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درمکتب امام

شاهکار مهم شیطان

نگاه

يىك از حجاب هاى بزرگ حجاب، خودبينى است كه شخص متعّلم خود را به 

واسطه اين حجاب مستغنى بيند و نيازمند به استفاده نداند و اين از شاهكارهاى 

مهم شــيطان است كه هميشــه كامالت موهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان 

را بــه آنچــه كــه دارد راىض و قانع كند و ماوراء آنچه پيش او اســت هر چيز را از 

چشم او ساقط كند.

آداب الصلوة؛ ص195

رهبر انقالب
 نسخه کاملی از امام)ره(

ارتباطاتی که بین انسان ها برقرار می شود، گاهی دارای یک منشأ طبیعی است. 
ارتباط پدر و مادر با فرزند و محبت نسبت به وی لذت بردن از حرکات فرزند و رشد 

وی، از همین نوع ارتباط است.
علی رغــم اینکه چنین رابطه ای بین فرزند و والدین وجود دارد، ممکن اســت 
شرایطی پیش بیاید که پدر از فرزند خود فرار کند و حاضر به عذاب شدن فرزند به 
جای خود باشد؛ این نشان می دهد قرار نیست همه روابط طبیعی که در این عالم 

است، در عالم ابدی هم برقرار بماند.
ارتباط عاشقانه با خدا

اما گاه انســان با دیگری ارتباطی روحی برقرار می کند و نه تنها در دنیا حاضر 
است همه منافعش را فدای وی کند، بلکه به این توجه دارد که چگونه این ارتباط 
را تقویت کند که در عالم ابدی نیز قطع نشــود. گاه از چنین رابطه ای به عشق نیز 

تعبیر می کنند.
بقــدری چنین محبت روحی و الهی در آیات، روایات و ســیره بزرگان دین ما 
وجود دارد که می توان کتاب ها درباره آن نوشت، تعبیرات عجیبی در مناجات های 
مختلف درباره محبت و عشق به خداوند آمده است و حیف است که انسان عمری 

را در مکتب اهل بیت)ع( به سر برده باشد و از این امور استفاده نکند.
بنده در سفری که به آمریکا داشتم و در جمع اسقف ها و کشیش ها و راهبه های 
مسیحی، فرازهایی از دعای عرفه امام حسین)ع( را برای آنها خواندم و اندکی درباره 
آن توضیح دادم. برخی از پیرمردهای اسقف اشک شوق از چشمانشان جاری شد و 
این آیه شریفه قرآن به یادم آمد که: و لتجدن اقربهم مودهًْ للذین آمنوا الذین قالو انا 
نصاری ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم ال یستکبرون؛ و اذا سمعوا ما انزل 

الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع....
وقتی که یک مســیحی از دعای امام حسین)ع( اشک شوق بریزد و بهره ببرد، 
آیا جفا نیســت که ما خود را از مناجات هایی که در اختیارمان قرار گرفته، محروم 
کنیم؟ چنین فطرت و استعدادی در انسان ها برای ارتباط عاشقانه با خداوند وجود 
دارد، هرچند عوامل فطری برای این کشش و توجه به معنویات و کماالت در انسان ها 
وجود دارد، اما باالخره می دانیم که کشش های حیوانی و هوای نفسانی هم در مقابل 
آن وجود دارد و ویژگی  انسان این است که بین کشش ها قرار گیرد تا خود انتخاب 
کند. اصال وجود این کشش های متضاد در انسان، سبب رسیدن به انسانیت است؛ 
اگر این کشش های متضاد نبود، یا انسان ها مانند مالئکه بودند و یا مانند حیوانات.

جنایت های جانیان در طول تاریخ را ناشــی از کشــش های حیوانی و هواهای 
نفســانی است. امروز نیز جنگی که در عالم توسط آمریکا و صهیونیست ها و عمال 
آنها در حال وقوع اســت، به خاطر کشش های سلطه جویانه است که می خواهند بر 
عالم سیطره داشته باشند و البته از آنجا که اسالم را مانع خود می دانند، می خواهند 

اسالم ناب را از بین ببرند.
ضرورت شناختن و شناساندن دین

بین کشش های مادی و کشش های الهی و همچنین عوامل خیر و عوامل شر، 
باید نوعی تناسب وجود داشته باشد، در غیر این صورت، اگر یکی از این کشش ها 
غالب باشد، زمینه انتخاب کمرنگ تر می شود؛ از این رو، باید مقرراتی وجود داشته 
باشد که بر اساس آن رفتارهای انسان ها تنظیم شود و از نظر خداباوران، این قواعد 

همان احکام دین و شریعت است.
قدم اول، شناخت دین است، تا فرد، دین را نشناسد نمی تواند به احکام آن عمل 
کند؛ لذا اولین وظیفه انبیاء و پیروان آنها، شناخت و شناساندن دین به دیگران بوده 
است؛ وگرنه فساد غالب شده و زمینه ای برای انتخاب و رشد و کمال باقی نخواهد ماند. 
به همین دلیل در جامعه باید نهادی وجود داشته باشد که متصدی تبلیغ دین باشد.
شــناخت دین، الزم است، اما کافی نیست، باید یک سری امور تربیتی نیز در 
دستور کار قرار گیرد و لذا عالوه بر آموزش، پرورش هم نیاز است. به عنوان نمونه، 
اگر افرادی صرفا بدانند دخانیات برای انسان ضرر دارد، کفایت نمی کند، بلکه باید 
یک سری کارهای تربیتی انجام شود تا کودکان از همان ابتدا، هیچ تمایل و رغبتی 

به دخانیات نداشته باشند و از آن تنفر داشته باشند.
همیشه - حتی در صورت وجود آموزش و تربیت صحیح - افرادی وجود داشته 
و دارنــد که ارزش های یک جامعه را زیر پا می گذارند و مرتکب تخلف می شــوند؛ 
لــذا جامعه عالوه بر نهاد آموزش و نهاد پرورش، به نهاد مدیریت نیز نیاز دارد تا با 
افرادی که تخلف می کنند برخورد کند و ضمانت اجرای قواعد و ارزش های جامعه 

را برعهده بگیرد.
سستی و نقص در هر یک از نهادهای آموزش، پرورش و مدیریت، به هدف اصلی 
جامعه، لطمه می زند، هدف اصلی برای کسانی که دین را پذیرفته اند، صرفا ارضای 
خواســته های مادی نیست، بلکه سعادت اخروی، تکامل و قرب به خداست. کسی 
که بندگی خدا کرده و به کمال رســیده باشــد، حتی برکاتش در خودش منحصر 
نمی شــود؛ لذا فردی مانند حضرت معصومه)س(، وقتی در قم دفن می شود، حتی 

زیارت آرامگاهش موجب حل مشکالت دنیوی و اخروی میلیون ها نفر می شود.
برنامه ایده آل و آرمانی برای یک جامعه اسالمی این است که باورهای اسالمی، 
آموزش داده شود و ارزش های اسالمی مورد تربیت و پرورش و دلبستگی قرار بگیرد 
و اجرای احکامش با وجود متخلفین، ضمانت شــود و حکومت تضمین کند که آن 

ارزش های مهم و واجب حتما اجرا شود.
نمونه عینی کســی که در این مسیر زحمت کشید، امام)ره( است و اگر کسی 
امام)ره( را ندیده و درک نکرده است، نسخه کامل ایشان را در رهبر معظم انقالب 
)مدظله( می تواند درک کند که در نور، صفا، دلســوزی، حلم، گذشت و سعه صدر، 
ممتاز هســتند، خدا می خواهد همه چنین تربیت شوند و همه با یک نقطه ارتباط 

پیدا کنند و آن نقطه خداست که اصل هستی و همه ارزش هاست.
تابلوی زیبای عالم هستی

همه عالم در واقع یک تابلوی زیبا و به عبارت بهتر نظام احســن است که باید 
نقش خودمان را در آن پیدا کنیم. هرچند سیاهی هم دارد، اما حتی همان سیاهی، 
در جای خودش به تابلو، زیبایی بخشــیده اســت. همه عالم هستی از ابتدا تا پایان 
آن، توســط دست الهی خلق شده که بسیار زیباست. اما چون ما نمی توانیم آن را 
بطور کامل ببینیم، ایراد می گیریم که چرا ســیاهی هست. آری یک گل زیبا، خار 
هم دارد. نگریستن خار به تنهایی زیبا نیست، اما وقتی به تصویر کامل نگاه کنیم، 

می توانیم زیبایی آن را ببینیم.
در داستان کربال، اگر شمر و یزیدی وجود نداشتند، زیبایی های امام حسین)ع( 
به صورت کامل، دیده نمی شــد. کشتن و کشته شدن یک طفل شش ماهه بسیار 
قبیح و جانکاه است، اما اگر این نبود، عشق امام حسین)ع( نسبت به خدا که حاضر 
است در راه او این شش ماهه را نیز بدهد، مشخص نمی شد. لذا این تابلوی هستی، 
نقطه های سیاهی مانند شمر و حرمله و یزید هم دارد، اما وقتی زینب)س( به تابلوی 

هستی به طور کامل نظر می کند، می گوید ما رایت اال جمیال.
ما در موقعیتی ممتاز از این تاریخ واقع شده ایم؛ مقدمات این موقعیت تاریخی از 
هزاران سال تدریجا محقق شده تا ما به وجود بیائیم و این افکار مطرح شود و کسانی 
که از هزاران فرسخ مسافرت کرده و به ایران بیایند تا عاشقانه این افکار را یاد بگیرند.
مردم دنیا تشــنه حقیقت و معنویتند، امروز فضا آماده اســت و مردم دنیا نیز 
خواهان شناخت تفکر صحیح اسالم و انقالب هستند. لذا باید بگونه ای رفتار کنیم که 
بتوانیم جواب خدا را بدهیم. آیا کسی می تواند این گونه توجیه کند که چون زمانی 

برای انقالب زحمت کشیده است، حاال باید از ثروت و مقام بهره ببرد.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی )دام ظله( در جمع پاسداران لشکر 17 
علی ابن ابیطالب؛ قم؛ 1395/2/11 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

با گذشت دو روز از خبر دادستان عمومی و انقالب 
تهران مبنی بر فساد 800 میلیارد تومانی در بانک ملت 
مسئولین دولتی همچنان به سکوت خود ادامه داده و 
پاسخگوی سواالت فراوانی که در افکار عمومی مطرح 
اســت از جمله چگونگی اعطای مبالــغ میلیاردی به 

متهمین و خروج آنان از کشور نیستند .
 دادســتان تهران روز یکشنبه سوم مرداد ماه در نشست 
مشترک با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی شهر و تهران 
بــزرگ  بر اهمیت اقدامات پیشــگیرانه در جلوگیری از طرح 
پرونده های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید و به چند پرونده  مهم 

در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.
جعفری دولت آبادی با اعــالم اینکه موضوع این پرونده 
جابجایی 800 میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان 
پرونده بازداشــت شــده، اما چند متهم در خارج از کشور به 

سر می برند.
دادستان تهران ضمن اعالم اینکه در مورد نحوه اقدامات 
متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواســت 
گزارش شده است، شکل گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی 
را از مشــکالت موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع 
نظارتی از جمله بانک مرکزی خواســت که با اتخاذ اقدامات 

پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده ها شود.
جعفــری دولت آبادی در خصوص یکی از این پرونده های 

اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت 
شــد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در 
قبال اســترداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، 
اما با اســتنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد 
شده از سوی وی صرفا 670 میلیارد تومان بوده موجب گردید 
بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشــت 

متهم گردیده است.
پای دو زن در میان است 

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی پیرامون این فساد اعالم 
کرد:  در این پرونده در نخســتین گام، علی رستگار سرخه ای 
مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی در این بانک 
دستگیر شدند. ضمن آنکه طبق اعالم سخنگوی دستگاه قضا 
عالوه بر رســتگار سرخه و معاونش، 2 نفر دیگر هم بازداشت 

هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.
محســنی اژه ای می گوید: در این پرونده 4 نفر بازداشت 
هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته اند که برخی 
از آنها خارج  از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات 
مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است 
اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق های نامتعارف نیست.

این گزارش می افزاید » شنیده ها حکایت از حضور 2 زن 
در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال 

پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.«

یکی از این متهمان که هم اکنون متواری اســت، خانمی 
هندی می باشــد که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر 
در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول 

را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر 
یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می باشد که وی نیز 350 میلیارد 
تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.

سکوت مسئولین دولتی
با وجود آن که دادستان تهران در سخنان اخیر خود تاکید 
کرده است که »در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و 
رئیس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است« تاکنون 
هیچ یک از مقامات اقتصادی فارغ از اینکه گزارشهایی در این 
زمینه به دادســتانی ارائه کرده باشــند یا نه پاسخی به افکار 

عمومی نداده و در این زمینه روشنگری نکرده اند. 
مقامــات اقتصــادی از جمله وزیر اقتصــاد و رئیس کل 
بانک مرکزی به این سوال پاسخ نداده اند که چگونه متهمین 
توانسته اند 800 میلیارد تومان دریافت کرده و برخی از متهمین 

نیز بدون پاسخ به اتهامات خود از کشور خارج شوند ؟!
این در حالی اســت که دولت یازدهم از ابتدای شروع به 
فعالیت و حتی پیش از آن در دوره تبلیغات انتخاباتی بر مبارزه 
با فساد اقتصادی تاکید و در این راستا به برخی مفاسد گذشته 
استناد می کرده است، در چند ماه گذشته نیز به دنبال انتشار 

فیش هــای نجومی که از پرداخت های کالن به برخی مدیران 
دولتی به عنوان حقوق حکایت داشت حامیان دولت از جمله 
مطبوعات زنجیره ای به مفاسد اقتصادی گذشته استناد کرده 

بودند تا نشان دهند در این دولت فسادی روی نداده است .
فارغ از اینکه فساد در هر دولت و هر زمان و مکانی فساد 
بوده و باید با آن قاطعانه برخورد شود سکوت مدعیان اصالحات 
و حامیان دولت در برابر فســاد 800 میلیاردی در بانک ملت 

عجیب و تاسف بار به نظر می رسد. 
گفتنی اســت پس از دستگیری رئیس سابق بانک ملت 
رسانه ها اسنادی را منتشر ساختند که نشان از مدیریت اشرافی 
و لجام گسیختگی عجیب در حیف و میل بیت المال توسط علی 

رستگار سرخه ای مدیر بازداشت شده داشت.
از ســوی دیگر و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اعطای 
غیرقانونی تســهیالت ارزی به یک مشتری در خارج از کشور 
روابط عمومی این بانک طی توضیحاتی با پذیرش اصل تخلف 
تاکید کرد: این موضوع از مدت ها پیش مورد بررسی بخش های 
نظارتی این بانک قرارگرفته و کماکان بررسی ها در این بانک تا 

روشن شدن همه ابعاد موضوع ادامه دارد.
انتظــار می رود مســئولین اقتصــادی و نظارتی دولت با 
شفاف ســازی در این رابطه به افکار عمومی پاسخ قانع کننده 
دهند چرا که مدیریت اشرافی و مفاسد اقتصادی اعتماد مردم 

را سلب و آنان را به مسئولین و دولت بی اعتماد می کند.

وزیــر امــور خارجه کشــورمان در دیــدار با 
رئیس جمهوری غنا از آمادگی کشورمان برای همکاری 

در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی گری خبر داد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان  در ادامه سفر 
خود به غرب آفریقا روز سه شنبه در دیداربا  »جان درامانی 
ماهاما«  رئیس جمهور غنا ضمن ابالغ ســالم گرم حســن 
روحانی  اظهار کرد:  فصل جدیدی از روابط بسیار خوب بین 

ایران و غنا آغاز شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه آماده همــکاری با غنا در مبارزه 
با تروریســم و افراطی گری هســتیم، افــزود: همکاری های 
دوجانبه در ســطح بســیار خوبی قرار دارد و همکاری های 
چندجانبه ما هم در ســازمان ها و مجامع بین المللی بسیار 

خوب و نزدیک است.
ظریف تاکید کرد: هیئت تجاری همراه من از بزرگترین 
هیأت ها در ســالهای اخیر اســت. آنها آماده بسط و تعمیق 

همکاری ها در همه زمینه ها با غنا هستند.
جــان درامانی ماهاما نیز در این دیــدار گفت: من بعد 
از توافق هســته ای با مقام های ایران دیدار داشتم و دیدارم 

موفقیت آمیز بود.
 وی افزود: حضور ایــران در غنا در بخش های مختلف 

به ویژه بخش پزشــکی و دایر کــردن کلینیک هالل احمر 
سازنده است.

رییس جمهور غنا ابراز داشت: ما می توانیم در زمینه نفت، 
گاز، کشاورزی و آموزش و پرورش همکاری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: جنگ در سوریه راه حل نظامی ندارد بلکه 

از اقدامات سیاسی در این زمینه حمایت می کنیم.
به گزارش ایسنا همچنین وزیر خارجه کشورمان با ادواردو 
آداجاهو رئیس مجلس کشــور غنا دیدار کرد و گفت افتخار 

دارم با هیئت بزرگ تجاری ایرانی به غنا آمده ام.
وی با تاکید بر روابط نزدیک دو کشور ایران و غنا اظهار 
کرد: ما روابط نزدیکی در صحنه های بین الملل داریم و خواهان 

گسترش روابط هستیم.
ادواردو آداجاهو رئیس مجلس غنا نیز در این دیدار گفت: 
من سال 20١4 به تهران و اصفهان آمدم و پیشرفت و توسعه 

این شهرها مرا تحت تأثیر قرار داد.
وی خاطرنشــان کرد: ایران چیزهای زیادی برای عرصه 

به جهان و غنا دارد.
همچنین »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان 
برای انجام ســفری شش روزه به چند کشور در غرب آفریقا،  

بعد از غنا وارد کوناکری پایتخت  گینه شد.

وبگاه آمریکایی در گزارشی پیرامون برجام 
در مصاحبه با کارشناسان و تحلیلگران تاکید 
کرده است که با وجود باقی ماندن تحریم ها، در 
بین مردم ایران امیدی در کسب فواید از برجام 

حس نمی شود.
وبگاه تحلیلی »المانیتور« در گزارشــی تحلیلی 
پیرامون »برجام  و اختالف نظر بین شــخصیت های 
فرهیخته ایران در زمینه نقاط مثبت و منفی حاصل 
از توافق هسته ای با آمریکا« نوشت: تنها با گذشت یک 
سال از توافق بین ایران و ١+5، ایرانیان در زمینه نقاط 
قوت و ضعف آن اختالف نظر دارند. دیگر نشــانی از 
جشن هایی که به دنبال توافق هسته ای در خیابان های 
تهران رخ داد نیســت بلکه براساس همه پرسی یک 
موسسه نظرســنجی کانادایی )ایران پل( اینک 74 
درصد ایرانیان بر این باورند که وضعیت معیشتشان 
بعد از برجام بهبود نیافته و در عین حال عده زیادی 
آمریکا را متهم می نمایند که آمریکا براســاس برجام 
به تعهداتش عمل نکرده است. این بررسی نشان داد 
کــه بیداری افکار عمومی ایران در زمینه ابعاد برجام 

به طرز جالب توجهی افزایش یافته است.
 عدم دستیابی ایران به تراکنش مالی 

و تجاری آزاد
»فواد ایزدی« از اســاتید دانشــگاهی شاغل در 

دانشــگاه تهران از منتقدان سرسخت برجام است. او 
غالبا از مذاکرات و شروط داخل برجام و اجرای آن در 
جلسات، مصاحبه ها و محافل مختلف انتقاد می کند.

ایــزدی در ایــن زمینــه بــه المانیتــور گفت: 
»دســتاوردهای برجــام تنها بــر روی کاغذ و نه در 
عمل هســتند. این توافق نشان می دهد که ایران به 
امتیازهایی چون تراکنش مالی و تجاری آزاد ثبت شده 
در برجام دســت نیافته است. این در حالی است که 
ایران برای حصول این هدف امتیازهایی را در جریان 

مذاکرات به طرف مقابل داد.
»محمد جمشیدی« اســتاد دانشگاه تهران و از 
دیگر منتقدان برجام به المانیتور گفت: »در نشست 
آلماتــی-2 در آوریل 20١3، طــرف غربی با ابتکار 
عمل ایران  طرف غربی تســلیم شده بود و از ایران 
زمان خواســتند تا با سران ارشد خود رایزنی نمایند. 
آمریکایی هــا بعدا  اعالم کردند که تا نتایج انتخابات 
ژوئن 20١3 منتظر خواهند ماند. دلیلش هم این بود 
که ابتکار ایران در رسیدن به توافق بسیار منطقی بود 
و طرف مقابل قادر به رد آن نبود. آن ها تنها به تغییر 

در داخل ایران دل بسته بودند.«
 افزایش بی اعتمادی به آمریکا

 در پسابرجام
جمشیدی در ادامه افزود: »آمریکا انتظار دارد تا 

رفتار منطقه ای و طرز فکر ایران تغییر نماید. آمریکا در 
حقیقت به برجام به عنوان یک توافق هسته ای صرف 
نگاه نمی کند. این نوع نگرش البته برداشت نادرست 
از جامعه ایران است. ایرانیان در هشت سال گذشته 
آمریکا را امتحان کرده اند و شــاهد تفاوت شدید بین 
کالم زیبای آن ها با اقدام های خصمانه شان هستند.«
وی درباره مهمترین دستاورد برجام  گفت: »این 
امر باعث شــده که ایرانیان و نخبگان کشــور به این 
نتیجه برســند مذاکره با آمریکا تنها راه حل برطرف 
کردن مشکالت کشور نیســت و ضرورت دارد ما بر 

منابع داخلی خود اتکا کنیم.«
 تحریم ها باقی ماند

»ناصر هادیان « استاد روابط بین الملل دانشگاه 
تهران اعتقــاد ندارد که برجام بازی دو ســر باخت 
بوده اســت. وی در این زمینه به المانیتور گفت که 
عادی سازی روابط ایران با کشورهای جهان از مزایای 
برجام اســت. هرچند که او هم بر این باور است که 
باقی ماندن تحریم های آمریکا در جای خود روح برجام 

را نقض می کند.
هادیــان گفت: »فقــدان انســجام راهبردی در 
درخواســت های ایران به شدت با تقاضاهای منسجم 

طرف دیگر در تضاد است«.
هادیان در پیش بینی خود افزود: »با وجود بقای 

برجام در آینده، آمریــکا بعد از اوباما رئیس جمهور 
کنونی اش در پی شــدید کردن ساز و کار تحریم ها 
خواهد بود.در حالی که دولت فدرال اینک سعی دارد 
تحریم ها را در کنترل خود درآورد ،اما ایالت های این 
کشــور پایبندی به ممنوعیت های خود علیه ایران را 
ادامــه داده و این امر آن هــا را از حوزه اختیار دولت 
فدرال بیــرون خواهد آورد. بنابر این برجام در آینده 

دشوارتر می شود.«
المانیتور نوشت: با توجه به مدت طوالنی مذاکرات 
و تاریخچه ای از خصومت بین ایران و آمریکا، برخی 
کارشناســان ایرانی می گویند، پیش بینی این که چه 
اتفاقی در مســیر برجام و اهــداف آن رخ می دهد، 

دشوار است.
 ناامیدی مردم از برجام

به گزارش فارس، »نادر انتصار« اســتاد دانشگاه 
آالبامــای جنوبی که تحلیل های مختلفی را از برجام 
در ســال گذشته انجام داده است، به المانیتور گفت: 
»با وجودی که امیدی در بین مردم ایران در کســب 
فواید از برجام حس نمی شود، هنوز تصمیم گرفتن در 
مورد موضوع بحث برانگیز بقای طوالنی مدت توافق 
هســته ای زود اســت. رئیس جمهور بعدی آمریکا و 
کنگره این کشور خواهند بود که سراب بودن یا نبودن 

برجام را تعیین می نمایند.«

نماینــده مردم قم در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: سعودی ها می سوزند از اینکه 
پیوند  باعث  اســالمی  انقالب  معنوی  نفوذ 
و تحول در منطقه شــده است، آنها با همه 
هزینه هــا ی گزافی که دارند به اهداف خود 

نمی رسند. 
حجت االســالم مجتبی ذوالنــور در گفت وگو 
با رســا، با اشــاره به دروغ پردازی و اتهامات واهی 
عربستان ســعودی در نشست سران عرب مبنی 
بر دخالت جمهوری اسالمی ایران در امور داخلی 
کشورهای منطقه، اظهار کرد: حکومت عربستان 
سعودی و حکام سعودی هیچ گاه استقالل نداشتند 
و معمــوال بقا و دوام شــان به حالت انگلی بوده و 
خودشان را به سران نظام سلطه وصل کردند تا بقا 

و دوام شان تضمین شود.

وی با بیان اینکه تامین مخارج آمریکا در منطقه 
برای جنگ های مختلف با استفاده از دالرهای نفتی، 
از دیگر وظایف سعودی ها محسوب می شود، تصریح 
کرد: عربســتان سعودی در راستای تغییر راهبرد 
آمریکا به راهبرد تغییر از درون، نقش محوری خود 
در جهت اجرای راهبرد جنگ نیابتی در منطقه را 

برای استکبار بازی می کند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی 
ادامــه داد: تأثیرات انقالب اســالمی و الگوگیری 
کشــورهای منطقه از آن و بیداری اسالمی مانع 
جدی بر ســر راه زیاده خواهی ســعودی ها است. 
آنها الگوگیری نهضت های آزادی بخش منطقه ای 
از ایــران را به عنوان تروریســم و مداخله در امور 
سایر کشورها تلقی می کنند اما جمهوری اسالمی 
بر خــالف میل هیچ حاکمیتی در منطقه حرکت 

نکرده و بدون خواست ملت ها اقدامی نمی کند.
وی بــا بیان اینکــه آنها می ســوزند از اینکه 
نفوذ معنوی انقالب اســالمی باعث چنین پیوند 
و تحولی در منطقه شــده است، گفت: اما آنان با 
همه هزینه های گزاف خود به اهدافشان نمی رسند 
لذا ســعی دارند با فرافکنی توجهات را به سمت 
جمهوری اسالمی جذب کنند و انگشت اتهام را به 

سمت جمهوری اسالمی نشانه بگیرند.
ذوالنور با بیان اینکه سعودی ها در دنیا و افکار 
عمومی آبرویی ندارنــد، اظهار کرد: امروز کودک 
کشی آنها در یمن، کشتن مردم بی دفاع در سوریه 
و همپیمانی آنها با نظام سلطه باعث شده کسی به 

آنها اعتنایی نداشته باشد.
این نماینده مجلس بــا بیان اینکه جمهوری 
اســالمی و مردم در اجــرا و تحقق اهداف انقالب 

اسالمی استوارند، تصریح کرد: این هیاهو و سر و 
صدا ها تاثیری نمی گذارد، همه می دانند که وقتی 
یک دزدی در حال فرار کردن است داد می زند دزد 
دزد که توجه دیگران را از خود سلب و به دیگران 
معطوف کند؛ به همین خاطر عربســتان سعودی 

این کار را می کند.
وی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی باید قاطعانه 
پاســخ یاوه گویی های سعودی ها را بدهد، تصریح 
کرد: چه این کار عربستان تاثیری در افکار عمومی 
جهان داشــته باشد و چه نداشته باشد جمهوری 
اسالمی باید قاطعانه و محکم از حقوق خود دفاع 
کند، اگر ما در مقابل فرافکنی ها و دروغ پردازی های 
سعودی ها کوتاه بیاییم به طور یقین جسارت آنها 
بیشتر خواهد شد. بنابر این دیپلماسی ما باید فعاالنه 

و به موقع پاسخ مناسب را به طرف مقابل بدهد.

به دلیل اختالف مالی با اوقاف
انتشار روزنامه »وطن امروز«

 متوقف شد
روزنامه وطن امروز روز چهارشنبه دیروز به دلیل اختالف مالی 

با سازمان اوقاف منتشر نشد .
روابــط عمومی وطن امروز در اطالعیه ای اعالم کرد : به دلیل اخاللی 
که ماموران یکی از نهادها در فرایند کاری روزنامه ایجاد کردند ، متاسفانه 
چاپ وطن امروز  مورخ 6 مرداد عمال امکان پذیر نیست و روزنامه چهارشنبه 

منتشر نمی شود.
کانــال روزنامه وطن امــروز در یک مطلب دیگر اعالم کرد اختالف با 

سازمان اوقاف بر سر »رقم اجاره بها « بوده است . 

وزیر  عماد محمد دیب خمیس نخســت 
ســوریه گفت: جمهوری اســالمی ایران در 
سخت ترین شرایط بهترین حامی و پشتیبان 
ســوریه بود و ما از طرح های پیشنهادی این 
کشور و اجرای آنها حمایت کامل خواهیم کرد. 
آیت اهلل محســن اراکی دبیر کل مجمع جهانی 
تقریب که در صدر هیأتی به ســوریه ســفر کرده 
در دیدار با عماد محمد دیب خمیس نخســت وزیر 
ســوریه، با بیان اینکه سوریه بعد از پیروزی در برابر 
تروریست ها مرحله مهمی را آغاز خواهد کرد، گفت: 
ملت، دولت و علمای سوریه باید به نشر و گسترش 

صحیح اسالم بپردازند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشــاره به اینکه 
راه اندازی دارالتقریب در دمشق و راه اندازی حلقه های 
گفت و گو میان علمای مذاهب مختلف اسالمی در این 
مرحله می تواند نقش بسیار مهمی در زمینه تقریب 
ایفا کند، به معرفی کمیته مساعی حمیده و مجمع 

جهانی تقریب و ارکان آن پرداخت و گفت: در حال 
حاضر مجمع جهانی تقریب در تعدادی از  کشورهای 

اسالمی نمایندگی دارد.
 عماد محمد دیب خمیس نیز در این دیدار ضمن 
تشکر از همه حمایت جمهوری اسالمی ایران از ملت 
و دولت سوریه، اظهار داشت: جمهوری اسالمی در 
سخت ترین شرایط بهترین حامی و پشتیبان سوریه 
بود و کمال تشــکر را از جمهوری اسالمی ایران به 

ویژه رهبر جمهوری اسالمی ایران دارم.
در ادامه این نشست منوچهر متکی معاون امور 
بین الملل مجمع جهانی تقریب نیز طی سخنانی با 
اشاره به بحران سوریه اظهار داشت: امروز کسانی که 
در خط مقدم علیه مقاومت می جنگند دچار انحراف 
و اعوجاج فکری شده اند، حتی اگر اینها در سوریه و 
عراق نابود شوند فردا در جایی دیگر سر بلند می کنند. 
الزم است که با انحرافات فکری تروریست ها، با اندیشه 
صحیح مقابله شود و مجمع جهانی تقریب به دنبال 

این رسالت است.
مشکالت کنونی جهان اسالم از اندونزی

 تا موریتانی ناشی از تند روی است 
همچنین آیت اهلل اراکی در دیدار با ولید المعلم 
وزیر امور خارجه سوریه، با بیان اینکه سوریه دارای 
ظرفیت عظیم علمی، دینی و اجتماعی اســت که با 
بهره گیری از ظرفیت ها می توان خدمت بسیار بزرگی 
به جهان اسالم کرد، اظهار داشت: مشکالت کنونی 
جهان اســالم از شرق آن یعنی اندونزی تا غرب آن 
یعنی موریتانی ناشی از تند روی است و علمای سوریه 
می توانند کمک بسیار زیادی برای بر طرف کردن این 

مشکالت داشته باشند.
وی با بیان اینکه سوریه می تواند میدان پیروزی 
در نبــرد با جریان های انحرافــی و تند رو در جهان 
اسالم باشد، اظهار داشت: امروز در کنار فرماندهان 
نظامــی که در عرصه نبرد میدانی با تروریســت ها 
فعالیت می کنند، نیازمند فرماندهان فرهنگی و فکری 

هســتیم که در این مورد نقش علما بسیار برجسته 
و خطیر است.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه نیز در این 
دیــدار ضمن بیان اینکه کســانی که اختالف میان 
مذاهب اسالمی را در سوریه دنبال می کنند، شکست 
خواهنــد خورد، گفت: خطر بزرگ برای ســوریه و 
منطقه تفکر وهابیت است، همان کسانی که القاعده 
را ساختند امروز نیز النصره و داعش را ایجاد و از آن 

حمایت می کنند.
به گزارش فارس، دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی در دمشق ضمن بازدید از بخش های 
مختلف مرکز آموزش عالی عالمه کفتارو، در دیدار 
با محمد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه با امضا 
یادداشــت تفاهمی این برنامه ریزی ها را در راستای 
نزدیکی فرقه ها و مذاهب اسالمی و همچنین همکاری 
در راستای تولید دانش فقهی پیرامون فقه تقریب و 

وحدت و فقه مقاومت دانست.

همیشه پای بانک در میان است

همسر بدهکار بزرگ بانکی 350
و زن هندی 250 میلیارد تومان بردند!

ظریف در دیدار با رئیس جمهور غنا :

آماده همکاری با غنا برای مبارزه با تروریسم هستیم

مصاحبه المانیتور با کارشناسان و تحلیلگران ایرانی درباره برجام

مردم ایران امیدی به كسب فواید برجام ندارند

نخست وزیر سوریه در دیدار با آیت اهلل اراکی:

ایران در سخت ترین شرایط بهترین حامی سوریه است

حجت االسالم ذوالنور مطرح کرد

دستگاه دیپلماسی قاطعانه پاسخ یاوه گویی سعودی ها را بدهد

آنها قابل اعتماد نیستند
 محمدهادی صحرایی
ســال ١367 فصل مهمی در تاریخ معاصر کشــورمان است با خبرهای عمدتاً 
ناخوشی که اگرچه ذائقه مردم را تلخ نمود ولی درسهای بزرگی به همراه داشت که 
همچون فرمولهای منطق و ریاضی نمی توان بدون آنان به هدف رســید. وقایع این 
سال را باید از سالهای گذشته و از والفجر 8 و مک فارلین و کربالی 5 پیگیری نمود 
تا به نوروز 67 رسید و پیام نوروزی حضرت امام خمینی)ره(، که هنوز نامه سربه مهر 
انقالبمان است را شنید و فهمید. والفجر هشتی که در تاریخ جهان نصاب تازه ای در 
رویارویی جبهه حق با جبهه کفر باز نمود و هنوز اسراری دارد که با ذهن طهور و 
بابصیرت شنیدنی است. در آن زمان تحریمی که دشمن سرتاپا مسلح را با اراده های 
پوالدین و فکر منحصر به فرد و دستان خالی غافلگیر و کتف بسته کردیم و تا ابد 
کینه ای بدری و حنینی را در دل کفار آخر الزمان به ودیعت گذاردیم. کینه ای که 

هنوز دشمِن سر در گم، درپی جبران آن است. 
فتح فاو و مقاومت بی نظیر 75 روزه رزمندگان در برابر حمالت سخت شیمیایی 
عراق باعث شــد اســتکبار جهانی از صدام ناامید شده و به دنبال پیگیری جدی تر 
مذاکره مخفی مک فارلین باشد. مذاکره ای که در آن گروهی بدون اذن و آگاهی امام 
به دنبال رفع سوءتفاهم ها و در اصل معامله با شیطان بزرگ بودند که با تدبیر امام 
ناکام ماند. دالالن مذاکره یکی یکی پا پس کشیدند و مک فارلین بعد از واترگیت 
دومین رسوایی سیاسی آمریکایی شد که در عیان تهدید می کند و در خفا پیشنهاد 
می دهد. کربالی 5 که به گفته هاشمی رفسنجانی ایران موتور جنگی صدام را پیاده 
کرد، اگرچه تثبیت پیروزی والفجر8 بود ولی از ســوی دیگر دشمنان ریز و درشت 
اســالم را متحدتر نمود و اگر می توانستیم بصره را تصرف کنیم با نیروی احتیاطی 
آمریکایی که از قبل آماده شــده بود روبرو می شدیم و جنگ احزاب کافر با انقالب 

اسالمی وارد مرحله جدید می شد.
کشتار حجاج ایران توسط حاکمان سعودی در مرداد 66، شدت گرفتن حمله به 
نفتکش ها، موشکباران تهران در اسفند 66 بعد از کرمانشاه و ایالم و اهواز، جلوگیری 
از فروش نفت 6 دالر شده ایران، اسقاط دو هواپیمای اف4 ایران توسط جنگنده های 
سعودی، ورود جدی تر آمریکا به معرکه خلیج فارس پس از سیاست ایرانی »امنیت 
در خلیج فارس برای همه یا هیچکس« و ... باعث شــد که جنگ از حالت طبیعی 
خود خارج و وارد مرحله تازه ای شــود. همه اینها در حالی به وقوع می پیوســت که 
اخبار جنگ به خوبی برای مردم گفته نمی شد و قوای مردمی و دولتی آنگونه که باید 
بسیج نشده و جنگ را جدی نگرفته بودند و در این میان رزمندگان اسالم غریبانه با 
چنگ و دندان می جنگیدند و دفاع می کردند و چون سرو و صنوبر بر زمین می افتادند. 
امام خمینی ناظر دقیق بود و مدبر وثیق. او نگران بود. نه برای شــدت دشمنی ها. 
بلکه برای آنکه ملت و مســئولین نتوانند به تکلیفشــان عمل کنند و این را می شد در پیام 
نوروزی ســال67 دید. ســالی که مصادف با روزهای میالد امام حسین )علیه السالم( بود و 
امام فضای کشور را عاشورایی توصیف و گویی مردم را برای خبرهای تلخ آماده می کند. ١ 
در 28 فروردین 67 آمریکا به دو ســکوی نفتی ایران حمله نمود و همزمان عراقی ها با 
عملیات غافلگیرانه و گسترده شیمیایی به فاو حمله کردند و 36 ساعته آن را دوباره به 
خاک خود ملحق نمودند و در خرداد67 به شــلمچه حمله کرد و8 ساعته شلمچه را به 
تصرف خود درآورد. در تیرماه67 ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرانی 
حمله موشکی کرد و 299 مسافرش را به شهادت رساند و ... از جمله این اتفاقات باعث 
شد که جام زهر را به امام راحل بنوشانند 2 و قطعنامه 598در 27 تیر67 پذیرفته شد.

تنها سه روز پس از پذیرش قطعنامه، عراق به سمت خرمشهر هجوم آورد و در 
30 کیلومتری این شهر مستقر شد و امام پیامی به این شرح خطاب به سپاه صادر 
کردند: »این نقطه حیاتي کفر و اسالم است. یعني نقطه شکست یا پیروزي اسالم 
یا کفر. باید متر به متر جنگید و هیچي از هیچکس پذیرفته نیست. اینجا نقطه اي 
اســت که موجب مي شود سپاه دوباره در کشور حیات پیدا کند و یا براي همیشه 
یک ســپاه ذلیل و مرده شــود.3« مردم و ســپاهیان چون سیل خروشان به کمک 
خرمشهر شتافتند و دشمن را بیرون کردند و دوباره خرمشهر را نجات دادند. 8 روز 
پس از پذیرش قطعنامه، عراق با حمله شــیمیایی توانست جزایر مجنون را اشغال 
کند و پس از اینها ادبیاتش گستاخانه و عهدشکنانه شد. همان چیزی که امام گفت 
محقق شد. صدام دیوانه بود و قول او اطمینانی نبود. منافقین که در سال گذشته 
بیش از پیش به عرصه نظامی آمده بودند امسال چند حمله موفق علیه ایران انجام 

داده بودند. فروردین فکه و خرداد مهران و دهلران.
آنها از مدتها قبل توســط صدام تجهیز شــده و آموزش دیده بودند و اکنون با 
این توهم که ایران فاقد قوای نظامی است خواستند برای بنای خیانت خود سنگ 
تمام بگذارند و ناجوانمردی را به نهایت برســانند. در سوم مرداد در عملیاتی به نام 
فروغ جاویدان، برای فتح تهران وارد کرمانشــاه شدند. قباًل در مهران شعار »امروز 
مهران، فردا تهران« که برگرفته از نطق اربابان آمریکایی شان در چند روز پیش از 
این بود را ســر داده و ناموفق بودند. 4 انگلیس هم، از ســازمان مجاهدین به عنوان 
گزینه جایگزین جمهوری اسالمی سخن گفته بود واکنون مسعود رجوی سرکرده 
متوحش آنان قول داده بود که پس از سه روز ایران را فتح و در میدان آزادی و در 
خیل عالقمندان ســخنرانی می کنیم لذا با تمام تجهیزاتی که با دریوزگی و توصیه 

آمریکا از متحدان صدام گرفته بودند به میدان آمدند.
از تویوتاهای دوباکه برزیلی که تا تهران فقط یکبار ســوخت می گرفت گرفته 
تا تانکهای چرخدار و انواع سالح ها و هواداران ریز و درشتی که از کشورهای دیگر 
فراخوان کرده بودند. در پاگون این مجاهدان زبون قرصهای سیانوری تعبیه شده بود 
تا پشتیبان ایدئولوژیکشان باشد و عالوه بر اینها زنان مجاهدشان به قرص ضدبارداری 
هم مجهز بودند. از محور »سرپل ذهاب« وارد کرمانشاه شدند و با حمایت توپخانه 
صدام به سرعت تا نزدیکی »کرند« پیش آمدند. در مسیرشان دائماً رجزهای پیروزی 
می خواندند و شــعارهای توخالی می دادند و بر دیوارهای شــهرمی نوشتند. اگرچه 
مسعود و مریم رجوی تمام مسیر را روز گذشته برای فرماندهان شرح داده بودند و 
حتی محل استقرار خودشان را هم معلوم کرده بودند ولی امروز تا قسمتی در خاک 

ایران آنان را همراهی کردند و به بهانه ای به عراق بازگشتند و از معرکه گریختند.
مسعود حرامی تا سه روز همه چیز مردم را برای سربازان تباهی حالل کرده بود. 
در نزدیکی تنگه چارزبر اراده خدا به کمین آنها نشسته بود. پنجم مرداد هواپیماهای 
ارتش با حمله ای برق آسا و با رمز »یا صاحب الزمان )عجل اهلل تعالی فرجه( ادرکنی« 
عملیات مرصاد را به فرماندهی سپاه پاسداران و در کنار بسیجیان بومی آغاز نمودند و 
درتنگه چارزبر روزگار منافقین را زیر و زبر کردند و شاکله سازمانشان را به هم ریختند.
شکست مفتضحانه ایادی آمریکا و انگلیس در کرمانشاه و عراقیان بعثی در حمله 
ناکام به خرمشهر، به غیر از کسب پیروزی مجدد برای ایران، توانست چهره مظلوم 
ایران را به جهان بنمایاند و برای همیشه بدعهدی و فریبکاری دشمنانش را بر پیشانی 
تزویرشان داغ کند و این همان سخن خدا بود که فرمود آنها به هیچ عهدی پایبند 
نیستند5 و بعد از مرصاد، صدام فوراً »غلط کردم نامه ای« برای سازمان ملل نوشت 
و تمام شرایط قطعنامه را پذیرفت و به شرایط ایران گردن گذاشت و جنگی که از 

کرمانشاه آغاز شده بود در این شهر به پایان رسید ولی دفاع همچنان باقی است.

1 -  ... زندگی سید الشهدا، زندگی حضرت صاحب )س( زندگی همه انبیای 
عالم از اول آدم تا حاال همه شان این معنا بوده که می خواستند در مقابل جور 
حکومت عدل را درست کنند ... وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم و 
همه چیزمان را در راه اسالم فدا کنیم، چنانچه اولیای ما این کار را کردند. 
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2 - ... خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا 
و بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را ســر 
کشیده ام، و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری 

می کنم... . صحیفه امام ج 21 ،ص 93
3 -خبرگزاری دفاع مقدس-http://www.defapress.ir/Fa/News /1371 تاریخ 

مراجعه 1395/3/23
4 - مروین دایملی نماینده کنگره آمریکا در 6 تیر 67 در تظاهرات سازمان 
در واشنگتن شرکت و در سخنانی اظهار داشت نباید دست از تالش کشید، 
مطمئن باشید که با کمی صبر و تالش بیشتر به زودی از مهران به تهران 

رژه خواهید رفت.
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