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واردحاشيهنشويم!
هنگامي كه به عنوان يك ناظر و از بيرون 
به جامعه ايران نگاه مي كنيم دچار تعجب 
و حيرت مي ش��ويم. مي پرس��يد چرا؟ عرض مي كنم. 
جامعه اي كه يك انتخابات مهم و با 75 درصد مشاركت 
را برگزار كرده، انتخاباتي كه آرام و رقابتي برگزار شد، و 
به طور قطع در سطح باالي استانداردهاي انتخابات در 
جوامع مشابه است؛ انتخاباتي كه به شكل گيري سپري 
فوالدي در برابر بيگانگان بر فراز كشور انجاميد، انتخاباتي 
كه مردم و جامعه را نسبت به عبور از وضع موجود اميدوار 
كرد؛ اين واقعي��ت اول. واقعيت دوم اينكه جامعه ايران 
با چالش هاي بس��يار مهم��ي در زمينه هاي اقتصادي ، 
اجتماعي و زيست محيطي مواجه است كه مردم به اميد 
حل يا حداقل تعديل اين چالش ها به ميدان آمدند و با 
انتخاب خود راه را از بيراه متمايز كردند. واقعيت سوم نيز 
اوضاع نابسامان منطقه و تشديد تنش و نيز توطئه هاي 
بيگانگان از جمله اياالت متحده در منطقه و ايران است 
ك��ه اخبار ريز و درش��ت آن هر روز در رس��انه ها درج و 
منتشر مي شود. واقعيت تاسف بار چهارم؛ تنش كالمي 
در سطح سياس��ت درباره موضوعاتي است كه حداقل 
به ظاهر ارتباط چنداني با مسائل و واقعيت هاي عاجل 
جامعه ندارد. اگر يك كش��ور با هيچ كدام از دو واقعيت 
دوم و سوم مواجه نبود و در شرايط عادي و امن هم قرار 
داشت اين حد از تنش هاي كالمي توجيه پذير نبود، به 
ويژه پس از انجام يك انتخابات خوب و آرامش بخش، بايد 
تنش هاي كالمي دوران انتخابات فرو بنشيند، نه آنكه 
روند فزاينده اي پيدا كند. يكي از شاخص هاي انتخابات 
اين است كه پيش از روز راي گيري نقدها و نظرات موافق 
و مخالف اوج مي گيرد ولي پ��س از انتخابات، همه آنها 
فروكش مي كند و راي گيري چون ريختن آب روي آتش 
اختالفات كالمي عمل مي كند. ولي به نظر مي رسد كه 
در ايران هنوز ياد نگرفته ايم يا نپذيرفته ايم كه صندوق 
راي بنزين نيست كه بر آتش اختالفات ريخته شود، بلكه 

آب است كه بايد آن را خاموش كند. 
اين پديده دوسويه اس��ت و چنان نيست كه فقط يك 
سوي ماجرا در دميدن به اين آتش نقش دارد، هرچند 
مي توان براي هركدام سهمي قايل شد، ولي مساله اين 
اس��ت كه ما در مقام تعيين س��هم و داوري بي طرفانه 
نيستيم. اكنون بايد توجه را به درون و بخشي معطوف 
كرد كه انتظار بروز رفتار مسووالنه تر از آن داريم. به همين 
دليل بايد خطاب را متوجه آقاي رييس جمهور كرد كه 
هيچ منطق سياسي و عقلي ايجاب نمي كند كه برخي 
مسائل اختالفي طرح شود يا حتي به برخي از تهاجمات 
كه به ناحق هم هست پاسخ داده شود. به ويژه هنگامي 
كه اين كار در س��خنراني ها انجام شود خطرناك است. 
زيرا برخالف متن مكتوب، هنگام س��خنراني، گوينده 
تحت تاثير عوامل گوناگوني ق��رار مي گيرد كه ممكن 
است كوچك ترين بي دقتي در بيان يك جمله، موجب 
سوءتعبير و آغاز يك مجادله بي فايده شود. در سخنراني 
ممكن است سخنران تحت تاثير احساسات و نيز فضاي 
شنوندگان س��خناني را بگويد كه در بيان مكتوب از آن 
پرهيز مي كند. در چنين شرايطي وارد يك دور باطل از 
نقد و نقد متقابل مي شويم. فراموش نشود كه بخشي از 
بازندگان انتخابات مترصد آن هستند كه به بحث هاي 
حاشيه اي دامن بزنند و دولت و رييس جمهور را به اين 
بازي بيهوده وارد كنند. ظاهرا ايشان هم بدش نمي آيد 

وارد اين حاشيه ها شود.  
نمونه آن بحث واليت و حكومت و رابطه آن با راي مردم 
است. بحثي كه با توضيحات و عملكرد مرحوم امام و نيز 
مواضع و رفتار سياس��ي رهبري پرونده اش بسته شده 
است و برخي از افراد هرازگاهي مي كوشند كه آن را باز 
كنند تا ثابت كنند كه برخالف مواضع رسمي حكومت 
و رهبري، مردم نقش و اعتباري در شكل گيري حكومت 
ندارند. هرچند از سخنان آقاي روحاني سوءتعبير شده 
و اين كامال واضح است كه منظورشان از واليت مفهوم 
آن در كالم ش��يعي نبود، ولي پرداختن به اين موضوع 
آن هم ب��ا وجود انتخابات اخير چ��ه جايگاهي دارد؟ با 
اين انتخاب��ات چنين مفهومي تحصيل حاصل ش��ده 
است. به طور كلي اختالف مردم با اين جماعت مخالف 
 راي م��ردم را نبايد ب��ه چارچوب هاي فكري كش��اند. 
و اال كيست كه نداند طرح اينكه مردم واجد هيچ حقي 
نيستند، آن هم پس از گذشت چهار دهه از شكل گيري 
جمهوري اسالمي ايران، سخن لغوي است. حتي االن هم 
مي توان به آنان گفت كه ما اصوال در اين چارچوب بحثي 
نداريم. ما ملتزم به قانون اساس��ي هس��تيم. قانوني كه 
مردم آن را تصويب و تاييد كرده اند. شما هم اگر زورتان 
مي رسد، مردم را از حكومت حذف كنيد، همچنان كه 
اگر مي رسيد تاكنون اين كار را انجام داده بوديد. بنابراين 
وارد شدن در مباحثي كه خارج از متن مسائل جامعه و 
بسيار انتزاعي است چه فايده اي دارد؟ آنان اگر زورشان 
برسد يك لحظه هم براي مردم جايگاهي قايل نخواهند 
شد و در اجراي اين هدف نيازي هم به تاييد آيه و حديث 
نخواهند داشت. در مقابل، زور هم كه نداشته باشند به 
راي مردم تمكين خواهند كرد و مباحث نظري و فكري 

را كنار مي گذارند. 
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تروريستهادرديرالزورسوريه:

انتقام   موشکی  
سپاه  از داعش  

صباطاهريان/اعتماد
7

س��اعاتی پس از اذان مغرب ديشب ،س��پاه پاسداران  
مواضع فرماندهی تروريست های تكفيری در سوريه 
را موشكباران كرد . براس��اس اطالعيه روابط عمومی 
كل سپاه پاس��داران  حمله موشكی نيروی هوافضای 
س��پاه به مقر فرماندهی و مراكز تجمع و پش��تيبانی 
تروريس��ت های تكفيری در ديرالزور سوريه، با هدف 
مجازات عاملين جنايت تروريستی اخير تهران صورت 
گرفت .در بيانيه سپاه كه لحظاتی پس از عمليات سپاه 
صادر ش��د آمده اس��ت:در پی جنايت تروريستی ۱7 
خردادماه ۹۶ تروريست های تكفيری در تهران كه به 
شهادت ۱۸ تن از مردم مظلوم و روزه دار و مجروحيت 
جمعی ديگ��ر از هموطنان عزيز منجر گرديد، س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی اعالم كرد: »ريخته شدن 
هيچ خون پاكی را بدون پاسخ نمی گذارد.«بر اين اساس 

سپاه پاسداران مقر فرماندهی 
و مراك��ز تجمع و پش��تيبانی و 
س��اخت خودروهای انتحاری 
تروريس��ت های تكفي��ری در 
منطقه ديرالزور در شرق سوريه 
را با هدف تنبيه تروريست های 
جنايتكار، مورد حمله موشكی 

قرار داد.
در اين عمليات تعدادی موشك 
ميان ب��رد زمي��ن ب��ه زمين از 
پايگاه ه��ای موش��كی نيروی 
هوافضای س��پاه در استان های 
كردس��تان،  و  كرمانش��اه 

تروريس��ت های تكفي��ری را هدف ضرب��ات مهلك و 
كوبنده قرار داد.

گزارش ه��ای دريافت��ی حكاي��ت از هالك��ت تعداد 
زيادی از تروريس��ت های تكفيری و انهدام تجهيزات، 
سامانه ها و سالح های آنان دارد.پيام اين اقدام انقالبی 
و مجازات گونه كامال روش��ن است؛ س��پاه پاسداران 
به تروريس��ت های تكفي��ری و حامي��ان منطقه ای و 
فرامنطقه ای آنان هش��دار می ده��د، در صورت تكرار 
اقدامات پليد و شيطانی عليه ملت ايران، خشم انقالبی 
و شعله های آتش انتقام پاس��داران انقالب، عامالن و 
مس��ببان آن را در بر خواهد گرفت و جنايتكاران را به 

جهنم رهنمون می سازد.
فاصلهمقرتروريستهاازايران

فاصله ديرالزور، مقر تروريست ها كه هدف حمله سپاه 
قرار گرفت تا پايگاه موش��كی كرمانشاه ۶5۰ كيلومتر 
است.محل پايگاه تروريس��ت ها در ديرالزور در شرق 
س��وريه كه هدف موش��كهای 
سپاه قرار گرفت .استان ديرالزور 
در مرز سوريه و عراق و در كرانه 
رود فرات واقع شده است. بيشتر 
بخشهای اين استان در اختيار 

داعش است.
توييتالياسحضرتي

نمايندهتهران:
دستمريزاد به برادرانم در سپاه 
پاس��داران برای پاسخ قاطع به 
دشمن تكفيری. دشمن بداند 
كوچكترين تعرض به خاك ايران 

بی پاسخ نمی ماند.
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ملتبهدشمنسيليخواهدزد
رهبرمعظمانقالبدرديدارخانوادههايشهدايمدافعحرموشهدايمرزبان:

امريکاازابتدايپيروزيانقالبدنبالتغييرنظامبودهاماهميشهشکستخوردهاست
مرزدارانوشهدايمرزي،مظلومهستند

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر يكشنبه در ديدار جمعي از خانواده هاي شهداي 
مدافع حرم و شهداي مرزبان، با تاكيد بر اينكه شهدا حق حيات بر اين 
كش��ور دارند و همه مردم و مسووالن بايد خود را زير بار منت شهدا و 
خانواده شهدا بدانند، به سخنان خصمانه و تهديدآميز اخير مقامات 
امريكايي اش��اره كردند و با گزافه خوان��دن آن، گفتند: دولتمردان 
امريكاي��ي از ابتداي پي��روزي انقالب همواره به دنب��ال تغيير نظام 
جمهوري اس��المي بوده اند اما نخواهند توانست به ملت ايران سيلي 
بزنند بلكه اين ملت است كه به آنها سيلي خواهد زد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در ابتداي اين ديدار، مفهوم »شهادت« را مقوله اي عميق 
و داراي معاني بلند و يك معامله پرس��ود با خداوند متعال خواندند و 
افزودند: شهادت يك »مرگ تاجرانه« است و در اين معامله، خداوند 
جان انسان را كه ضايع شدني و از بين رفتني است، در مقابل سعادت 
ابدي خريداري مي كند و شهيد به مقامي مي رسد كه قدرت شفاعت 
پيدا مي كند. ايش��ان، صبر و اس��تقامت خانواده شهدا در مصيبت از 
دست دادن نزديك ترين افراد خود را، يك ارزش بسيار واال دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: عوامل اصلي حفظ انقالب اس��المي و قدرت 
آن، مفاهيم و ارزش هاي عظيمي همچون »ش��هادت، جهاد و صبر و 
استقامت خانواده هاي شهدا« است و دشمن تالش دارد تا اين ارزش ها 
را از جامعه بگيرد و متاسفانه برخي نيز در اين چارچوب قلم فرسايي 
مي كنند. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به بقاي نظام اسالمي با وجود 
مواجهه با دشمني هاي سخت، گفتند: گزافه گويي هاي رييس جمهور 
امريكا موضوع جديدي نيست زيرا نظام اسالمي از ابتدا با توطئه هاي 
گوناگوني مواجه بوده اس��ت اما بدخواهان مل��ت ايران هيچ غلطي 

نتوانسته اند بكنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: آن زماني كه نظام اس��المي 
يك نهال تازه روييده و نحيف بود، نتوانستند به آن آسيبي برسانند، 
چه برسد به اكنون كه اين نظام به يك درخت تناور تبديل شده است. 
ايشان با اشاره به سخنان اخير مقامات امريكايي مبني بر تالش براي 
تغيير نظام اسالمي خطاب به آنها گفتند: در طول 3۸ سال گذشته، 
چه زماني بوده كه ش��ما نمي خواستيد نظام اسالمي را تغيير دهيد، 
اما همواره سرتان به سنگ خورده است و از اين پس هم همين گونه 
خواه��د بود. رهب��ر انقالب اس��المي، مقامات جديد كاخ س��فيد را 

بي تجربه و تازه كار خواندند و تاكيد كردند: اين افراد بي تجربه، ملت 
و مسووالن ايران را نش��ناخته اند و هنگامي كه تو دهني بخورند، آن 
زمان متوجه خواهند شد، حس��اب و كتاب چيست!حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي افزودند: س��ردمداران امريكا، از ابت��داي پيروزي انقالب 
اسالمي در تالش براي س��اقط كردن نظام جمهوري اسالمي ايران 
بودند، اما كساني كه چنين حسرتي داشتند، اين آرزو را به گور بردند 
و از اين پس نيز همين گونه خواهد بود. ايشان تاكيد كردند: همه اعم 
از دشمنان، دوس��تان با اخالص و دوستاني كه برخي مواقع دل شان 
مي لرزد، بدانند جمهوري اسالمي مستحكم و با اقتدار كامل ايستاده 
و دشمنان نمي توانند به ملت ايران سيلي بزنند بلكه ملت به آنها سيلي 
خواهد زد. رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه ارزش شهدا بايد در 
جامعه معلوم باش��د، در تجليل از نقش شهيدان مدافع حرم گفتند: 
اگر شهيدان مدافع حرم نبودند، امروز بايد با »عناصر فتنه گر، خبيث 
و دشمن اهل بيت)ع(« در شهرهاي ايران مي جنگيديم، زيرا آنان قصد 
داشتند از مرزهاي عراق وارد ايران شوند اما جلوي آنها گرفته شد و تار 
و مار شدند و اكنون نيز در عراق و سوريه به طور كامل در حال ريشه كن 
ش��دن هس��تند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، امنيِت كنوني كشور را 
مرهون مدافعان حرم و مدافعان مرزهاي ايران دانس��تند و افزودند: 
امنيت مرزها و شهرهاي كشور به بركت تالش هاي مرزداراني است 
كه با همه وجود از ايران دفاع، و همچنين از ورود مواد مخدر جلوگيري 
مي كنند، البت��ه اين تالش ها به خوبي ديده نمي ش��ود و مرزداران و 
شهداي مرزي، مظلوم هستند. ايشان، شهيداِن فعاليت هاي امنيتي 
و اطالعاتي را از جمله ديگر ف��داكاران در تامين امنيت و جلوگيري 
از اقدامات تروريس��تي و كشته شدن مردم بي گناه خواندند و گفتند: 
خدمت به كشور فقط تامين آب و نان نيست بلكه باالتر از آن، تامين 
امنيت اس��ت و ش��هيدان و مدافعان حرم و مرزها و شهرهاي كشور، 
ب��ا تامين امنيت، حق حيات بر گردن كش��ور دارند. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي با تاكيد بر لزوم قدرداني از ش��هيدان و خانواده هاي آنان، 
خاطرنش��ان كردند: همه زير بار منت شهيدان هستيم و هر كس در 
جهت فراموش شدن ياد شهيدان يا اهانت و بي اعتنايي به خانواده هاي 
آنان كاري انجام دهد، در واقع به كش��ور خيانت كرده است. در پايان 
اين ديدار، نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقالب اسالمي اقامه شد 

و حاضران روزه خود را همراه با ايشان افطار كردند. 

خبر روز

مصيبتواردهراتسليتگفته،برايآنعزيزسفرکردهغفرانو
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الياسحضرتي

مجمع روحانيون مبارز به مناس��بت فرارسيدن روز 
جهاني ق��دس بيانيه اي صادر ك��رد و طي اين بيانيه 
ضمن دعوت از م��ردم براي حضور در راهپيمايي روز 
قدس س��بوعيت رژيم صهيونيس��تي را برشمرد.  به 
گ��زارش »اعتماد« در اين بيانيه آمده اس��ت: قدس، 
فصل مبارزات خونين تاريخ »مقاومت اسالمي« است 
كه برگ برگ آن، يادمان فريادي بي كرانه، مظلوميتي 
بي مرز و حماسه اي ماندگار از ايثار، شجاعت و شهادت 
است. نور توحيد و خداپرستي از افق سرزمين قدس، 
مهد ظهور و پرورش پيام آوران بزرگ خدا، روش��نگر 
بش��ريت و پيروان راس��تين اديان ابراهيمي در طول 
تاريخ بوده است؛ قدس نقطه فرود محمد از عروج به 
ملكوت، قبله پيشين و قلب تپنده مسلمانان و محراب 
نيايش هاي خونين حق جويان فلسطيني بوده است. 
 ام��ام خمين��ي )س(، رهبر كبير انقالب اس��المي و 
پرچمدار مبارزه با ظلم و ظال��م در جهان معاصر، در 
روز شانزدهم مرداد س��ال ۱35۸، آخرين جمعه  ماه 
رمضان هر س��ال را روز جهاني قدس ناميدند و همه 
مس��تضعفان و آزاديخواهان جهان را به پاسداري از 
قداست قدس و بزرگداشت آن فراخواندند و با تعميم 
آن به روز همگرايي جهان اسالم در دفاع از فلسطين 
و مس��تضعفين جهان فرمودند: »روز قدس يك روز 

جهاني است. 

روزي نيس��ت كه فق��ط اختصاص به قدس داش��ته 
باشد. روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است. روز 
مقابله ملت ها... در مقابل ابرقدرت هاست... روز قدس 
روز اس��الم اس��ت. روز قدس روزي است كه اسالم را 
بايد احيا كرد... روز قدس روزي است كه بايد به همه 
ابرقدرت ها هشدار بدهيم كه اسالم ديگر تحت سيطره 
شما، به واسطه عمال خبيث شما، واقع نخواهد شد. 

روز قدس، روز حيات اسالم است.«در پايان اين بيانيه 
آمده است: اكنون كه س��ال ها از سخنان پيامبرگونه 
آن بزرگمرد الهي گذشته است، شاهد موج گسترده 
آگاهي بخشي و آزادي خواهي ملت هاي آزادانديش 
جهان هس��تيم. با اين وجود امروز اس��راييل با وجود 
سيطره بر سرزمين فلسطين، همچنان از بحران عميق 
هويت و مشروعيت رنج مي برد و مي كوشد تا با تربيت 
و حمايت عناصر جاهل و متحجر از گروه هاي بنيادگرا 
و تكفيري و تقويت تسليحاتي آنها در انجام حمالت 
كور تروريس��تي، منطقه و جه��ان را ناامن و بي ثبات 
كند و بر موج اسالم هراسي مولود جريان هاي افراطي 
دامن بزند. از سوي ديگر با تفرقه افكني ميان مذاهب 

اسالمي قدرت و عظمت اسالم را نزد 
اف��كار عمومي دنيا خدش��ه دار كند. 

هرچند امروز داعش زخمي ت��ازه و رنج آور بر پيكره 
اسالم و صلح جهاني است..

دعوتمجمعروحانيون
برايحضوردرراهپيماييروزقدس
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رييس جمهوری فرانسه اكثريت مطلق را در مجلس 
ملی اين كشور بدس��ت آورد. بر اساس برآورد اوليه، 

ائتالف تحت رهبری ماكرون رييس جمهور فرانس��ه 
در دور دوم و نهايی انتخابات پارلمانی اكثريب مطلق 
يعنی 35۰ تا 37۰ كرسی از 577 كرسی را به دست 

آورده است.

ماکروناکثريتمطلقمجلسملیفرانسهرا
بدستآورد

خبر آخر بين الملل

گروهجهان

چاپ دوم
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