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درمکتب امام

اتفاق کلمه داشته باشید
اتفاق کلمه داشته باشید که اگر این پایگاه اتفاق کلمه را از شام گرفتند بدانید 

که شکست می خورید. اگر این جمعیت های توی ایران که همه داد می کنند آزادی، 

همه داد می کنند خدا، اگر این تفرقه در آن پیدا شد و یک قرشی در آن پیدا شد 

که یک شعار دیگری غیر الهی داد و للَّه نبود، بدانید که شکست تان می دهند.
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مسکن اجتماعی
چند برگ کاغذ و دیگر هیچ!
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سرویس سیاسی- 
روزنامه بهار در گزارش تیتر یک دیروز خود در اقدامی وقیحانه مواضع مقتدرانه سرلشــکر جعفری فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را در نقطه مقابل سیاست خارجی دولت دانسته و با کنایه به اظهارات اخیر 
سرلشــکر جعفری مبنی بر وجود همدلی بین نظامیان و مسئوالن دیپلماسی خطاب به حافظان امنیت و اقتدار 

کشور نوشته است که همدلی کافی نیست و باید در بیان مواضع خود نیز تجدیدنظر کنند. 
این روزنامه افراطی اصالح طلب در این باره نوشــت : » پرونده مســائل منطقه ای و پرونده حقوق بشر از جمله 
تنش های فی مابین ایران و غرب است. در هر دوی این پرونده ها شاهد نوعی ناهماهنگی بین دستگاه دیپلماسی 
کشور و سایر نهادها هستیم... حال و در شرایط امروز کشور که به معنای واقعی کلمه حساس است و می بایست 
برای هر اقدام و اظهارنظری مداقه کافی را به عمل آورد این انتظار وجود دارد. ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی و 
سایر کشورهای خارجی بیشتر از آن که به دل مقامات ایرانی توجهی داشته باشند به آنچه گفته می شود توجه 
خواهند داشــت. از همین رو شــاید الزم باشد که در ادبیاتی که برخی مقامات برای اظهار نظر در حوزه سیاست 

خارجی به کار می برند تجدیدنظری به عمل آورند..«
این روزنامه های زنجیره ای که دائما در حال بزک کردن چهره آمریکا  و توجیه خباثت های دشمن هستند، وقتی 
حافظان امنیت و اقتدار کشور در برابر دشمن سینه سپر می کنند، با هزاران ادعا درباره ایران دوستی و دغدغه مندی 
به منافع ملی، به جای حمایت از این نیروهای مقتدر و حمایت از مسیری که آنان در آن گام گذاشته اند، خنجر های 
خود را از درون تیز می کنند و هیچگونه اجماعی علیه دشــمن بدعهد و پیمان شــکن را برنمی تابند و هر صدای 
اعتراض به تهدیدات مکرر و نقض عهدهای دشــمن را متضاد سیاســت خارجی و تندروی مطرح می کنند. اخیرا 
هم یکی از فعاالن اصالح طلب و از مجرمان امنیتی فتنه 88 نیز در واکنش به مواضع مقتدرانه فرمانده کل سپاه، 
این نهاد انقالبی را جنگ طلب خواندند، درست همان حرفی که ترامپ و سناتورهای آمریکایی می زنند! حال آنکه 
همین جریان  در سال های ۷8 و 88 در رأس آشوب و فتنه و خیانت بودند و آن مقام رژیم صهیونیستی درست 

گفته بود که اینها سرمایه های دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی هستند. 
تقال برای توجیه جاسوس هسته ای

روزنامه زنجیره ای بهار همچنین در ادامه  تقالی این روزهای روزنامه های اصالح طلب برای توجیه و منحرف 
ساختن افکار عمومی نسبت به فاجعه »جاسوسی« عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که همکاری وی با دو سرویس 
جاسوسی خارجی محرز  و محکومیت وی تایید شده، در یادداشت سرمقاله خود نوشت: »به نظر می رسد کسانی 
که با تکرار بی وقفه عبارت ها و مفاهیمی که بار معنایی آن را در ذهن و روان شهروندان به درستی نمی دانند صرفا 
و تنها به دلیل مخالفت با دولت حســن روحانی به صورت ناشــیانه و در کمال ناآگاهی در حال قبح زدایی از یک 

کلمه هستند و به عواقب چنین رفتاری اندیشه نمی کنند.« 
گفتنی است اصالح طلبان که به رفتار قبیله ای مشهور هستند، پیش از این نیز درخصوص فساد 8 هزار میلیاردی 
صندوق ذخیره فرهنگیان و فساد کرسنت و حقوق های نجومی و موارد بسیار دیگر نیز به جای پرداختن درست 

و اصولی و نیز تقبیح چنین رفتارهایی به دنبال توجیه و یا انحراف افکار عمومی نسبت به این مسائل هستند. 
تحریف تاریخ برای تطهیر یک گروهک منحله و وابسته 

روزنامه زنجیره ای شرق در گزارشی به برگزاری چهلمین روز درگذشت ابراهیم یزدی در دانشگاه تهران پرداخت 
و در مقدمه گزارش خود نوشت »مجری برنامه با حالتي که  انگار بغضش را بخورد، می گفت روزگاری عکسشان 
را زده بودند سردر این دانشگاه و آنها را جاسوس آمریکا می خواندند. اشاره اش به چمران و یزدی بود که نامشان 
برای فهرســت انتخاباتی مجلس اول رفته بود و برخی آنها را به ســبب تحصیل در آمریکا جاســوس امپریالیسم 
می خواندند. البته بعد از شهادت چمران نام او را از آن فهرست حذف کردند. بعد با همان لحن بغض آلود ادامه داد: 
»شاید میزبانی این سالن )سالن شهید چمران دانشگاه تهران( ادای دیني باشد از سوی مصطفی برای ابراهیم، به 

راستی که یزدی و چمران؛ چه در وطن خود غریب بودند«.
این گزارش عالوه بر این که توهینی صریح به شــهید مصطفی چمران در مقایســه آن شهید سرافراز تاریخ 
ایران و اسالم با ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل گروهک منحله و وابسته نهضت آزادی می باشد در خود تحریفات 

متعدد تاریخی را نیز یدک می کشد.
پس از شــهادت شهید چمران امام خمینی)ره( در پیام تسلیتی ضمن مقایسه این شهید با مدعیان تصریح 
کردند »چمران عزیز با عقیده  پاک خالص غیر وابســته به دستجات و گروه هاي سیاسي و عقیده به هدف بزرگ 
الهي، جهاد را در راه آن از آغاز زندگي شروع و با آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگي به خدا قدم 
نهاد و در راه آن به جهاد برخاســت و جان خود را نثار کرد. او با ســرافرازي زیست و با سرافرازي شهید شد و به 
حق رسید. هنر آن است که بي هیاهوهاي سیاسي و خودنمایي هاي شیطاني براي خدا به جهاد برخیزد و خود را 

فداي هدف کند، نه هوي و این هنر مردان خداست.«
با توجه به این پیام و نکات مهم مندرج در آن شهید چمران به دستجات و گروه های سیاسی وابستگی نداشتند 
و عمری را در راه جهاد صرف کردند ، از سوی دیگر اتهام وابستگی نهضت آزادی به آمریکا و دشمنان این مرز و 
بوم به تحصیل اعضای آن در آمریکا مرتبط نبوده و نیست و این فروکاستن اتهام به امور مبتذل و سطحی است.

امام خمینی )ره( در نامه به وزیر کشــور در ســال 1366  تصریح می کنند »پرونده این نهضت و همین طور 
عملکرد آن در دولت موقت اول انقالب شهادت می دهد که نهضت به اصطالح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور 
ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است، و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن 
است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت های تحت سلطه او دارند 

از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می دانند. و این از اشتباهات آنها است.«
بنیانگذار انقالب در این نامه تاریخی بعد از شــمردن پاره ای از خیانت های نهضت آزادی تاکید می کنند »به 
حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی 
را ندارند، و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسالم هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد 
و نیز با دخالت بی مورد در تفســیر قرآن کریم و احادیث شــریفه و تاویل های جاهالنه موجب فساد عظیم ممکن 

است بشوند، از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان ، بیشتر و باالتر است.«
حال چگونه است که مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای برای تطهیر گروهک های منحرف دامان بزرگان 

و شهدای گرانقدری چون چمران را به آلودگی های خود لکه دار می کنند جای سوال دارد.
وزارتخانه ای که حتی یک خانه نساخت!

روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی شماره دیروز خود همچنین  به موضوع مسکن و رویکردهای وزارت راه و 
شهرسازی و شخص وزیر پرداخته است.

گزارش دیروز با عنوان »رونمایي از سیاست هاي جدید رونق مسکن« با رویکردی دیگر گونه نسبت به گزارش 
هفته پیش همین روزنامه منتشر شد. 

در گزارش دیروز آمده است: »وزیر راه و شهرسازي« گفت: »بیشترین مداخله دولت مربوط به سال هاي 8۴ 
تا ۹3 است که باعث شد در حدود ۲ میلیون واحد مسکوني جدید یعني حدود 8 درصد موجودي مسکن که رقم 
کالني نیز هست به تعداد مسکن هاي کشور افزوده شود. این در حالي است که بیشترین شهرفروشي ها، افزایش 
قیمت زمین و همچنین قیمت مسکن را نیز در فاصله سال هاي 8۴ تا ۹۲ شاهد بودیم. آخوندي ادامه داد: انتظار 
مي رفت که با افزایش تعداد واحدهاي مســکوني در حد 8 درصد موجودي کشور، تامین مسکن اقشار کم درآمد 
در ســطح گســترده اي ایجاد شود، قیمت زمین و مسکن کاهش یابد در حالي که در فاصله سال هاي 8۴ تا ۹۲، 
قیمت زمین 8/6 برابر یعني ۷6۰ درصد افزایش یافت که افزایش محیرالعقولي است. وزیر راه و شهرسازي گفت: 
در سال هاي ۹۲ تا ۹۵ یعني در دولت یازدهم، رشد قیمت زمین ۲ صدم درصد بود. قیمت مسکن در شهر تهران 
در ســال هاي 8۴ تا ۹۲، 6 برابر یعني ۵۰۰ درصد افزایش داشــت در حالي که قیمت مسکن در سال هاي ۹۲ تا 

۹۵، 1/1 برابر یعني 1۰ درصد افزایش داشت.«
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم به عنوان فشل ترین وزارتخانه در دولت قبل شناخته می شد. در طول چهار 
سال قبل همواره شخص وزیر، عباس آخوندی با الفاظی نظیر »مزخرف« مسکن مهر را خطاب قرار می داد؛ طرحی 
که تقریبا بیش از  یک میلیون و دویست هزار خانواده را به مسکن رساند. حاال عباس آخوندی که وزارتخانه اش 

در طول چهار سال حتی یک خانه هم نساخته باید هم به مسکن مهر بتازد. 
مسکن اجتماعی؛ تنها چند برگ کاغذ! 

معرفی کردن مسکن مهر به عنوان عامل گرانی در حالی است که شواهد و قرائن بسیار حاکی از آن است که 
برخی بانک های خصوصی در موضوع گران شدن مسکن نقش داشته اند. 

اما نکته جالب توجه این است که هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان »قصه هزارویک شب طرح 
»اختصاصي« عباس آخوندي / مسکن اجتماعي رویایي که تعبیر نشد« نوشته بود: »مسکن اجتماعي؛ نه معني 
مشخصي دارد و نه همتي براي اجرا. این طرح را عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازي در ابتداي دولت یازدهم 
بود که مطرح کرد؛ درست زماني که مي گفت طرح مسکن مهر »مزخرف« است، مدعي بود مسکن اجتماعي که 
حاال به نوعي آن را پروژه »اختصاصي« خود مي خواند، کاستي هاي طرح مسکن مهر را ندارد. مي گفت طرح کاملي 
است که اگر اجرایي شود، مشکل مسکن در کشور ریشه کن مي شود. اما جز یک طرح پژوهشي و چند سخنراني 

که خود او انجام داد، مسکن اجتماعي همواره در  هاله اي از ابهام ماند.«
خویشتن داری برای چه چیزی؟!

روزنامه اعتماد در یکی از صفحات سیاسی شماره دیروز ضمن گزارشی به نشست خبری نوبخت، سخنگوی 
دولت پرداخته است.

اعتماد برای این گزارش این جمله از ســخنگوی دولت را تیتر کرده اســت که »از خویشتن داري جهانگیري 
تقدیر مي کنم«!

وقتی ســخنگوی دولت چنین چیزی می گوید و روزنامه های زنجیره ای آن را تیتر می کنند این ســوال برای 
مخاطب ایجاد می شــود که مگر حقی از جناب آقای جهانگیری )معاون اول دولت تدبیر و امید( پایمال شده که 

ایشان با خویشتن داری خود مستوجب تقدیر شده اند؟!
مگر معاون اول رئیس جمهور  با بقیه مردم در مواجهه با قانون فرق دارد؟ به استناد برخی شواهد و مدارک 
برادر ایشان توسط دستگاه قضا احضار و برای تحقیقات بیشتر بازداشت شده است. او نیز مانند دیگر مردم، باید 
مراحل قانونی را طی کند و به دادگاه پاسخگو باشد. از دولت محترم که همواره شعار قانون مداری سر داده است 

انتظار می رود که حداقل خود به آن پایبند باشد.

خشیتالهی
ونهراسیدنازغیرخدا

اراده خداوند متعال در عالم، بر این تعلق گرفته که انســان هایي به وجود 
آیند و چنان ظرفیتي داشــته باشند که بتوانند حیاتشان را از مبدأ نزدیک به 
صفر آغازکرده و به ســمت مقصد بي نهایت قرب الهي حرکت کنند؛ هرچند ما 

از حقیقت قرب الهي خبر نداریم.
براي انسان، مفهومي زیباتر از قرب الهي متصور نیست،آسیه، همسر فرعون 
که در قرآن به عنوان الگوي مؤمنان معرفي مي شــود، نهایت خواســته خود را 
رســیدن به »مقام عنداهلل« عنوان مي کند و از خدا مي خواهد براي او خانه اي 

نزد خودش بنا کند.
آنچه انســان را از دیگر مخلوقات ممتاز کرده و لیاقت خلیفة اللهي را به او 
داده، این اســت که انسان مرتبه اي از اختیار را دارد که مي تواند برخالف دیگر 
موجودات، سرنوشــت خودش را تعیین کند؛ لذا مي تواند از مالئکه باالتر و یا 

از حیوانات پست تر شود.
عده اي مانند پیامبر اکرم )ص( به مقام عصمت و نبوت رسیدند و وحي بر 
آنها نازل مي شــد، برخي دیگر مانند ائمه )ع(، هر چند به نبوت نرسیدند، اما 
بر آنها وحي – البته نه به عنوان نبوت –نازل مي شــد و همین طوربر اســاس 
استعدادها، افراد دیگري مانند سلمان در مرتبه پایین تر از ائمه)ع( قراردارند و 

این سیر ادامه دارد.
خــداي متعال چنــان توفیق عظیمي به اهل علم داده اســت که از میان 
میلیاردها انســاني که روي زمین زندگي مي کنند، کمترکسي چنین توفیقي 
نصیبش مي شود؛ چرا که این افراد از انبیائي نیابت مي کنند که واسطه فیض 
الهي اند؛ این مقام کجا وکســاني که خدا آنها را غافل و چون چارپایان مي داند، 

کجا؟!
معجزه قیام امام راحل

این توفیق عنایتی الهي اســت و مقدمات این توفیق را نیز خداوند متعال 
براي ما فراهم کرده تا به دنبال کسب علم برویم؛ یکي از بهترین کمک هایي که 
خداوند در این عصر به انسان ها فرمود تا در این راه قدم بگذارند، قیام حضرت 
امام )ره( بود. اگر این قیام اتفاق نیفتاده بود، معلوم نبود من و شما کجا بودیم 
و آیندگان ما کارشان به کجا مي انجامید؛ خداوند بر ما منت نهاد و امام )ره( را 
به ما عطا کرد. او با بصیرتی الهي و نوري که خدا در سینه او گذاشته بود و با 
صالبتي که هیچ شــکي در مسیر خودش نداشت و در برابر هیچ عاملي به زانو 

در نیامد؛ چیزي شبیه به یک معجزه بود.
اگر بخواهیم از توفیقي که خدا به ما داده است، استفاده کنیم و تبلیغ رساالت 
الهي را داشته باشیم و شکر اسالم و انقالب اسالمي را به جاي آوریم، دو شرط 
دارد که در همین آیه: الذین یبلّغون رساالت اهلل و یخشونه و الیخشون احداً اال 
اهلل« )احزاب /3۹( ذکر شده است؛ اول خشیت الهي است و دومي نترسیدن از 

هیچ کس جز خداوند متعال.
چرا این همه بر خشــیت و ترس از خدا تأکید شــده و چرا بر امید نسبت 
به خدا این همه تکیه نشده است؟ راز این مطلب هر چه باشد، معلوم مي شود 
که تکامل و ترقي انســان بدون خشــیت ممکن نیست، حتي اگر راز تأکید بر 
خشیت الهي را نفهمیم، باید به عنوان یک اصل از خداوند متعال بپذیریم،سعي 
کنیم این خشیت را در خود ایجاد کنیم و البته چه بسا زماني راز خشیت را نیز 
دریافتیم؛ نتیجه اینکه تا فردي خودش خداترس نباشد، نمي تواند تبلیغ رسالت 
الهي کند؛ البته دومین شرط آن دشوارتر است و آن عدم ترس از دیگران است؛ 
یعني اگر همه جن و انس پشت در پشت هم در مقابل ما ایستادند، نهراسیم.
حضرت امام)ره( مصــداق بارز این امر بود، امام )ره( از هیچ کس جز خدا نمي 
ترســید؛ حتي نقل شــده وقتي در قم ایشــان را گرفته و به تهران مي بردند، 
مسئول نظامي که ایشان را گرفته بود، مي ترسید، چرا که کار خود را خطرناک 
مي دانســت، اما امام )ره( ذره اي ترس نداشت، بلکه حتي به وي دلداري مي 
داد. هنگامی که امام از پاریس که به سمت تهران حرکت مي کردند و احتمال 
انفجار هواپیما قبل از رســیدن به ایران وجود داشــت، وقتي از ایشان در مورد 
احساسشــان سؤال شد، به سادگي و راحتي پاسخي دادند مبني بر اینکه براي 

انجام وظیفه مي روند و نتیجه به دست خداست.
اخالص و عدم حب دنیا؛ دو راه ایجاد خشیت 

 خداوند مي فرماید »انما یخشــی اهلل من عباده العلماء« )فاطر/۲8(؛ علما 
خشیت من اهلل دارند؛ اما علما کساني هستند که عالم باهلل باشند و در این صورت 
خشیت من اهلل هم مي آید؛ ولی سایر علوم، مالزمه اي با خشیت الهي ندارند، 
هر چند ممکن است در علوم دیگر هم علم به نشانه هایي از خدا حاصل شود.

حال اگر کسي بخواهد مرتبه اي از وظایف انبیاء و اولیاء را عهده دار شود و 
مرتبه اي از »یبلّغون رساالت اهلل« را تحقق بخشد و مجراي فیض و هدایت الهي 
شود، باید براي تحصیل خشیت الهي هم تالشي داشته باشد؛ لذا باید ببینیم آیا 
برنامه هاي ما به گونه اي اســت که این شرط را تحقق ببخشد؛ اگر برنامه هاي 
ما در این جهت نقصي دارد، جا دارد که تجدید نظري در برنامه ها انجام شود.

به نظر مي رســد شرط ایجابي، اخالص و شرط سلبي، حب دنیاست؛ و اگر 
اخالص حاصل شود و حب دنیا از وجود آدمي رخت بربندد، این خشیت الهي 
در آدمي ایجاد خواهد شد،این دو شرط به نوعي با هم متالزمند؛ یعني تا حب 
به دنیا باشد، اخالص حاصل نمي شود؛ اما اگر این دو شرط حاصل شد، خشیت 
الهي هم به دنبال آن مي آید. حتي مي توان گفت: علت تامه خشیت الهي، اخالص 

و عدم حب به دنیاست.
اگر ترس از خدا در انسان ایجاد شد، عدم ترس از غیر خدا را نیز به دنبال 
دارد، زیرا خدا وعده داده است که اگر کسي از خداوند ترسید، خداوند ترس از 
او را در همه قرار دهد؛ لذا نقل شــده: وقتي امام )ره( سخنراني مي کرد، رئیس 
جمهور آمریکا برنامه هایش را قطع مي کرد و به صورت مستقیم ترجمه سخنان 

امام )ره( را گوش مي داد.
گاه گفته مي شــود همه کشــورهاي غربي و حتي شــرقي جایي که پاي 
منافعشــان در میان باشد، قرار نیســت از ما حمایت کنند، پس باید از آمریکا 
ترسید! اما باید در پاسخ گفت: »حسبنا اهلل و نعم الوکیل«؛ این آیه صریح قرآن 
است؛ خداوند مي خواهد انسان ها را این طور تربیت کند؛ نه یک مشت ترسوي 

بزدل که با یک »پخ« دشمن عقب نشیني مي کنند!
مؤمنان راســتین با دیدن احزاب و کثرت دشمن، نه تنها نترسیدند، بلکه 
گفتند: این همان چیزي اســت که خدا و رسولش به ما وعده داده اند و نه تنها 
ایمانشــان را نباختند، بلکه بر ایمانشان هم افزوده شد. باید سعي کنیم ترس 
از خدا را در خود ایجاد کنیم و گاهي نیمه شبي اشــکي بریزیم و بر خدا توکل 

کنیم تا از هیچ چیز نترسیم.
اگر به آیات قرآن باور داریم و آنها را افسانه نمي دانیم، باید ببینیم کجاي 
کار قــرار داریــم؛ و آیا برنامه هاي ما همین جهت را دارد و ما را به این مقصود 
مي رساند یا خیر؟باید شکر این انقالب و امام )ره( و این رهبري عظیم الشأن را 

به جاي آوریم تا مشمول نعماتي بیشتر از سوي خداوند شویم.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  
در دیدار با جمعی از اساتید بسیجی؛ مشهد؛96/4/30

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

وزیر امور خارجه کشــور مان صبح دیروز 
به مجلــس رفت تا با حضور وی تحوالت اخیر 
منطقه بخصوص تهدیدات آمریکا علیه سپاه و 
کارشکنی های این کشور پیرامون برجام مورد 
گفت و گو قرار گرفته و ظریف گزارشی در این 
زمینه ها به نمایندگان مجلس ارائه دهد ، در این 
جلسه اظهارات عجیبی یپرامون برجام مطرح 
شد و به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
» عنوان شد آمریکا هر کاری انجام دهد نباید 

برجام را آتش بزنیم!«
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با 
حضور در جمع خبرنگاران جزییات نشست غیرعلنی 
دیروز چهارشنبه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه را تشریح کرد. 
وی در ایــن باره گفت: بــا تصمیمی که هیئت 
رئیســه گرفته بود و از قبل تعیین کرده بودیم آقای 
ظریف و معاونانش در جلسه غیر علنی مجلس حضور 
یافتند و درباره سه موضوع مواردی را مطرح کردند؛ 
یکی بحث اتفاقاتی که در ســوریه افتاده بود موضوع 
همه پرسی عراق و حواشی و جوانب آن و موضوع بعدی 
هم بحث برجام بود که مطرح شد.«نعمتی افزود: در 
موضوع سوریه تاکید شد »هرچند که آمریکایی ها و 
بعضا غربی ها و رژیم صهیونیستی به دنبال این بودند 
که حکومت بشار اسد را ساقط کنند، اما عماًل دیدیم 
که این اتفاق نیفتاد ، در واقع حقانیت مردم ســوریه 
به دنیا ثابت شده است و ماندن آقای بشار اسد برای 
همه به اثبات رسید ، دقیقا همان چیزی که از ابتدا 
هم گفته بودیم و پنج شش سال گذشته مطرح بود.«
وی تصریــح کرد: موضوع بعــدی در ارتباط با 
عراق بود که رایزنی های سه جانبه بین ایران ، ترکیه 
و حکومت مرکزی عراق برقرار است و البته مذاکرات 
چند جانبه هم به غیر از مذاکرات سه جانبه ادامه دارد.
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت: » مردم 
کردستان عراق به خوبی می دانند نزدیک ترین دوست 
و برادرشان ما هستیم و در مقطعی هم که دیدیم وقتی 
داعش حمله کرد هیچ کس جز ایران به داد مردم این 
منطقه نرسید آنچه که ایران به دنبال آن است بحث 
حاکمیت دولت عراق بر اساس قانون اساسی این کشور 
است و ما برای مرزهای قانونی عراق احترام قائلیم.«

وی در تشریح بخش دیگری از جلسه غیرعلنی 
دیروز مجلس اظهار داشت: موضوع دیگری که مطرح 
شــد اتفاقاتی بود که درباره برجام مطرح شده است؛ 
ایران در مقابل سناریوهای مختلفی که ممکن است 

از سوی ترامپ ، ســنای آمریکا و کنگره این کشور 
مطرح شود برنامه های متعددی را برای انجام دارد.

به گزارش فارس نعمتی همچنین اظهار داشت: در 
نشست دیروز عنوان شد اقداماتی که ترامپ یا از سر 
ناآگاهی و یا کم خردی می خواهد انجام دهد، موجب 
این نشــود که ما برجام را آتش بزنیم!این اظهارات 
عجیب یک نوع پیام به آمریکا محسوب می شود که 
ایران در مقابل هر اقدام آمریکا علیه منافع ملی کشور 
از جمله تحریم های روزافزون کاری انجام نخواهد داد و 
همچنان به برجام پایبند خواهد بود!پیام چنین اظهار 
نظری به دشمنان قاطعیت نبوده و هیچ گونه دورنمای 

مثبتی را نشان نمی دهد.
تحریم سپاه ، تحریم همه ملت ایران است 

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام متقابل ایران 
در صــورت بر هم زدن برجام توســط ترامپ عنوان 
داشت: ســپاه متعلق به همه مردم ایران است و در 
خانواده ای کسی را پیدا نمی کنید که بسیجی یا پاسدار 
نباشــد؛ نمی شود روی احساس موارد را مطرح کرد؛ 
موضوع، این نیست که آمریکایی ها بخواهند سپاه را 
تحریــم کنند که در این صورت باید همه ملت ایران 
را تحریم کنند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: 
مطلب بعدی این است که باالخره اگر قرار باشد که 
آمریکایی ها از برجام خارج شــوند باید هزینه آن را 
پرداخت کنند، همچنین اگر آمریکا بخواهد از برجام 
خارج شــود طبیعتاً مجامع بین المللی نظیر اتحادیه 
اروپا و 1+۵ و کشورهایی که امضا کردند باید هزینه 
آن را پرداخــت کننــد، در ضمن اگــر در کنار این 
اتفاقات مجامع بین المللی بخواهند سکوت کنند ما 

هم اقدامات خود را خواهیم داشت.
هرگز مذاکره هسته ای مجدد 

نخواهیم داشت
زهرا سعیدی نماینده مبارکه نیز در گفت و گو با 
فارس اظهار داشت : آقای ظریف در جلسه غیرعلنی 
مجلس اعالم کرد که ما همچنان روی صحبت خود 
هستیم و بر روی اینکه گفتیم دیگر مذاکره نخواهیم 
داشت مصمم هستیم. ما هرگز به صورت مجدد مذاکره 
هســته ای نخواهیم داشت. برای این تصمیم مصمم 
هستیم و آنچه که در حال حاضر نیز مورد بحث است 
در حقیقت همان مذاکره اول است و مذاکره جدیدی 

صورت نخواهد گرفت«.
ســعیدی به نقل از ظریف گفت : ایران آمادگی 
و اقتــدار الزم را دارد که در مقابل هر گونه تهدیدی 
ایستادگی کند و این اقتدار خود را حفظ خواهد کرد. 

ما مردمی نیستیم که از تحریم بترسیم هر چند که 
طبق آن تعهدات آمریکا عمل نکرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر 
نیز با اشــاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: 
ظریف در این نشست عنوان کرد، در مجموعه نظام 
تدابیر بسیار خوبی اندیشیده شده تا در صورت خروج 
آمریکا از برجام اقدامات الزم صورت پذیرد و برای همه 
سناریوهایی که ممکن است هیئت حاکمه آمریکا بازی 

کنند راهکارهای الزم پیش بینی شده است.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: ظریف افزود 
هماهنگی و تقســیم کار خوبی بین مسئوالن نظام 
در ایــن خصوص انجام شــده و هر یــک به وظیفه 
خود عمــل خواهند کرد.وی در پایان گفت: درمورد 
تهدیدات اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران نیز نکاتی 
مطرح شــد و حاضران در جلسه همگی بر این نکته 
تاکید داشتند سپاه یک نهاد برآمده از مردم است و 
با توجه به جایگاهی که در میان مردم دارد متعلق به 
همه نظام است و اگر آمریکایی ها بخواهند تهدیدات 
خود درمورد سپاه را عملی کنند همه کشور و نظام 
در مقابل آمریکایی ها خواهند ایستاد و مقابله به مثل 
خواهنــد کرد و طبیعتا این آ مریکایی ها خواهند بود 

که از این کار متضرر خواهند شد.
رایزنی ها ادامه خواهد یافت

علی الریجانی رئیس مجلــس نیز پس از پایان 
جلسه غیرعلنی با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه طی ســخنان کوتاهی گفت: آقای ظریف در 
نشست غیر علنی گزارشی از تحوالت منطقه ارائه داد.

وی با اشــاره به اینکه اعضای کمیسیون امنیت 
ملی نیز در این نشســت نظراتشان را مطرح کردند، 
اظهارداشــت: تصور می کنم ایــن رایزنی با توجه به 
تحــوالت آینده همچنان میان مجلس و دولت ادامه 

داشته باشد. 
درخواست ارجاع سؤال از رئیس جمهور

 به کمیسیون مربوطه 
1۵۲ نماینــده مجلس شــورای اســالمی طی 
بیانیــه ای درخواســت کردند که موضوع ســؤال از 
رئیس جمهور درباره مشــکالت سپرده های مردم در 
موسسات مالی اعتباری به کمیسیون مربوطه ارجاع 
شود. محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس 
با قرائت این بیانیه گفت: 1۵۲ نفر از نمایندگان درباره 
طرح سؤال از رئیس جمهور بیانیه ای را امضا کرده اند 
که براساس آن و با وجود اینکه قوه مقننه باید الگوی 
تمام عیار مقررات باشد اما با گذشت سه ماه و با توجه 

به ماده ۲1۲  آیین نامه مجلس که باید در سریع ترین 
زمان، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود این 
کار صــورت نگرفته اســت؛ این در حالی اســت که 
سپرده گذاران 1۰ ماه است که در خیابان ها سرگردان 
هستند و امضاء کنندگان این بیانیه از هیئت رئیسه و به 
ویژه رئیس جمهور درخواست کردند تا نسبت به ارجاع 

موضوع به کمیسیون مربوطه اقدام کند.
نطق ها و تذکرات نمایندگان

نمایندگان قم، ارومیه، تهران و اسدآباد در تذکری 
به رئیس  جمهور عنوان کردند که متاسفانه همچنان 
شــاهد کاهش ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها 
هســتیم. چگونه می توانید ضرر و زیان حاصل از این 

کاهش ارزش پول ملی را جبران کنید.
همچنین نادر قاضی پور، احمد امیرآبادی، علیرضا 
محجوب، محمدحســین فرهنگی، اکبر رنجبرزاده، 
سیدمرتضی خاتمی، امیرخجسته و ابوالفضل ابوترابی 
نمایندگان ارومیه، قم،تهران، تبریز، اسدآباد، ماهنشان، 
همــدان و نجف آباد در تذکری به وزیر کشــاورزی 
خواستار تسریع در پرداخت پول گندمکاران کشور با 

سود دیرکرد آن شدند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت نیز 
در تذکری شــفاهی گفت: با وجود نشست غیرعلنی 
مشخص نشد که سه جاسوسی که درباره آنها مباحثی 
مربوط اســت چگونه به تیــم مذاکره کننده راه پیدا 
کرده انــد و دعوت کنندگان از این افراد چه کســانی 
بوده اند.همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهین دژ 
و تکاب نیز در نطق میان دستور خود با  اشاره به وجود 
بیش از 3/۵ میلیون بیکار در کشــور عنوان کرد: بنا 
به گفته وزیر توزیع آن هم نامتوازن است. در برخی 
مواقع ضریب نفوذ بیکاری به 6۰ درصد رسیده است. 

این یعنی مصیبت و باید عزاداری کنیم.
علی اکبری نماینده شــیراز نیز بــا بیان اینکه 
ســاختار پولی و مالی کشور متأسفانه زمینه تولید و 
سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده است، گفت: 
بانک ها باید هزینه های خود را از بانکداری تأمین کنند، 
نه اخذ بهره یا جریمه یا مصادره اموال سرمایه گذاران.

عین اهلل شریف پور نماینده ماکو نیز گفت: توسعه 
در کشور به صورت ناهمگون غیر عادالنه، غیر منصفانه 
و نامتناسب است و هر روز فاصله استان های برخوردار 

با استان های غیر برخوردار بیشتر و بیشتر می شود.
در جلســه علنی دیروز کلیات طرح دو فوریتی 
اصالح قانون اســتخدام مهندســین ناظر تولیدات 
کشاورزی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

جلسه غیرعلنی مجلس و ظریف درباره سناریوهای برجامی

اقدامات ترامپ از روی ناآگاهی است
ما نباید برجام را آتش بزنیم!

بقیه از صفحه ۲
یکی از جنبه هــای فوق العاده ماجــرا، این بود 
که توافق آمریکا با حاکم کشــور خارجی و ســپس 
پیمان شــکنی واشنگتن، چه اندازه برای شهروندان 
آمریکایی ها بی اهمیت بود.تا جایی که حتی »دیوید 
سنگر« خبرنگار نیویورک تایمز در ماه مارس ۲۰11 
میالدی مقاله ای نوشــت و توافق آمریکا با لیبی را از 
این نظر که مسیر نابودی رژیم قذافی توسط آمریکا را 
هموار کرده است، تحسین کرد.به بیان دیگر، توافق با 
لیبی تحسین آمیز است، زیرا به آمریکا اجازه داد که 
بر خالف شروط توافق، قذافی را سرنگون کند. این، 
یکی از مشخصه های فلسفه دیپلماسی آمریکا است.«

هسته ای بهانه بود
منتقدان از ابتدای مذاکرات هسته ای بارها گوشزد 
کرده بودند که دغدغه و نگرانی آمریکا، فعالیت های 

هسته ای ایران نیست و اساساً آمریکا به دنبال مسائل 
دیگری اســت و ریشه این خصومت  عمیق را باید از 
چرخیدن یا نچرخیدن چند ســانتریفیوژ دانست و 
به فرض توافق هســته ای، مســئله دیگری را مطرح 
می کنند. دیوید ایگناتیــوس در مطلبی در روزنامه 
بوستون هرالد می نویســد؛ »چالش حقیقی با ایران 
مســئله هسته ای نیست که براساس توافق هسته ای 
برای مدت دســت کم یک دهه محدود شــده است، 
بلکه مسئله اصلی رفتار سلطه جویانه ایران در منطقه 
است.«بی شک یکی از چالش های آمریکا با جمهوری 
اسالمی، قدرت و نفوذ منطقه ای ایران است. روزنامه 
االخبار لبنان با  اشــاره به جنجال اخیر ترامپ درباره 
اعالم پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای 
می نویســد؛ »طرح مجدد موضوع توافق هسته ای به 
این شدت، صرفا نتیجه روی کار آمدن دونالد ترامپ 

به عنوان رئیس جمهور آمریکا نیست، بلکه تحوالت 
منطقه و در نتیجه آن افزایش نگرانی های اسرائیل از 
قدرت گرفتن محور مقاومت در منطقه، پس از شکست 
بســیاری از برنامه های منطقه ای غرب، نیز از دیگر 
عوامل طرح مجدد توافق هسته ای به شمار می رود.«

دخالت در سیاست داخلی ایران
در کنار مســائل منطقــه ای، غربی ها به محیط 
سیاسی داخل ایران نیز توجه داشته و برای آن برنامه 
دارند. نشریه آمریکایی پولتیکو درباره چرایی حمایت 
اروپا از توافق هســته ای از قول سپاســتین داهوت، 
مشاور اتحادیه اروپا در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا 
می نویسد یکی از دالیل اصلی، تقویت جریانی خاص 
در داخل ایران اســت چرا که؛ »اتحادیه اروپا به این 
علت روی میانه روهای ایران حساب باز کرده است که 
آنها این امکان را به وجود می آورند رژیم ایران از درون 

تغییر کند، حتی اگر این تغییر اندک باشد و اتحادیه 
اروپا بتواند به نحوی بر این فرایند تاثیرگذار باشد.«

انفعال تا کی؟
اما یکی از مهم ترین موضوعات در این قضیه آن 
است که به راستی تا کی قرار است وضعیت کشور و 
تصمیمات آن در حالتی انفعالی و معطل تصمیمات 
کاخ ســفید و کنگره باشد؟ آیا رکود اقتصاد ناشی از 
ادامه این روند در سیاست خارجی نیست که یک روز 
باید در فکر رسیدن یا نرسیدن به توافق بود روز دیگر 
در فکر حفظ یا پایان آن؟ بیش از دو ســال از توافق 
هسته ای و اعطای برخی امتیازات به حریف گذشته 
اســت و انتظار آن بود که در این مدت، منافذی که 
باعث فشار و ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور شده، 
بسته شود. امری که تا کنون گام های روشن و مهمی 

برای تحقق آن برداشته نشده است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نقشه ترامپ؛ برجام نیمه جان و انفعال ایران

عضو کمیســیون امنیت ملی ضمن بیان 
اینکه سه جاســوس دیگر در تیم هسته ای 
شناسایی شــده بود که هر سه نفر آنها فرار 
کرده اند گفــت: دری اصفهانــی به اصطالح 
کارشناس مسائل بانکی در تیم هسته ای بود 
نیز  آمریکا  که همزمان در وزارت خزانه داری 
عضویت داشته است. یعنی کارمند ofac بوده 
و از وزارت خزانه داری آمریکا حقوق می گرفته 

است.
جواد کریمی قدوســی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در گفت و گو با دانا؛ در خصوص حضور 
یک جاســوس در تیم هســته ای و تبعات آن برای 
سیستم امنیتی کشور اظهار داشت: کمیسیون امنیت 
ملی از مســئوالن امنیتی کشور که در شناسایی و 
دستگیری دری اصفهانی دخالت داشتند، درخواست 

کرده اســت تا به مجلس آمده و در خصوص میزان 
و چگونگی جاسوســی دری اصفهانی توضیحاتی را 

ارائه بدهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اکنون دیگر حکم 
دری اصفهانی قطعی و الزم االجرا شــده است گفت: 
دری اصفهانی یک سال پیش دستگیر شده بود که 
البته معاون قوه قضائیه حکم او را تایید کرد که فردی 
دو تابعیتی و مرتبط با دو ســرویس امنیتی مشهور 

دنیا بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
حکم اولیه ده سال بوده و به خاطر مالحظات سنی 
حبس وی به ۵ ســال تقلیل پیدا کرده تصریح کرد: 
مســئوالن امنیتی به کمیسیون می آیند تا باالخره 
مشخص شــود این فرد چگونه و تا این سطح وارد 
تیم مذاکره کننده شده اســت؛ مسئوالن هسته ای 

باید توضیح بدهند که چرا و با معرفی چه کســی از 
دری اصفهانی استفاده کرده اند.

کریمی قدوســی ضمــن بیان اینکه ســه نفر 
جاســوس دیگر در تیم هسته ای شناسایی شده بود 
که هر سه نفر آنها فرار کرده اند گفت: دری اصفهانی 
به اصطالح کارشناس مسائل بانکی در تیم هسته ای 
بــود که همزمان در وزارت خزانــه داری آمریکا نیز 
عضویت داشــته اســت. یعنی کارمند ofac بوده و 

از وزارت خزانه داری آمریکا حقوق می گرفته است.
وی در ادامــه افــزود: دری اصفهانی از انگلیس 
هم حقوق دریافت کرده اســت که برجام به گونه ای 
نوشــته شود که تحریم ها برداشــته نشوند و بعد از 
برجام تاثیرات تحریم ها باقی بماند؛ دری اصفهانی از 
تیم مذاکره کننده هم حقوق دریافت می کرده است 
کــه مفاد مرتبط با حوزه بانکی را به گونه ای تنظیم 

کند که تحریم ها برداشته شوند.
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس در ادامه 
گفت: مشــخص است که دری اصفهانی بیشتر عهد 
و پیمانش را با انگلیســی ها نگه داشــته است چرا 
که برجــام تحریم ها را که برنداشــت، تحریم های 
جدیدی را به تحریم های قبلی اضافه کرد. تعجب ما 
از موضع گیری نوبخت است که بعد از آنکه دستگاه 
قضایی کشور دری اصفهانی را مجرم معرفی می کند، 
از او دفاع کرده و می گوید باید وزارت اطالعات نتیجه 

را اعالم کند.
کریمی قدوسی همچنین افزود: وزیر اطالعات در 
صحن مجلس یادداشتی را به آقای پزشکیان دادند که 
علناً اعالم کرده بودند دری اصفهانی جاسوس نیست 
اما با گذشت کمتر از یک سال اسنادی که به دست 
قوه قضائیه رسید جاسوس بودن وی را تایید می کرد.

جزئیات جدید از پرونده دری اصفهانی

كریمی قدوسی: جاسوس هسته ای 
كارمند وزارت خزانه داری آمریکا بوده است

آیت اهلل اراکــی تفرقه را بزرگترین چالش 
تهدیدکننده جامعه اســالمی دانســت و بر 
ضرورت بکارگیری استراتژی دیپلماسی وحدت 

تأکید کرد.
به گزارش رســا، آیت اهلل محسن اراکی، دبیرکل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی در مراســم 
افتتاحیه اولین »اجــالس بین المللی اجرای راهبرد 
دیپلماسی وحدت اسالمی« با  اشاره به اینکه مهم ترین 
وظیفه ما در مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی 
مســئله وحدت جهان اسالم اســت، اظهار داشت: 
مــا برای اینکه بتوانیم به یک امت واحده اســالمی 
دســت پیدا کنیم، باید استراتژی دیپلماسی وحدت 

را به کار گیریم.
وی ادامــه داد: امروز مســئله اتحاد و همگرایی 
جامعه اسالمی بسیار مهم است و همه اندیشمندان 

جامعه اسالمی در این اندیشه به سر می برند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی 
تأکید کرد: امروز تفرقه بزرگترین چالش تهدیدکننده 
جامعه اســالمی است، بنابراین ما در این اجالس به 

دنبال این هســتیم که راهی را فراتر از اجالس های 
وحدتی که تاکنون در ایران و سراســر جهان برگزار 

شده است، طی کنیم.
آیت اهلل اراکی با اشاره به اهداف این اجالس، یادآور 
شــد: ما در این اجالس به دنبال یک راهبرد عملی و 

میدانی برای ایجاد یک انسجام بین المللی بین فعاالن 
حوزه وحدت هستیم، خوشبختانه در همه جای دنیای 
اسالم افرادی هستند که دغدغه وحدت دارند و برای 

این موضوع نیز تالش می کنند.
وی بــا بیان اینکه در این اجالس ابتدا به دنبال 

این هستیم که یک پیوست عملیاتی و راهبردی بین 
اتحادیه ها، نهادها، انجمن ها و مؤسسات فعال تقریبی 
ایجاد کنیم، تصریح کرد: در مرحله بعد وظیفه ما این 
است که فعاالن عرصه تقریب را برای پشتیبانی دیگر 

نهادهای تقریبی ترغیب کنیم.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
بیان داشــت: ما امــروز در این اجــالس از همه 
شخصیت های حاضر درخواست داریم برای نهادهای 
تقریبی در کشــورهای خود برنامه ریزی کنند، در 
واقع آنها با تکثیر نهادهای وحدت گرای همســو 
می توانند مقدمات تشــکیل امت واحده اسالمی 

را فراهم کنند.
وی با  اشــاره به تعریف امت واحده، خاطرنشان 
کرد: امت واحده اسالمی به معنای برداشتن مرزهای 
جغرافیایی کشــورهای اسالمی نیســت، در واقع ما 
باید تالش کنیم همچــون اتحادیه اروپا برای کلیه 
کشــورهای اســالمی طرح هایی در عرصه اقتصاد، 
فرهنگ، سیاست، تجارت و ... داشته باشیم و از این 

رو به یک امت واحده برسیم.

آیت اهلل اراکی مطرح کرد

ضرورت به کارگیری استراتژی دیپلماسی وحدت

سخنگوی وزارت کشــور گفت: با تعیین 
4 اســتاندار جدید در هیئت وزیران، تاکنون 

استانداران 17 استان تغییر کردند.
سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: 
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست 
حجت االسالم حسن روحانی برگزار شد، گزینه های 
پیشنهادی وزارت کشــور برای تصدی مسئولیت 
استانداری های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان 
و مرکزی معرفی و با تصویب هیئت وزیران برای این 

مسئولیت انتخاب شدند.

ســامانی افزود: بــر این اســاس محمدمهدی 
شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی، بهمن 
مرادنیا به عنوان اســتاندار کردســتان، سیدمناف 
هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سیدعلی آقازاده 

به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند.
به گزارش تسنیم قائم مقام وزیر کشور در امور 
مجلس و اســتان ها خاطرنشــان کرد: با تعیین ۴ 
استاندار جدید در جلســه امروز هیئت وزیران، از 
ابتدای دولت دوازدهم تاکنون استانداران 1۷ استان 

تغییر کردند.

با تصویب پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران؛

4 استاندار جدید انتخاب شدند

استاد درس خارج حوزه تأکید کرد: ایران به 
هیچ قیمت اجازه نخواهد داد که در کنار مرزش 
پایگاهي براي اسرائیل تشکیل شود و در برابر 

آن به تمام معنا خواهد ایستاد.
به گزارش رسا، آیت اهلل مکارم شیرازی در درس 
خارج که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با  اشاره به 
تحوالت منطقه، همه پرسی کردستان عراق را مورد 
توجه قرار داد و این کار را به صالح و نفع کردستان 
عراق ندانست و گفت: مي خواهم نصیحتي دوستانه 
به برادران کرد عراقي داشــته باشــم؛ تصور من این 
اســت که آنها بدون مطالعه وارد این میدان شدند؛ 

زیرا هرکس اهل مطالعه باشــد مي داند، اســتقالل 
کردستان عراق امري محال است.وی ادامه داد: زیرا 
اوال دولت مرکزي عراق اجازه نخواهد داد که به این 
آساني کشورش تجزیه شود و فردا هم گروه دیگري 
بخش دیگري را تجزیه کنند و به هر قیمتي باشــد 
پاي تمامیت ارضي عراق خواهد ایستاد.آیت اهلل مکارم 
شیرازی خاطرنشان کرد: از سوي دیگر تنها گروهي که 
از همه پرسي حمایت کردند، صهیونیست ها بودند و 
مي دانیم در راهپیمایي ها در کردستان پرچم اسراییل 
در دســت افراد بود. بنابراین اسراییل مي خواهد با 
حمایت از این همه پرسي پایگاهي براي خود در این 

منطقه تشکیل دهد. اگر استقالل صورت گیرد، نهایت 
مطلوب آنهاســت و اگر صورت نگیرد و با درگیري ها 
کردستان ویران شود، آن هم مطلوب آنهاست. بدون 
شک آمریکا هم در پشت این صحنه همکاري دارد، 
اگرچه ظاهرا اظهار عدم موافقت مي کند.این مرجع 
تقلیــد افزود: مي دانیم ایران بــه هیچ قیمت اجازه 
نخواهد داد که در کنار مرزش پایگاهي براي اسرائیل 
تشکیل شود و در برابر آن به تمام معنا خواهد ایستاد. 
از سوي دیگر کشور ترکیه کشور نیرومندي است که 
همسایه عراق است و روي مسئله کردها حساسیت 
دارد و هرگز حاضر به تجزیه کشــور خودش نیست، 

زیــرا تجزیه عراق به تجزیه ترکیه نیز ســرایت مي 
کند، بنابراین آنها هم با تمام توان خواهند ایســتاد.
استاد درس خارج حوزه با بیان این که چگونه ممکن 
است چنین همه پرسي اي موفق شود، اظهار داشت: 
بنابراین یا باید از برنامه خود بازگردند و یا ایستادگي 
کنند و اگر خدایی ناکرده درگیري در آنجا واقع شود، 

کردستان عراق مبدل به ویرانه اي مي شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم برادران کرد عراقي از 
طریق مذاکره با دولت مرکزي مشکالت خود را حل 
کنند و هرگز به فکر تجزیه عراق نباشــند که امري 

محال است.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

ایران هرگز اجازه نخواهد داد که اسرائیل دیگری ایجاد شود


