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درمکتب امام

همه از هم بدتر
برای عالم مصیبت این است که کسانی با ادعای صلح دوستی و به 
ادعای طرفداری از توده ها به همه مردم ظلم می کنند. آنها که خودشان 
را طرفدار حضرت مســیح جا زدند و ]...[ می گویند ما طرفدار مسیح 
هستیم از آنهایی که کمونیست هستند و اصاًل به خدایش اعتقاد ندارند، 
اینها بدتر می کنند. که یعنی دیگر نمی شود گفت این از او بدتر، او از 

او بدتر، همه از هم بدتر.
 صحیفه امام؛ ج18؛ ص498و499 
 جماران؛ 10 تیر 1363

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اصالح طلبان نقد را می پسندند
اما نه نقد خود!

سرویس سیاسی-
فاطمه راکعی از فعاالن سیاســی اصالح طلب در گفت و گو با روزنامه زنجیره ای بهار در اظهاراتی عجیب گفت: 
» دولت و  روحانی به مردم برای رفع حصر قول داده اند که البته این مورد هم تاکنون محقق نشــده اســت. مردم 
حق دارند از رئیس جمهورشان به ویژه از این جهت که حقوق دان است بپرسند که چرا این حصر هنوز ادامه پیدا 
کرده است. در حالی که مقصران و فتنه های اصلی مشخص شدند و اکنون به جای اینکه رئیس جمهور وقت یعنی 
احمدی نژاد و معاونانش به طور مشــخص در برابر قانون و ملت محاکمه شــوند، آزاد هستند و هیچ اقدامی در این 

زمینه صورت نگرفته و کسانی که نگران فعالیت ها و تخلفات  آنها بودند هنوز در حصر به سر می برند.«
درباره نگاه ابزاری جریان مدعی اصالحات به موضوع حصر و تبدیل شدن آن به ابزار کاسبی سیاسی برای این 
جریان، سرکیسه کردن ملت با این ابزار  و بازی کردن با کارت سران فتنه با هدف متاثر کردن افکار عمومی به نفع 
اصالح طلبان گفتنی ها گفته شده اما تالش این جریان برای تطهیر سران فتنه با طرح چنین اظهارات عجیب و در 
عین حال طنزگونه درحالی است که همین افراطیون مدعی اصالح طلبی با سرکردگی سران فتنه، مدعی تقلب در 
انتخابات ۸۸ شدند و  با همراهی برخی گروه های ضدانقالب و حمایت رژیم های آمریکا و انگلیس و اسرائیل کشور 
را به مدت ۸ ماه در معرض بی ثباتی و ناامنی و آشــوب قرار دادند و پس از آن نیز از آمریکا خواســتند تحریم های 

فلج کننده را اعمال کند.
استبداد رای و فردگرایی نتیجه قدرت طلبی اصالح طلبان

»محمدرضا تاجیک« مشاور رئیس دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقیه در نقد جریان اصالح طلبی 
گفت: »ما تالش نکردیم نسل جدید را تربیت کنیم و پرورش دهیم، چرخش نخبگان و شایستگان را درون خودمان 
لحاظ کنیم و اجازه بدهیم این چرخ بچرخد و مجال بدهیم و شرایط را فراهم کنیم که نسل جدید پرورش بیابد و از 
درون آن تئوریسین ها، استراتژیست ها و مدیران بجوشند و بتوانند جایگزین نسل گذشته شوند. متأسفانه هرجایی 
که رقابتی بر سر تصاحب قدرت و نام و نشانی از قدرت وجود دارد، عده ای خاص و تکراری در صحنه حاضرند و از 
نسل جدید غافلند. نسل جدید حکم سیاهی لشگری را بازی می کند که در فردای این تصاحب قدرت باید مومیایی 

شود و تا هنگامه قدرتی دیگر در مقبره ها نگهداری شود«.
تاجیک در پاسخ به این سؤال که »آیا درون جریان اصالحات خودانتقادی یا نقد درون گفتمانی آن طوری که 
باید باشد تا امروز وجود داشته است؟« گفت:»شاید نقدی که به جریان اصالح طلبی وارد است، ناظر باشد بر همین 
فقدان نقد از درون یا محاسبه نفسی که جریان اصالحات باید داشته باشد و ندارد. شاید این تحلیل درست باشد که 
جریان اصالح طلبی از زمانی که جامه جنبشی و گفتمانی و مردمی و مدنی خود را به در کرده و دوان دوان به سوی 
دروازه های قدرت روان شده و با ماکرو- قدرت عجین و اجیر شده و گفتمان اجتماعی و فرهنگی اش اندک اندک به 
گفتمان صرفاً سیاسی و معطوف به قدرت تبدیل شده، حامالن و عامالنش نیز در فرایند نوعی دگردیسی و تغییر 
گفتمانی، منشی و روشی قرار گرفته اند و همان کسانی که منادی نقد بودند و با شعار نقد، پا به صحنه های سیاسی 
و اجتماعی گذاشته اند، دیگر نقد را بر خود نمی پسندند و تحمل نمی کنند. این گفتمان از آن رو گفتمان اصالح طلبی 
بوده که اســتراتژی آن نقد بوده، نقطه کانونی آن نقد بوده و این نقد شــامل همه، از جمله »خوِد اصالح طلب« نیز 
می شده اما متأسفانه به همان دلیلی که عرض کردم فرهنگ و کنش واالی نقد به حاشیه رانده شد و نقاد درونی 
با بی مهری مواجه شــد و این روزها شــاهد این هستیم که فضای نقد و نقادی در میان ما اصالح طلبان اندک  اندک 
در حال مه آلود شــدن اســت. اگر این منش و روش از میان ما برخیزد، دیگر نه نام و نه نشــانی از اصالح طلبی و 

اصالح طلبان نخواهد ماند.«
اصالح طلبی یا قبیله گرایی؟

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان »اگر عارف شهردار بود...« نوشت: »اگر روزنامه های دیروز اصالح طلب 
را مرور نمایید به نکته جالبی پی می برید. نیازی به وقت بسیار ندارد. صرفاً کافیست ویترین آنان را ورانداز کنید. 
جز یک روزنامه آن هم خیلی ِملو کســی نســبت به انتصاب های شــهردار جدید تهران اعتراضی و نقدی را مطرح 
نکرده اســت... در انتصاب های اخیر نه نشــانی از بانوان است و نه جوانان، درست به سبک و سیاق دولت روحانی! 
همین روزنامه هایی که امروز نسبت به انتصاب ها »صم بکم« هستند تا روز قبل گزارش های آنچنانی در مورد برخی 
تخلفات مدیران شهردار سابق می نوشتند... اکنون ابهام اینجاست؛ یا روزنامه های فوق گزارش های جعلی نوشته اند و 
یا جناب نجفی بسیاری از موضوعات مدیریتی برایشان اهمیتی ندارد. به نظر می رسد که باید تکلیف این پارادوکس 

هر چه زودتر روشن شود«.
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشــت: »بیایید تصور کنیم اکنون محمدرضا عارف شهردار تهران بود و وی 
چنین انتصاب هایی را انجام داده بود. آیا به راستی این نشریات به همین راحتی و سادگی از کنار این انتصاب ها رد 
می شدند؟ قطعاً خیر...چه بسا استاد زیباکالم حکم اعدام وی را صادر می نمود! اما شهردار جدید به واسطه پشتیبانی 
رسانه های متعدد یک حزب خاص از وی، مورد پرسش قرار نمی گیرد... شایسته و بجاست با همان معیارهایی که 

عارِف اصالح طلب نقد می شود، نجفِی کارگزارانی نیز مورد نقد قرار گیرد«.
گفتنی است برخالف رسالت رسانه ای، نوع برخورد روزنامه های اصالح طلب با موضوعات مختلف تنها و تنها با 
متر و معیار منافع حزبی و قبیله ای سنجیده می شود و در این میان منافع مردم از کمترین میزان اهمیت برخوردار 
اســت؛ بنابراین در این رویکرد نادرســت، اخالق و انصاف نیز زیر پا گذاشته می شود و این نوع برخورد گاهی آنقدر 

شدت می گیرد که حتی صدای روزنامه های همسو در این جریان را نیز در می آید.
گزارش تکان دهنده روزنامه حامی دولت از پدیده دختران دکوری!

روزنامه قانون در گزارشی به پدیده تاسف باری به نام دختران دکوری زیر سایه شکست سیاست های آموزشی 
دولت پرداخت.در بخشــی از این گزارش آمده اســت : »به چند دختر جوان جهت دکور جشن ها نیازمندیم«. این 
آگهی، این روزها در فضای مجازی و حتی واقعی وجود دارد و طرفداران خود را پیدا کرده اســت. یعنی عالوه بر 
دختربچه ها در نقش پرنســس، دختران جوان زیادی نیز هســتند که این بار می دانند قرار است دکور جشن افراد 
ثروتمند باشند و با این حال می پذیرند. آن ها اغلب زیبا هستند اما صاحب تخصص نیستند یا اگر باشند برای آن 
بازار کار مناســبی نیافته اند؛ یا اینکه کم ســن و سال تر از آن هستند که بازار خراب کسب و کار در ایران را تجربه 
کرده باشند. آن ها جوان، زیبا و آرزومند هستند و تحقق این آرزوها را از جایی آغاز می کنند که مالک آن، همان 
زیبایی و دکوری بودن اســت. تجمل گرایی در مراســم های ایرانی این روزها به اوج خود رسیده و افراد برای اینکه 
بهترین باشند، هر بار دست به ابتکار تازه ای می زنند. در این بین آسیب های اجتماعی این پدیده ها، هنوز روی خود 

را به جامعه نشان نداده است اما جامعه شناسان نسبت به آینده احساس نگرانی می کنند.
در ادامه این گزارش می خوانیم : آسیب های این شغل کاذب برای زنان و دختران جوان سریع تر اتفاق خواهد 
افتــاد. آن ها مرحله کودکی و نوجوانی را بدون مرکز توجه بودن طی کرده و اغلب انواع مشــکالت اقتصادی را به 
خصوص در بازار کار ایران تجربه کرده اند و از پیشنهاد هایي مانند قرار گرفتن به عنوان دکور و استفاده از زیبایی شان 
و دریافت حقوقی خوب استقبال خواهند کرد. به تنگ آمدن از فضای اقتصادی و دنبال کردن آرزوها در فضایی که 
برای پرداخت پول به آن ها خساست به خرج نمی دهد، آن لحظه حکم تحقق تمام آنچه را از زندگی می خواهند، 
خواهد داشــت. قانون همچنین به نقل از یک جامعه شــناس می نویسد: ریشــه تمام این مشکالت را باید در نظام 
آموزشی جست و جو کرد. حال مدارس ما خوب نیست. آموزش و پرورش 16هزار ساعت وقت بچه ها را می گیرد و 

خروجی آن چنین معضالتی است.
رژیم میانمار سیاست صهیونیست ها را در پیش گرفته است

روزنامه شرق در یادداشتی به محرومیت های شدید مسلمانان مظلوم میانمار پرداخته و لیستی از این محرومیت ها 
را ارائه کرده است. در بخشی از این یادداشت محرومیت های مردم مسلمان میانمار چنین شمرده شده است: نداشتن 
کارت هویت و گذرنامه، امکان سفر در داخل کشور و منطقه آراگان هم به ساکنین داده نمی شود، ازدواج بدون اجازه 
دولت امکان پذیر نیست و اگر دولت اجازه ازدواج داد نمی توانند بیش از دو فرزند داشته باشند، تحصیل در مقاطع 
دبســتان و دبیرستان امکان پذیر نیست، خدمات بهداشتی هم مانند خدمات آموزشی از مسلمانان دریغ می شود ، 
برگزاری مراسم مذهبی و داشتن مسجد و تعمیر مساجد موجود ممنوع است، حق مالکیت بر زمین و نیز دایرکردن 

فروشگاه و کارگاه های تولیدی به وسیله مسلمانان ممنوع است.
نویســنده در ادامه افزوده است: ســکوت جامعه جهانی نمی تواند دلیل سکوت مسلمانان جهان باشد. میانمار 
همان سیاستی را در پیش گرفته که رژیم غاصب اسرائیل در سرزمین های اشغالی دنبال آن است؛ بی هویت کردن 
مسلمانان... باید مسلمانان از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند با توجه به نسل کشی صورت گرفته در برمه 

دولت این کشور را محکوم و از دیوان بین المللی الهه محکومیت سران کشور برمه را درخواست کنند.
سه بانک ایرانی همچنان در لیست تحریم

روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی گزارشی منتشر کرد که در تیتر آن آمده است: »مراودات بانکي جان گرفت«! 
اما در عین حال در روتیتر گزارش آمده است: »هنوز سه بانک ایراني در لیست تحریمي ها هستند«!

این روزنامه نوشــت: »ســوییفت در کاهش هزینه هاي بانکي بسیار تاثیرگذار است. لذا پس از برجام، برقراري 
ارتباط سوییفت مجدد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس تمام بانک هاي ایراني که نام آنها از فهرست تحریم ها 
خارج شده  بود، مجددا برقرار شد و ارایه کلیه خدمات پیام رساني دیگر نیز مجاز اعالم شده است و پیام ها به نحو 
ایمن و با کمترین هزینه مبادله مي شوند. درحال حاضر نام ٢٩ بانک ایراني در وبسایت سوییفت آمده و این موضوع 
نمایانگر آن است که این بانک ها به سیستم سوییفت متصل هستند. تنها عنوان دو یا سه بانک ایراني که از فهرست 

بانک هاي تحریمي خارج نشد ه اند در این پایگاه قرار ندارد.«
این گزارش در ادامه چند دســتاورد دیگر برای پســا برجام لیست کرده اســت. برای نمونه امکان استفاده از 
کالس های آموزشی را یکی از فتوحات برجام عنوان کرده و نوشته است: »یکي دیگر از تحوالت پسا برجام مرتبط 

با افزایش چشمگیر امکان استفاده از دوره هاي آموزشي مختلف در حوزه هاي مالي و اقتصاد است«!
در حالی که  قرار بود تحریم ها بالمره و بدن هیچ شرط و شروطی )خارج از برجام( در همان روز اجرای  برداشته 
شــود. حاال پس از گذشــت بیش از یک سال و نیم هنوز چند بانک ایرانی در لیست تحریم ها هستند، تاسف آورتر 
آنکه روزنامه های زنجیره ای  با کف و سوت از گشایش های بانکی دم می زنند آن هم در حالی که نام این بانک ها از 

لیست تحریم خارج شده اما هنوز همان بانک ها در اجرا دچار مشکل هستند. 
آمریکا و برجام ستیزی!

روزنامه مردم ساالری در گزارش مربوط به سخنرانی مصطفی کواکبیان  مدیر مسئول این روزنامه در یک اردوی 
آموزشــی نوشت: »عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان آخرین تحوالت مربوط به برجام 
گفت: علی رغم پیش بینی ناپذیر بودن ترامپ خوشــبختانه اتحادیه اروپا از اجرای کامل برجام حمایت می کند اما 
البی صهیونیست ها و افراطیون آمریکا و شیوخ مرتجع منطقه با آن مخالفند لذا برجام ستیزی متعلق به آمریکاست 
و نه پنج کشــور دیگر.«چنین ادعاهایی از ســوی برخی چهره های  اصالح طلب طی روزهای اخیر درحالی مطرح 
می شود که  چندی پیش»استفان والت« استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد در یادداشتی که فارین پالیسی آن 
را منتشر کرد به صراحت گفته  بود که ترامپ دروغ می گوید و برجام به بهترین شکل تامین کننده منافع آمریکا و 
متحدانش است. این استاد دانشگاه آمریکا در بخشی از یادداشتش نوشت: »ایران غنی سازی خود را رها کرده، 13 
هزار سانتریفیوژ خود را متوقف کرده و رآکتور اراک را اوراق کرده است، به آژانس اجازه داده دستگاه های نظارتی 
خود را مستقر کند، پروتکل الحاقی مربوط به »ان پی تی« را اجرا کرده است؛ و همه اینها قبل از این صورت گرفته 

که آمریکا و دیگر کشورها لغو تحریم ها علیه ایران را آغاز کنند.«

برخي معتقدند انسان به خودي خود، هیچ مسئولیتي ندارد،عده ای منشأ مسئولیت 
را نیاز های مادي بشر می دانند؛ از آنجا که انسان نمی تواند به تنهایي همه نیازهایش 
را تأمیــن کند، به زندگي اجتماعي روي آورده و زندگي اجتماعي ایجاب می کند که 

اگر کسی مسئولیتي را برعهده نگیرد، نیازهایش تأمین نمي شود.
برخي منشــأ تکالیف را ارزش هاي اجتماعي، یا عواطف و احساســات دانسته و 
می گویند انســان نیازهاي فطري و عاطفي هم دارد که ارضاي آن در گرو کمک به 

همنوع و بر دوش گرفتن مسئولیت هایي دربرابر آنهاست.
سومین نظر در مورد منشأ تکالیف که عمدتا ازطرف فیلسوفان غربي بیان شده، 
عقل عملي است. برخي از فالسفه می گویند انسان به غیر از احساسات و عواطف، عقل 
نیز دارد و این عقل است که براي ما مسئولیت معین می کند؛ لذا براي اینکه موجودی 
برتر از حیوانات شویم، باید به آنچه عقل مي گوید عمل کنیم.اما عده ای باور دارند که 
اصل تکالیف از خداست؛ حتي اموري که گفته شد، نشانه هایي از تکالیف خداست و 
حتي حکم عقل هم نشانه خواست خداوند است که ما را مکلف کرده است. به عبارت 
بهتر خداوند از آن جهت که هستي و مالکیت ما از اوست، می تواند ما را مکلف کند 
و ما در مقابل او مسئولیم.طبق نظر اول، اگر انسان تکلیفي برعهده نگیرد، نمی تواند 
زندگي اجتماعي خوبي داشــته باشد و نیازهایش را تأمین کند؛ طبق نظر دوم عدم 
مســئولیت پذیري، عدم ارضاي عواطف و شرمندگي نزد وجدان را در پي دارد؛ طبق 
نگاه ســوم، بدون انجام تکالیف، انســان در ردیف حیوانات است و استفاده از عقل و 
مسئولیت پذیري بر اساس عقل است که سبب تمایز انسان و حیوان مي شود؛ و طبق 
نگاه چهارم، اگر انسان عمل به تکلیف نداشته باشد، بنده خوبي براي خداوند نیست 

و سعادت دنیوي و اخروي نخواهد داشت.
تالزم دین و سیاست در اسالم

 بســیاري از مردم، ارزش ها را دو قســم مي دانند: ارزش های دیني و ارزش های 
اجتماعي؛ ارزش های دیني همان نماز و قرآن و عبادت های فردي است و ارزش های 
اجتماعــي – که در نــگاه آنها، ربطي به ارزش های دیني هم ندارد – یعني چگونه در 
جامعه زندگي کنیم که بتوانیم بهتر منافع مادي مان را تأمین کنیم این یعني تفکیک 
دین از سیاست.اگر فردي با چنین تفکري مسئول هم بشود، مي گوید دغدغه آخرت 
نداشــته باشید؛ باید فکر شکم مردم بود و ما باید تحریم ها را برداریم؛ چراکه از نگاه 
آنها، دســتگاه دین و سیاست جدا از یکدیگرند؛ مسئول دستگاه دین -که جز نماز و 
عبادات فردي نیست- روحانیون هستند و مسئول دستگاه سیاست نیز سیاستمداران 

هستند و این دو ربطي به هم ندارند.
بر اســاس نگاه اسالم، تفکیکي بین دین و سیاست وجود ندارد و اصل تکالیف و 
حقوق از خداست، در اسالم، فقط خدا حق قانونگذاري دارد و قانون نیز تنها این دنیا 

را در نظر نمي گیرد، بلکه زندگي ابدي انسان ها را هم مد نظر قرار مي دهد.
اسالم به معناي تسلیم بودن در برابر خداوند متعال است؛ اگر خداوند، تکلیفي هم 
براي ما مشخص کرده نه به خاطر نیاز خودش به انجام تکلیف ما، بلکه براي سعادت 
دنیا و آخرت ماست و تسلیم بودن در برابر این تکالیف الهي، سعادت ابدي را در پي 

دارد که به نفع خود انسان است.
انسان موجودي ابدي است و آخرت، ادامه و نتیجه اعمال انسان در همین دنیاست، 
همان گونه که کار کشاورز در برداشت محصول، ادامه کار وي در امر کاشت و مترتب 

بر آن است، وضعیت انسان در آخرت نیز مترتب بر کار وي در این دنیاست.
کســاني که اســالم و اهل بیت )ع( و مخصوصا مباني فکر امام )ره( و ارزش های 
انقالب را پذیرفته اند، به الزمه آن، یعني عدم جدایي سیاســت و دین نیز باور دارند. 
البته ارزش های انقالب چیزي جدید و وراي دین نیست، بلکه همان اسالم است که 
احکام آن فراموش شده بود و امام )ره( با هشدارهایش و نهضتش آن را احیاء کرد. لذا 
وقتي امام)ره( مي خواست باالترین هشدارها را بدهد، مي گفت اسالم در خطر است؛ 

و در واقع امام )ره( براي اسالم به پاخاست.
جریان فکري ای شروع شده که ریشه اعتقادشان این است که امام )ره( یک پیرمرد 
عقب افتاده ای در جامعه متحجري بود که از احساسات مردم استفاده کرد و حرکتي 
را به راه انداخت؛ البته با دادن کشته های زیاد و ویراني شهرها؛ و به هر حال اآلن آن 
دوره تمام شــده اســت و ما باید در این دنیا زندگي کنیم و با آمریکا بسازیم و از آنها 
اســتفاده کنیم؛ آنها هم بیخودي به ما استفاده نمی دهند،  بلکه باید استفاده ای از ما 
ببرند تا اجازه استفاده هم به ما بدهند؛ لذا باید نزد آمریکا توبه کنیم تا ما و حرکت های 
امام )ره( را ببخشــد! از نگاه این عده، امام )ره( تند و افراطي بود که مي گفت آمریکا 

هیچ غلطي نمی تواند بکند!
روح اسالم؛ باور به خدا و استقامت در راه او

  روح اســالم در دو کلمه اســت؛ اگر جامعه ای این دو کلمه را باور داشته باشند 
و به لوازم آن پایبند بمانند، هیچ خوف و ترســي بر آنها نخواهد بود و هیچ غصه ای 
هم نخواهند داشــت. آن دو کلمه این است: باور کنند که رب و صاحب اختیار فقط 
اهلل است و در این مسیر استقامت داشته باشند. وقتي گفتیم رب ما خداست، یعني 
صاحب اختیار ما اوست؛ پس هر کاري خواستیم بکنیم، باید ببینیم صاحب اختیارما 
چگونه دوست دارد. همه انبیاء و اولیاي الهي، همه ایثار و فداکاري هایشان تنها براي 
همین نکته بود که به ما بگویند رب ما اهلل است. او همان کسي است که پیامبران را 
برانگیخت، همان است که امام )ره( را به ما عطا کرد، همان کسي است که انقالب را 
پیروز کرد و خرمشهر را آزاد کرد. اگر بنا بگذاریم این کلمه را خوب بفهمیم و به آن 

پایبند باشیم، هیچ غم و غصه و ناراحتي نخواهیم داشت.
مهم این اســت که ما کدام خط را قبول داشــته باشــیم، خدا یا شیاطین؟ خدا 
یا کدخدا؟ وقتي رفتاري را انتخاب می کنیم که خدا نمي پســندد ولي مورد پســند 
غربي هاست، یعني اینکه باور داریم آنها بهتر از خدا مي فهمند! آیا این شرک نیست؟ 
امام )ره( هیچ لحظه ای خدا را فراموش نمي کرد؛ آب و نان از دهانش مي افتاد، اما 
خداوند تبارک و تعالي از دهانش نمي افتاد؛ واژه های اسالم و خداوند از کلماتي بود که 
در بین سخنان امام)ره(، از همه پررنگ تر بود؛ حال یا باید همانند امام )ره( به این خدا 
باور داشته باشیم، یا به آمریکا. شاید عده ای به زبان، چیز دیگري بگویند، اما ته دلشان 
اعتقاد به آمریکا باشد. اگر روزي به عده ای بشارت دهند که آمریکا شما را به عنوان 
یک ایالت پذیرفته اســت، سر از پا نمي شناسند و از شادي بال درمي آورند؛ و مشکل 
امروزشان هم این است که آمریکا اخم کرده و تحریممان می کند؛ اما اگر با روي باز ما 
را تحویل مي گرفت، غمي نداشتند!  یا باید دنبال رضایت کدخدا و لبخند ترامپ باشیم 
و یا باید آرزوي مان لبخند رضایت امام زمان)عج( باشــد؛ شهداي ما چرا آرزو داشتند 
به شهادت برسند؟ چون آنها باور داشتند هنگام شهادت، جمال سیدالشهدا)ع( را مي 
بینند و حاضر بودند تمام هستي شان را براي آن لحظه فدا کنند. این در حالي است 
که عده ای شوق زیادي به لبخندي از جانب مسئول آمریکایي دارند؛ همان مسئولي 
که خود مردم آمریکا صراحتا می گویند که دیوانه اســت و خجالت مي کشند که وي 
رئیس جمهورشان است! آیا جا دارد که افتخار و آرزوي ما این باشد که طبق خواست 
دولتي عمل کنیم که چنین فردي در رأس آن قرار دارد؟کســي که دائم به فکر این 
است که چه کنیم تا چنین دولتي از ما راضي شود تا تحریم ها برداشته شود، بیشتر به 
دنبال شکم است و خداي او شکمش است؛ ارزش هایش در همین زندگي خالصه شده 
که مظهر آن، خوردن و آشامیدن است والبته دیدیم چگونه تحریم ها برداشته شد! در 
مقابل این تفکر کساني هستند که عشقشان، شهادت و کسب رضایت امام زمان )عج( 
است؛ بنده مي شناسم کسي که هر شب جمعه به قم مي آمد  و شب تا صبح احیاء 

مي گرفت، به این نیت که خداوند توفیق شهادت را نصیبش کند! 
 برخي کوته فکران می گویند آنها که شهید شدند، افرادي غافل بودند که با فریب و 
تبلیغات به جبهه ها رفتند و کشته شدند؛ در مقابل برخي دیگر آن را عین تعقل می دانند 
و خود را خاک پاي این شهدا مي دانند. مهم ترین مسئله این است که ما بر سر این دو 

راهي و دو تفکر که مسیر حرکت را مشخص می کند، انتخاب صحیح داشته باشیم.
 بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با جمعي از مدیران ارشد ناجا؛ قم؛96/4/18

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

رضايت خدا يا كدخدا؟

سپاه  اطالعات  رئیس سازمان  جانشین 
گفت: حصر پس از 20 ماه مدارا با سران فتنه 
در شورای  قضائیه  رئیس قوه  با درخواست 
عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر 

هم با آن مخالفت نکرد.
سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان 
اطالعات ســپاه پاسداران طی سخنانی در جمع 
مسئوالن بســیج دانشجویی کشــور به تشریح 
موضوع فتنــه ۸۸ و اقدامات منتهی به تصمیم 

نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.
سردار نجات با بیان اینکه از چند ماه قبل یک 
جریان سازمان دهی شده و یک کمیته  برای احیای 
جریان فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور 
تشکیل شده که می خواهد جای متهم و مدعی 
را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشــت: ما 
معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد، 
امنیت ملی را خدشــه دار کرد و در مردم ایجاد 
انشــقاق نمود، دشــمنان خارجی ما را امیدوار 
نمود و حاال می خواهند از موضع طلبکار، نظام را 

بدهکار نشان دهند.
وی در ادامه گفت : تقلب رمز فتنه گران برای 
اردوکشی های خیابانی و گسترش اعتراضات به 
سراســر کشــور بود و البته بعداً بسیاری از آنها 

اذعان کردند که تقلب در انتخابات ممکن نیست. 
ســردار نجات با بیان اینکه آقای خاتمی هم 
حداقل در 1۰ جلسه که اسناد آن به دست ما هم 
رســیده است گفته که ما از اول هم می دانستیم 
کــه این حجم تقلب ممکن نیســت تاکید کرد : 
حال سؤال اصلی این است مهندس موسوی در 
اطالعیه شماره 1تا 4 خود و سایر بیانیه ها مدعی 
بود که بر اساس اطالعات بدست آمده از صندوق ها 
ایشــان پیروز انتخابات است و تقلب رمز اصلی 
شورش علیه قانون بود. چرا این ادعا را خودشان 
نتوانستند ثابت کنند و نمایندگان آنها هم آن را 
نقض و نقد کردند و سایرین این فتنه هم گفتند 

ما آن را قبول نکردیم.
 جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه گفت: 
موســوی در همه این بیانیه ها بــه نظام، دولت 
مســتقر، رهبری، قوه قضائیــه و دیگران حمله 
می کرد و مردم را به سازماندهی و ایجاد تشکیالت 
جهت پیروزی بر نظامی که او از آن عبور کرده بود 
دعوت می کرد اما نظام از خودش خویشتنداری 
نشــان می داد تا اینکه ماجرای بیداری اسالمی 
در تونس و مصر بوجود آمد وآمریکا و عربســتان 

شورش مسلحانه در سوریه را بوجود آوردند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تالش 

ســران فتنه برای مشابهت سازی ایران و سوریه 
 اشــاره کرد و افزود : وقتی داعش و جبهة النصره 
در سوریه علیه بشار اسد قیام کردند همین فرد 
فتنه گر که امروز کمیته احیا فتنه را راه انداخته 
از زندان پیام داد، به اســد حمله کرد و از جریان 
معترضین یعنــی جبهة النصره و داعش حمایت 
کرد. یعنی از همان کســانی که امروز حججی ها 

را ُمثله می کنند.
وی ادامه داد : در این مقطع بود که قوه قضائیه 
به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی نامه زد و 
گفت که نظام ٢۰ ماه در مقابل این افراد مماشات 
کــرده  اما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصالح 
رویه خود را ندارند و به دنبال فتنه جدید هستند. 
اینجا بود که رئیس قوه قضائیه از رئیس شــورای 

عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.
ســردار نجات تصریح کرد : این موضوع در 
دبیرخانه بررســی و در شورای عالی امنیت ملی 
مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در 
حالی که افرادی مانند آقــای روحانی که آنروز 
نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، 
وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه 
بدون حتی یک نفر مخالف اصل مجرم بودن اینها 
را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند 

)با اینکــه محاکمه حق قوه قضائیه بود( و حصر 
را تأیید کردند.

جانشــین رئیس ســازمان اطالعات ســپاه 
پاســداران درباره امکانات رفاهی سران فتنه در 
حصرگفت: خدمات پزشکی که به سران فتنه داده 
می شــود به سران قوا داده نشده است. استخر و 
سونا رفتن شان بجا است، به شمال و اسب سواری 
و سرعین می روند و همین آقایی که گفته می شد 
پایش شکسته اسب سواری اش را هم رفته است. 
آن یــک نفر دیگر هم خودش نخواســته چون 

می خواهد مظلوم نمایی کند.
ســردار نجات همچنین با  اشــاره به برخی 
جوسازی ها درخصوص نامه نوشتن به رهبری برای 
رفع حصر گفت: اصاًل رهبری در امور حصر دخالت 
نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضائیه و 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم 
اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی 
تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند 
)که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم جدیدی در 
مورد حصر گرفته نشده( باز حق قوه قضائیه برای 
محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه 

نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.

سردار نجات :

حتی یک نفر هم در جلسه 
شورای عالی امنیت ملی با حصر مخالفت نکرد

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: 
امروز دولت های مرتجع منطقه زمانی که اسم 
جمهوری اسالمی می آید، در محافل خصوصی 
به حال ما غبطه می خورند و می گویند  ای کاش 

ما هم در مسیر شما بودیم.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در محفل انس 
پیشکسوتان جهاد و شهادت که در مسجد حضرت 
ولیعصر)عج( برگزار شــد، گفت: ما از دفاع مقدس 
خودکفایــی را فرا گرفتیم و ایــن را در همه ابعاد 
آموختیم، امروز در جایگاهی قرار داریم که از جهت 
سخت افزاری مانند سالح، تجهیزات نظامی و مهمات 
به خود اتکایی رســیده ایم به نحوی که خودمان 
می سازیم، تکثیر می کنیم، به کار می گیریم و انبار 
می کنیم و این از افتخارات ملت ما است. درحالیکه 
ارتش هــای بزرگ هرچنــد در پیمان های مطرح 
هستند، وقتی در سیاست ها با اخم قدرت ها مواجه 
می شــوند، از اینکه قطعه ای برای هواپیماهایشان 
ندهند یا تجهیزاتشــان زمین گیر شــود به هراس 
می افتند، لذا ایــن زمان به ما می گویند خوش به 
حال شــما که خودتان ســاختید. این درس دفاع 
مقدس است که توانستیم جایگاه خود را پیدا کنیم.
وی اظهار داشت: ما مانند اقتصاد مقاومتی نیاز 
به فرهنگ مقاومتی در برابر تهاجم فرهنگی داریم 
که ایستادگی کند. همچنین به سیاست مقاومتی 
هم که بتواند در برابر فشارهای خارجی نفوذ ناپذیر 
باشــد، نیازمندیم. البته باید گفت درس این راه را 
در دفاع مقدس فرا گرفتیم که باید آن  را به ســایر 

ابعاد دفاع ملی گسترش دهیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در 
دفاع مقدس یک ســوزن ته گرد را به ما نمی دادند 
و حتی علم و فناوری محصوالت و قطعات مختلف 
را نیز در آن دوران از ما دریغ می کردند. اما ســایر 
بخش ها چنین شرایطی نداشتند، با این وجود ما 
توانســتیم در بخش نظامی مانند تولید ســاخت 
موشک به خودکفایی برســیم. اکنون نیز باید به 
آن دوران رجوع کنیم و راه را برای ســایر حوزه ها 
هموار کنیم که ایــن می تواند با اقتصاد مقاومتی 

سرلشکر باقری:

دولت های مرتجع منطقه در محافل خصوصی به حال ما غبطه می خورند
 

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در دیدار با امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع تأکید کرد: متخصصان صنعت دفاعی پشتوانه ای بسیار خوب 

برای نیروهای مسلح هستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در ستاد وزارت دفاع در دیدار با امیر سرتیپ 
حاتمی وزیر دفاع، وی را   فرمانده ای شــناخته شــده در بین نیروهای مسلح و 
برادری مومن ، والیی ، سختکوش، کاردان و توانا در انجام مسئولیت ها دانست  
و گفت: امیدواریم با حضور شما در وزارت دفاع روند رو به رشد صنعت دفاعی 

کشور تداوم یابد.
وی مســیر حرکت پیشــرفت های دفاعی ایران را  پرشتاب قلمداد کرد و 
افزود: نیروهای مسلح اقتدار و توانایی خود را در دفاع از نظام و میهن اسالمی 
و صیانت از امنیت و منافع ملی به خوبی مدیریت کرده و آن را ارتقا می دهند 
و در این مسیر متخصصان صنعت دفاعی نیز پشتوانه بسیار خوبی برای نیروهای 

مسلح هستند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به انتظارات فرمانده معظم کل 
قوا از وزارت دفاع، اظهار داشــت: وزارت دفاع باید برای تقویت بنیه دفاعی و 
قدرت بازدارندگی جمهوری اســالمی به کیفیت، کمیت و نوآوری محصوالت 
دفاعی توجه ویژه ای داشته باشد چرا که دشمنان امروز برای ضربه زدن به نظام 

جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد.
سرلشــکر باقری  تصریح کرد: وزارت دفاع برای ارتقای توان دفاعی کشور 
باید تمامی تمهیدات الزم را بکارگیرد و برای تقویت و تامین سالح های مورد 

نیاز نیروهای مسلح تالش مضاعف را در دستور کار خود قرار دهد.
امیر حاتمی، وزیر دفاع نیز با تقدیر از حمایت های ستاد کل نیروهای مسلح 
از حــوزه صنعت دفاعی، گفت: متخصصان صنعت دفاعی برای تحقق منویات 
و انتظــارات فرمانده کل قــوا در ظرفیت افزایی دفاعی و تامین نیازمندی های 

نیروهای مسلح از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه حمایت از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسالمی و نیروی 
انتظامی را پرقدرت تر از گذشــته ادامه خواهیم داد، افزود: در برنامه چهارساله 
پیش بینی شده در حوزه موشکی، هوایی، پد افندی، رزم زمینی و غیره تالش 
بیشــتری داشته باشیم تا قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران ضمن تأمین امنیت پایدار ملی، پیام الزم را به دشمنان ماجراجو بدهد.

سرلشکر باقری و وزير دفاع با يکديگر ديدار كردند

محقق شود.
سرلشــکر باقری ابراز داشــت: به برکت دفاع 
مقدس هیچ همســایه ای جرأت و قــدرت آن را 
نداشت که بخواهد با ایران درگیر شود و این موضوع 
تــا دهه ۸۰ که با حوادث افغانســتان و عراق توأم 
می شــود، ادامه داشت. در این مقطع زمانی شاهد 
حضــور تهدیدات نظامی قدرت های بزرگ جهانی 
در همســایگی کشورمان هستیم، اما با این وجود 
خدا را شــاکریم که مقام معظم رهبری مجموعه 
این صحنه ها را به خوبی مدیریت کرده است و این 
باعث شــد تا قدرتمان را به رخ دیگران بکشیم که 

نتیجه آن ایجاد بازدارندگی بود.
وی گفت: جمهوری اســالمی و رزمندگانش 
روزی در کنار دیوارهای اهواز می جنگیدند، اما امروز 

در جایگاهی هستند که دشمنان با ترس از مسائلی 
ماننــد محور ایران- مدیترانه حرف می زنند. امروز 
دولت های مرتجع منطقه زمانی که اسم جمهوری 
اســالمی می آید، در محافل خصوصی به حال ما 
غبطه می خورند و می گوینــد  ای کاش ما هم در 

مسیر شما بودیم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: 
مســئله پیشکســوتان دفاع مقدس از موضوعات 
اساســی اســت. بنده در مســئولیتی که دارم از 
پیشنهادات مبنی بر حمایت از پیشکسوتان دفاع 
مقدس استقبال می کنم و در اینجا اعالم آمادگی 
می کنم برای همکاری با پیشکسوتان دفاع مقدس 
هر کجا نیاز به همکاری باشد کمک می کنیم و آماده 
هستیم مجموعه های مناسب با این بخش از جامعه 

نیروهای مسلح در نیروهای مسلح ایجاد کنیم.
سرلشــکر باقری افزود: اکنــون مجموعه های 
فرهنگی دفاع مقدس در 31 استان در حال ساخت 
است که امســال 1۰ مجموعه در استان ها افتتاح 
می شــود. در کنار آن باغ موزه دفاع مقدس نیز در 
تهران ایجاد شــده که مجموعه ای آماده برای شما 

و ایثارگران است.
وی گفت: ما نماینده ای در شــورای فرهنگ 
عمومی کشور داریم، لذا پیشنهاد می کنم برابر نظر 
شــما پیشکسوتان دفاع مقدس می توانیم روزی را 
در تقویم کشور به نام روز پیشکسوتان ثبت کنیم. 
عالوه بر این، در دانشگاه ها برای دروس دفاع مقدس 
و پروژه های دفاع مقدس و انقالب اسالمی می توان 

از وجود پیشکسوتان بهره برد.

وزیــر امــور خارجــه در واکنش به 
اظهارات اخیر مدیرکل آژانس تصریح کرد: 
چارچوب هایی که در برجام و پروتکل الحاقی 
مشخص شده، برای بازدید از اماکنی است 
که امکان فعالیت های هسته ای در آن باشد 
و هیچکدام از این بازدیدها نمی تواند بهانه ای 
برای کسب اطالع از اسرار کشورمان باشد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه روز گذشته در 
بدو ورود به ســوچی روسیه در جمع خبرنگاران 
درباره اظهــارات یوکیو آمانو مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه تفاوتی بین 
سایت های نظامی و غیرنظامی برای بازدیدها قائل 
نخواهیم بود، گفت: هم پروتکل الحاقی مشخص 
اســت و هم برجام. چارچوب هایی که در برجام 
و پروتکل الحاقی مشــخص شده برای بازدید از 
مکان هایی است که امکان فعالیت های هسته ای در 
آن وجود داشته باشد و تاکنون ایران همانطور که 
آژانس بارها اثبات کرده در زمینه عدم فعالیت های 
اعالم نشده کامال به درستی عمل کرده، همانطور 

ظریف در بدو ورود به سوچی روسیه در جمع خبرنگاران:

هیچ بازدیدی توسط آژانس نمی تواند
 بهانه ای برای كسب اطالع از اسرار كشور باشد

فرمانده ســپاه شهرستان شهریار 
گمنام  هوشمندی ســربازان  با   گفت: 
امام زمان)عج( یکی از عناصر شــاخه 
اجنــاد الشــاِم داعش کــه درصدد 
عملیات  و  تروریست   300 سازماندهی 
انتحاری در ایــام محرم بود در منطقه 
اندیشه شهرستان شهریار دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ امین یامینی 
در نشســت خبری هفته دفاع مقدس که در 
مجموعه سپاه ناحیه شهریار و با حضور جمعی 
از خبرنگاران برگزار شد، در تشریح جزئیات 
این دســتگیری، عنوان کرد: فرد مذکور در 
 مســیری که وارد ایران شــده بود، شب در 

دولت آباد شهرری اسکان یافته بود.
وی گفت: در ادامه با هوشمندی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( با تلفن همراه ایشــان 

ارتباط برقرار می شود و ماموران خدوم امنیتی 
و اطالعاتی در قالب و پوشش نیروهای مرتبط 
با داعش، به هماهنگی قرار مالقاتی با وی در 
منطقه اندیشه شهرســتان شهریار مبادرت 

می ورزند.
فرمانده ســپاه شهرستان شهریار عنوان 
کرد: ســپس با اتخاذ تدابیر هوشــمندانه و 
مقتضــی، تمهیــدات الزم در محل مالقات 
اندیشــیده و بعد از حضور، دســتگیری وی 

عملیاتی می شود.
وی افزود: این عضو شــاخه اجناد الشام 
داعش،تاکنون اعترافات قابل توجهی داشته 
و در صدد بوده 3۰۰ تروریست را برای انجام 
عملیات انتحاری در ایام ســوگواری محرم 

سازماندهی کند.
ســرهنگ یامینی در ادامه با  اشــاره به 

تجهیز این داعشی به تلفن ماهواره ای عنوان 
کرد: اطالعات بســیار مهمی از گوشی وی 
استخراج شده و در حال حاضر نیز سربازان 
گمنام اطالعات سپاه در حال بازجویی از این 

عنصر تکفیری هستند.
فرمانده سپاه ناحیه شهریار گفت: دستگاه 
امنیتــی و اطالعاتی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران،  اشراف دقیقی به تحرکات این 
جریان ها و گروهک های تروریســتی دارند و 
از بدو ورود به خــاک ایران تمامی اقدامات 
و تحــرکات آنها را رصــد و کنترل می کنند 
و در برخی مواقع به صالحدید دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی، عملیات دســتگیری با 
تاخیر انجام می شــود تا فرآیند شناســایِی 
 سرشاخه ها و مرتبطین با این افراد و گروه ها

 تکمیل شود.

وزیر کشــور گفــت: 7 نفر از 
که  کردیم  انتخاب  را  اســتانداران 
4نفــر جابه جا شــدند و 3 نفر هم 

جدید بودند.
رحمانی فضلی در حاشــیه جلســه 
هیئت دولت، گفت: امروز )چهارشــنبه( 
7نفر از اســتانداران را انتخاب کردیم که 
4نفر جابه جا شــدند و 3 نفر هم جدید 
بودند. وی افزود: درصددیم در کوتاه ترین 
فاصلــه همه اســتان ها را قطعی کنیم و 

آمادگی معرفی به دولت را داریم. 
به گــزارش فارس، وزیر کشــور در 
خصوص اســتانداران زن اظهار داشــت: 
درباره اســتاندار زن هم تالش می کنیم 

اگر بشود این کار صورت گیرد. 

فرمانده سپاه شهریار خبر داد

دستگیری یکی از عناصر داعش در شهرک اندیشه شهریار

رحمانی فضلی
 در حاشیه هیئت دولت:

7 استاندار
 انتخاب شدند

که در بند 74 ضمیمه یک برجام هم تاکید شده 
هیچ بازدید نمی تواند بهانه ای برای اطالع یافتن 

از اسرار کشور باشد.
ظریف درباره هدفش از این سفر اعالم کرد: ما 
روابط راهبردی با فدراسیون روسیه در حوزه های 
مختلف داریم و ارتباطات بسیار نزدیکی بین دو 

کشور است.
وی افزود: بعد از مشــورت هایی که بین دو 
رئیس جمهــور در دیدارهــای مختلف از جمله 
آخرین دیدار صورت گرفته روابط دو کشــور در 
حوزه های سیاســی و اقتصادی رو به گســترش 
است و هماهنگی های زیادی برای همکاری های 
متنوع در حوزه هــای مختلف داریم و امروز نیاز 
اســت یک دور این همکاری ها را مرور و زمینه 

ارتقای همکاری ها را فراهم کنیم.  
ظریف تصریح کرد: در مورد برجام با توجه به 
سیاست های اخیر آمریکا نیاز است هماهنگی بین 
دو کشور باشد و تاکنون هماهنگی بسیار خوبی 
بین ایران و روســیه وجود داشته و دو کشور از 

مواضع یکدیگر در سازمانهای بین المللی و روابط 
چندجانبه حمایت کردند و روسیه حمایت بسیار 

خوبی از ایران در برجام داشته است.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: ما 
با چالش های مشترکی مواجه هستیم که مهم ترین 
این چالش های منطقه ای است، ایران و روسیه در 
ســوریه توانستند به کمک مردم سوریه بیایند و 
تروریستها را عقب برانند. امروز وضعیت در میدان 

بسیار خوب است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی اضافــه کرد: با 
همکاری خوب ایران، روســیه و ترکیه وضعیت 
در صحنه سیاســی هــم بهبود یافتــه و حتی 
توانسته ایم تا حد زیادی از تنش ها و درگیری ها 

جلوگیری کنیم.
به گزارش فارس، وی گفت: یکی از موضوعاتی 
که نیاز است همواره با روسیه صحبت کنیم بحث 
منطقه و بحث هماهنگی هایی که در روسیه داریم 
و این ســفر تمرکزی بر آن موضوع و موضوعات 

دوجانبه و چندجانبه است.

تاکید بر غیرقابل مذاکره بودن
 دوباره برجام

وزیر امور خارجه همچنین  پس از دیدار  با 
والدیمیر پوتین در محل اقامتگاه تابســتاني وي 
در ســوچي درجمع خبرنــگاران گفت : رییس 
جمهوری روســیه عالقه مند به گسترش روابط 
اســت و روابط موجود می تواند پیشــرفت های 

بیشتری داشته باشد.
 وی تصریح کرد : در مذاکره تاکید شد برجام 
غیرقابل مذاکره و یک توافق همه جانبه بین المللی 
است و همه باید متعهد باشند. ظریف همچنین 
گفــت : همکاری خوبی بــرای ایجاد آرامش در 
سوریه داشــتیم و امیدواریم در نشست آستانه 
توفیق های بیشتری برای ایجاد آرامش و شروع 

روند سیاسی در سوریه حاصل شود.


