  و  حجت االس��الم 
در خطبه ه��ای نم��از عید س��عید قربان در مص��الی امام 
خمینی)ره( تهران، اظهار کرد: یکی از باالترین آثار و ثمرات 
ایم��ان و عم��ل صالح توجه کامل به عال��م آخرت و قیامت 
اس��ت. اهل ایمان با نگاه به آخرت قدم برمی دارند لذا عمل 

آنها عمل صالح است.
خطیب نماز عید سعید قربان، گفت: راه ابراهیم علیه السالم  
آراس��تگی به ایمان و عمل صال��ح و توجه به عالم آخرت و 

رسیدن به باالترین مراتب اخالص است.
وی بی��ان داش��ت: ابراهی��م علیه الس��الم حلیم ب��ود یعنی 
باگذش��ت بود؛ آیا ما در جامعه خود با این خصیصه مواجه 
هس��تیم؟ آیا برای آنهایی که فکر می کنیم در مس��یر حق 
نیس��تند اس��تدالل و بحث می کنیم یا اینکه از آنها فاصله 
می گیریم؟ حضرت ابراهیم نگران قوم لوط بود و برای نجات 

این قوم به خدا مراجعه و دعا می کرد.
وی با اش��اره به مب��ارزه حضرت ابراهیم با ش��رک و کفر و 
استکبار و زیاده خواهی، تصریح کرد: این آمریکا کیست که 
برخ��ی در برابر او خضوع و تواضع می کنند؟ این قدرت های 
استکباری چه شأنی دارند که ملتها را مقهور کرده اند؟ اروپا 
و انگلیس باید از ملت ایران درس بیاموزند و از هویت خود 
در برای آمریکا دفاع کنند؛ اروپا تسلیم در برابر آمریکا است 
ام��ا ملت ایران و ملت اس��الم و جبهه مقاومت درس زیبای 

ایستادگی از مدرسه حضرت ابراهیم آموخته است.
وی تصری��ح کرد: جان کالم رهبر معظم انقالب آن اس��ت 
که ملت اس��الم و مردم شجاع و مستقل عراق و رزمندگان 
و ملت شجاع سوریه و دلیرمردان لبنان و یمن، شما در راه 
ابراهی��م خلیل الرحمان گام برمی دارید؛ که همان راه اتکای 

به خداوند متعال و ایستادگی در برابر بت ها و مجمسه های 
بی جان روح است .

حجت االس��الم و المسلمین ابوترابی فرد، اظهار کرد: اقتدار 
ملت ایران در این هفته های اخیر جلوه گر شد؛ سبزپوشان 
مقتدر س��پاه، پهپاد رادار گریز آمریکا را هدف قرار ندادند 
بلکه ق��درت و ابهت پوش��الی آمری��کا را فروریختند. این 
کش��تی انگلیس نبود که توقیف ش��د بلک��ه این بریتانیای 
کبی��ر بود ک��ه در برابر قدرت ملت بزرگ ایران احس��اس 
ضع��ف نمود و این قدرت ابراهیمی اس��ت؛ این راه ابرهیم 
خلیل الرحمان اس��ت و نتیجه اش آن اس��ت ک��ه آتش را 
بهش��ت می کند و دسیسه های دشمنان را به نردبانی برای 

ع��زت و اقت��درا  تبدی��ل می کن��د.
خطیب نماز عید س��عید قربان، با اشاره به  سالگرد پیروی 
ح��زب اهلل لبن��ان در جن��گ ۳۳ روزه گفت: میش��ل عون 
رئیس جمهور لبنان در س��الگرد جشن آزادی سرزمین های 
اش��غالی جن��وب لبنان در تجلی��ل از رزمن��دگان مقاومت 
می گوی��د:درود ب��ر آنانک��ه صب��ر و ایس��تادگی نمودند و 
خون هایش��ان خاکمان را آبیاری کرد. این رزمندگان شجاع 

شاگردان مدرسه حضرت ابراهیم هستند.
حجت االس��الم ابوترابی فرد، با اشاره به اتفاقات کشمیر بیان 
داشت: دولتمردن هند عقالنیت و مدیریت مبتنی بر اخالق 
و علم و وحدت کش��ور را مبنا قرار دهند؛ مبادا به س��رنیزه 
روی بیاورند؛ ملت مس��لمان کش��میر جزئی از ملت اسالم 
اس��ت؛ هر برخورد غیراصولی با هر فرد از جامعه اس��المی 
برخورد با امت اس��الم اس��ت. مس��لمانان و غیرمس��لمانان 
ش��به قاره هند صدها س��ال اس��ت در کنار یکدیگر زندگی 
مس��المت آمیز کرده اند؛ منطقه ما ظرفیت تنش را ندارد؛ ما 
دعدغه صلح در ش��به قاره هند و وح��دت در آن منطقه را 
داریم؛ دولتمردان ش��به قاره در هندوس��تان و پاکستان با 
عقالنیت و اخالق راه را برای حراس��ت از حقوق انسان ها و 

مسلمان ها در کشمیر همراه کنند.  میزان

ابوترابی فرد در خطبه های نماز عید سعید قربان:
سپاه ابهت پوشالی آمریکا را شکست

رئیس ش��ورای مرکزی قرارگاه عمار گفت: ش��رایط فعلی زمان 
مساعد و مناسبی برای مذاکره نیست زیرا گام های نهایی مبارزه 

را برداشته ایم و باید قدم های آخر را نیز استوار برداریم.
حجت االسالم مهدی طائب در جمع نمازگزاران مسجد حضرت 
رقیه)س( مش��هدمقدس اظهار داش��ت: قبل از انقالب اسالمی 
هیچ نداش��تیم ام��ا امروز و پس از ۴۰ س��ال از پیروزی انقالب 
اسالمی شاهد هستیم که در موقعیت فعلی قرار داریم و به مرز 

اسرائیل نیز رسیده ایم. رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار بیان 
کرد: امروز مرحله نهایی مبارزه فرارس��یده و باید مصمم در این 
مس��یر گام برداریم؛ وضعیت امروز ما مانند وضعیت جنگ صدر 
اس��الم است که در آن مالک اش��تر به چادر معاویه رسیده بود. 
طائ��ب عنوان کرد: در ماجرای برجام ش��اهد بودیم که بار دیگر 
بدعهدی غرب و در راس آنها آمریکا ثابت شد اما ما به عهد خود 
وف��ا کردیم؛ بنابراین در جری��ان خروج گام به گام از برجام باید 

این مس��ئله تبیین و روشن شود. وی افزود: پس از این ماجراها 
ش��اهد بودیم که پهپاد آمریکایی و کشتی انگلیسی توقیف شد 
و این دو فعالیت مهم بیانگر اقتدار جمهوری اس��المی ایران بود 
و طرف ها هیچ کاری نتوانس��تند صورت دهند. وی خاطرنشان 
کرد: ش��رایط فعلی زمان مساعد و مناسبی برای مذاکره نیست 
زیرا گام های نهایی مبارزه را برداش��ته ایم و باید قدم های آخر را 

نیز استوار برداریم.  تسنیم

عباس قائمی
پژوهشگر

اي کاش ظری��ف زودتر تحریم مي ش��د تا م��ا زودتر متوجه 
اشتباهمان در دیپلماسي شویم. 

س��ال هاي سال است که زمان، انرژي و نیروي انساني خود را 
صرف هدفي کرده ایم که دستاورد آن براي ملت ایران »تقریباً 
هیچ« بوده است. این سال ها نه محدود به این دولت و دولت 
قبل، بلکه بس��یار فراتر از آن اس��ت. تالش ب��راي صحبت با 
دنیا به زبان دنیا، و رعایت قواعد دیپلماسِي رسمي نتیجه اش 
ش��د برجامي که اجل، مهلت چیدن س��یب و گالبي هایش را 
نداد. اما به یکباره هفته گذشته امریکایي ها در اقدامي بسیار 
عجیب و خارج از عرف بین الملل، وزیر امور خارجه کشورمان 
را در لیس��ت تحریمي خود قرار دادند. دلیلي که امریکایي ها 
ب��راي ای��ن کار خود آورده بودند س��اده ب��ود: »ظریف افکار 

عمومي امریکایي ها را مسموم مي کند.«
کاش ظریف زودتر تحریم مي ش��د تا زودتر متوجه مي شدیم 
به جاي سر و کله زدن با سیاستمداران، پشت درب های بسته 
و امضای توافق نامه و س��ند همکاری و برجام و غیره و ذالک، 
محکم ترین و نافذ ترین س��الح ما »منطق ما« و هدف اصلي، 
مهم و آس��یب پذیرش »افکار عمومي« دنیاست. اکنون تازه 
متوجه شده ایم که سالیان سال است راه را گم کرده ایم و باید 
بس��یار زودتر از این، انرژي خود را صرف دیپلماسي عمومي و 

دیپلماسي رسانه اي مي کردیم، نه دیپلماسي رسمی.
امروزه اساس��اً سیاست، آنچنان با ارتباطات و به طور خاص با 
رسانه ها گره خورده است که اعمال سیاست و پیشبرد اهداف 
سیاسي را نمي توان بدون استفاده از ابزار رسانه، و تاثیر روي 

افکار عمومي حتي تصور کرد.
مقول��ه قدرت، ام��ري ذهني اس��ت و س��اختارهاي ذهني و 
فرهنگي اس��ت که به آن معنا مي بخشد. آنچه توانایي اعمال 
تغیی��ر یا اس��تحکام در این س��اختار ذهني را بی��ش از تمام 

وسایل دیگر دارد، رسانه ها هستند.
حوزه مطالعاتي ارتباطات سیاسي، حوزه ایست که محدود به 
تکنیک هاي اس��تفاده از رسانه ها براي رأي آوري در انتخابات 

نیست، بلکه در تمام طول سال چه براي اجراي سیاست هاي 
داخل��ي و چه تأمین منافع کش��ور در می��ان دیگر ملت ها به 
کار مي آید اما متأس��فانه این حوزه بسیار مهم در دانشگاه ها 

مغفول مانده است.
وقتي ظریف در مقام پاسخ گو در مقابل خبرنگاران زبده اي از 
رس��انه هایي نظیر ان بي سي و پي بي اس مي نشیند، وقتي 
س��وال خبرنگار را مي شنوي احس��اس مي کني که تمام شد! 
ُم��چ ظریف را گرفت و ضربه فني اش کرد. پاس��خ هاي بس��یار 
کوتاه و در عین حال بس��یار محکم ظریف که معموالً با یک 
لبخند تمام مي شود اما هر بیننده اي را به شوک یا تحسین وا 
مي دارد و آنچه براي جمهوري اسالمي باقي مي ماند، حداقل 
منط��ق قدرتمند ای��ران براي دفاع از مناف��ع خود در منطقه 
است. اس��تفاده به جا از س��اخت هاي زباني و گفتمانی )نظیر 
تروریسم اقتصادي به جاي جنگ اقتصادي( در کنار چاشني 
ش��وخي هایش ای��ن مصاحبه ها را بیش از پی��ش براي مردم 

امریکا دیدني کرده است.
این که امریکا، منادي آزادي بیان و آزادي رس��انه ها، انِگ 
بس��تِن دهان ظری��ف را به جان مي خ��رد و اِبایي از اعالم 
دلیل خود براي این کار ندارد، نش��ان دهنده این است که 

ای��ن مصاحبه ها چنان به هدف زده اس��ت که دش��من از 
ش��دت ناراحتی و عصبانیت دس��ت به هرکاري براي قطع 
آن مي زند و این یعني نقطه اصلِي هدف براي فش��ار روي 
دش��من همی��ن نقطه اس��ت و باید همین مس��یر را ادامه 

داد.
جال��ب اینجاس��ت که اوایل انق��الب، ارتباط ما ب��ا گروه هاي 
مردمي انقالبي در سراسر جهان بسیار وثیق تر از اکنون بود و 

این مسیر، مسیري نیست که ما در آن بي تجربه باشیم.
ارتباط با انقالبي هاي ایرلند شمالي، امریکاي جنوبي، و حتي 
افریقا، پیش از این بسیار بیشتر در دستور کار سیاستمداران و 
سیاستگذاران بوده است اما اکنون به آن بي توجهي مي شود.

خالص��ه کالم اینکه ش��اید تحریم ظریف، ضرب��ه اي به بدنه 
دیپلماسي کش��ورمان وارد کرده باشد اما آن ضربه ارزش آن 
را داش��ت که بدنه دیپلماسي کشور این درس را فراگیرد که 
همراهي ب��ا افکارعمومي دنیا و مخاطب قرار دادن مردم دنیا 
از طریق دیپلماس��ي رس��انه اي و دیپلماسي عمومي است که 
مي تواند در پیش��برد اهداف انقالب در سراسر جهان اثرگذار 
باش��د، نه صرفا هم قدم ش��دن با کري و هم صحبت شدن با 

موگریني و امثالهم.  الف

یادداشت

 ای كاش ظريف زودتر 
تحريم می شد!

روحانی در گفت وگوی تلفنی با عمران خان: 

هند و پاکستان خویشتن داری کنند

طائب: 

االن وقت 
مذاکره نیست


