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شنبه  18خرداد 1398

رهبر انقالب در مراسم سیامین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی مبانی مقاومت در اندیشه حضرت امام(ره) را تبیین کردند

ادامه از صفحه اول

ایشان با تأکید بر اینکه راز ماندگاری نظام جمهوری
اس�لامی ،خط مقاومت و ایستادگی و خط استفاده از
ظرفیتهای داخلی اس��ت ،افزودند :ارزیابی صحیح از
جبهه مقاومت نشان میدهد این جبهه امروز در منطقه
و حتی در مراکزی فراتر از منطقه ،در منس��جمترین
وضعیت خود ،قرار دارد و این یک واقعیتی اس��ت که
باید در محاسبات لحاظ ش��ود .رهبر انقالب اسالمی
ارزیابی صحیح از جبهه مقابل و واقعیات مربوط به آن
را برای گرفتار نش��دن در خطای محاسباتی ،ضروری
خواندند و گفتند :برخی صاحبنظران و اندیش��مندان
آمریکای��ی ،در توصیف اوضاع سیاس��ی ،اجتماعی و
اقتصادی این کشور ،از تعبیر «افول موریانهوار» استفاده
کردهاند .حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای با اش��اره
به آمارهای رس��می که نشانگر افول اقتصادی آمریکا
و کاهش عجیب تأثیرگذاری آمریکا در اقتصاد جهانی
است ،خاطرنشان کردند :در عرصه سیاسی نیز اقتدار
آمریکا افول کرده که انتخاب فردی با مختصات آقای
دونالد ترامپ ،واضحترین و بهترین نش��انه برای افول
سیاست آمریکاس��ت .ایش��ان افزودند :سپردهشدن
سرنوش��ت بیش از  300میلیون نفر جمعیت آمریکا
به دس��ت فردی که در مورد تع��ادل فکری و روانی و
اخالقی او ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد ،دلیل
آش��کاری بر افول سیاسی و اخالقی آمریکاست .رهبر
انقالب اسالمی یکی دیگر از نشانههای سقوط اخالقی
دول��ت آمریکا را حمایت این دول��ت از جنایات رژیم
صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و نیز حمایت از
جنایت چند دولت در یمن و کشتار مردم این کشور،
دانستند و خاطرنشان کردند :در زمینه اجتماعی نیز
آمریکا گرفتار مشکالت عدیدهای از جمله آمار باالی
قتل و جنایت ،گرس��نگی ،اعتیاد و خشونت است که
در چنین شرایطی ،رئیسجمهور آمریکا به ظاهر برای
ملت ایران دلسوزی و آرزوی خوشبختی آنها را میکند
اما باید به او گفت بروید اگر میتوانید مشکالت خودتان
را حل کنید .حضرت آی��تاهلل خامنهای افزودند :این
م��وارد گوش��های از واقعی��ات اجتماعی ،سیاس��ی و
اقتصادی دولتی است که برای ملت ایران شاخ و شانه
میکشد.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید ب��ر اینکه در کنار
ش��ناخت واقعیات جبهه دش��من بای��د تواناییها و
واقعی��ات خودم��ان را نیز بخوبی بشناس��یم ،گفتند:
البته ما مش��کالت اقتصادی داریم و مسؤوالن هم در
حد توان خود به دنبال حل این مشکالت هستند اما
موضوع مهم این است که با وجود مشکالت اقتصادی،
بنبس��ت نداریم .حضرت آیتاهلل خامن��های افزودند:
مش��کالت کش��ور ،هر یک دارای علل مختلفی است
اما این مش��کالت موجب بنبست در کشور نشدهاند
و بلکه به عکس ،ما در حال پیش��رفت هستیم .ایشان
بصیرت ملت را در رأس پیشرفتها و برجستگیهای
کش��ور دانستند و تأکید کردند :اگر ملت ایران پرشور
و بابصی��رت نبود ،در صحنههایی که حض��ور او الزم
بود ،دیده نمیش��د .رهبر انقالب اس�لامی از اجتماع
عظیم مردم در  ۲۲بهمن س��ال  ۹۷بهعنوان نمونهای
از «آگاهی ،بصیرت ،همت ،آمادگی ،قدرت ایستادگی
و اراده محکم ملت» یاد کردند و افزودند :ایس��تادگی
و مقاومت مردم بزرگترین نقطه قوت کش��ور است و
نش��ان میدهد میتوان با همان منطق مقاومت امام
بزرگوار ،همچنان در میدان وارد ش��د .ایشان هدف از
مقاومت را «رسیدن به نقطه بازدارندگی در عرصههای
گوناگون اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماع��ی و نظامی»
برشمردند و افزودند :باید به نقطهای برسیم که دشمن
را از تعرض به ملت در همه زمینهها منصرف و ناامید
کند .رهبر انقالب تأکید کردند :امروز در بخش نظامی
تا حدود زی��ادی به این بازدارندگی و تثبیت دس��ت
یافتهای��م و علت اصرار دش��منان بر مس��ائل دفاعی
و موش��کی نیز محروم کردن کش��ور و ملت از قدرت
بازدارندگی اس��ت که البته هرگز نخواهند توانست به
این هدف دس��ت پیدا کنند .رهبر انقالب اسالمی در
ادامه چند ش��رط برای استمرار حرکت موفقیتآمیز
جمهوری اسالمی ایران بیان کردند.
ایشان در همین زمینه خاطرنشان کردند :مواجهه
ما با مس��ائل و دش��منان باید «ش��جاعانه باش��د نه
مرعوبانه»« ،امیدوارانه باشد نه مأیوسانه»« ،مبتکرانه
باش��د نه منفعالنه» و «عاقالنه و خردمندانه باشد نه
هیجانی ،احساس��اتی و س��طحی»« .توجه به ترفند
دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت» شرط دیگری
بود که رهبر انقالب اس�لامی ب��ر آن تأکید کردند و
گفتند :اندیشه مقاومت ،قدرتمندترین سالح یک ملت
است و دشمن درصدد است با وسوسه ،تردیدافکنی و
القای بیفایده و ناممکن بودن مقاومت ،این س�لاح را
از دس��ت ملت ایران خارج کند ،بنابراین باید اندیشه
مقاومت را از ترفند دشمن مصون داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به انواع ترفندهای
دشمنان خاطرنشان کردند :آنها گاهی تهدید میکنند
و گاه��ی تطمی��ع؛ مث��ل همین َم��رد رِن��دیِ اخیر
رئیسجمه��ور محترم آمریکا که گفته ایران با همین
رهبران کنونی نیز میتواند به پیش��رفتهای بزرگی
برس��د .یعنی رهبران کنونی ای��ران! ما نمیخواهیم
ش��ما را براندازی کنیم و حاضریم ش��ما را هم قبول
کنیم ،بنابراین ناراحت نباش��ید .رهبر انقالب اسالمی
این اقدام آمریکاییها را «زرنگبازی سیاس��ی» تعبیر

مکتب مقاومت خمینی

کردند و افزودند :البته این حرف درس��ت است که اگر
رهبران و مس��ؤوالن کنونی ایران ،کمر همت ببندند،
آس��تینها را باال بزنند ،مجاهدت کنند و ش��ب و روز
نداش��ته باشند ،همدلی و همزبانی کنند و از امکانات
به نحو شایس��ته اس��تفاده کنند ،قطعاً و بدون شک
پیشرفتهای بیش��تری نصیب خواهد شد اما شرط
پیشرفت این است که آمریکاییها ،نزدیک نیایند.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردن��د :زرنگبازی
سیاس��ی رئیسجمهور آمریکا ،مس��ؤوالن جمهوری
اس�لامی و ملت را فریب نخواهد داد .نباید اجازه داد
آمریکاییها نزدیک شوند ،قدم آنها قدم نامبارکی است
و هر جا پا گذاش��تهاند ،جنگ و برادرکشی یا فتنه یا
استثمار و استعمار و تحقیر ایجاد کردهاند.
ایشان افزودند :مردم در صحنه حضور دارند و این
حضور بای��د ادامه پیدا کند ،چرا ک��ه حضور مردمی
همچون روز قدس ،به کلی محاسبات دشمن را مختل
میسازد .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین مسؤوالن
کش��ور را به تمرکز بر مس��اله اصلی یعنی «اقتصاد»
توصیه مؤکد کردند و گفتند :پیش از انقالب ،مس��اله
اصلی «مب��ارزه با طاغوت» بود و بع��د از پیروزی نیز
مس��اله اصلی در برههای «تثبیت نظام» و در برههای
دیگ��ر« ،جنگ تحمیلی صدام» بود که در آن مقطع،
همه کش��ور بر مساله جنگ تمرکز کردند و موفقیت
حاصل ش��د .امروز نیز همه باید بر مس��اله اصلی که
اقتصاد اس��ت ،تمرک��ز کنند .رهبر انقالب اس�لامی
افزودند :مسائل فرهنگی و امنیتی هم بسیار مهم است
اما مسائل اقتصادی و معیشتی ،از همه نقدتر است و در
عین حال بر فرهنگ و امنیت نیز اثرگذار است.
ایشان در مس��ائل اقتصادی چند موضوع را دارای
اهمیت مضاعف برش��مردند و گفتند« :رونق تولید»،
«ارزش پ��ول مل��ی»« ،بهبود فضای کس��ب و کار»،
«جدا کردن بودجه و اقتصاد کش��ور از خامفروش��ی
نف��ت»« ،تبدیل دخالت دول��ت در اقتصاد به هدایت
و نظارت دولت» و «بریدن دس��ت مفسدان اقتصادی
یعنی اختالسگران ،دزدان ،تروریستهای اقتصادی و
قاچاقچیان بیرحم از اقتصاد کشور» از جمله مسائل
اصلی است که باید مسؤوالن متفقاً بر روی آنها متمرکز
ش��وند و از حواشی و مسائل فرعی بپرهیزند .حضرت
آیتاهلل خامنهای همچنین بر «همبس��تگی ملی» و
«کنار گذاشتن دعواهای سیاسی و جناحی» بهعنوان
مسائل مهم دیگر تأکید کردند و گفتند :یکی دیگر از
مهمترین مسائل« ،حفظ ارتباط قلبی با خدای متعال»
است .ایشان رمضان امسال را رمضانی خوب خواندند و
با اشاره به گرمبودن مجالس ذکر ،دعا و مناجات بویژه
با حضور پر شور جوانان در سراسر کشور ،افزودند :این
توسلها و تضرعها ،بسیار باارزش و زمینهساز رحمت
و هدایت الهی است و دلهای پاکیزه و نورانی جوانان
مثل کلید حل معضالت بزرگ عمل میکند ،بنابراین
این حاالت را قدر بدانید و آن را ادامه دهید.

■■«معامله قرن» هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید

در خجسته عید سعید فطر ،عید بندگی موحدان،
مردم مؤمن ایران اسالمی به شکرانه یک ماه روزهداری
و عبادت در پیش��گاه خداوند متعال به نماز ایستادند
و بهترینها را از درگاه پروردگار کریم مسألت کردند.
کانون این جوش��ش پرش��ور و مؤمنانه ،مصالی امام
خمینی تهران بود که نماز عید ،با شکوهی وصفناپذیر
به امامت رهبر حکیم انقالب اس�لامی اقامه ش��د .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در خطبه اول نماز
عید ،ضمن تبریک این عید بزرگ به امت اس�لامی و
ملت ایران ،به ارواح پاک شهدای واقعه  ۱۵خرداد سال
 ۱۳۴۲درود فرستادند و از خداوند خواستند ملت ایران
را در راه پرافتخار شهیدان ثابتقدم بدارد.
رهب��ر انقالب اس�لامی همچنین تش��کر عمیق
قلب��ی خ��ود را به ملت ایران به دلیل حضور باش��کوه
در راهپیمایی عظیم روز ق��دس ابراز کردند و گفتند:
حضور قوی و مس��تحکم مردم در این حرکت بزرگ،
در سیاستهای جهانی و ارادههای دشمنان ملت ایران
بس��یار تأثیرگذار است و محاسبات آنها را دچار اخالل
میکند .ایش��ان ماه مبارک رمض��ان را «ماه رحمت و
ب��رکات الهی ،ماه غبارزدایی از دلها و ماه بروز ایمان»
خواندند و با اشاره به جوانان و نوجوانانی که با وجود قرار
داش��تن در فصل امتحانات با روزه گرفتن در روزهای
گ��رم ،امر الهی را اطاعت کردند ،افزودند :این صحنهها
نش��ان میدهد ایمان و معنویت در نسلهای جوان رو
به رشد و افزایش است.
حض��رت آیتاهلل خامن��های حضور پرط��راوت و

باشکوه مردم در محافل قرائت و جزءخوانی قرآن کریم،
مجالس وعظ و شنیدن س��خنرانیهای معرفتافزا و
بصیرتآفرین ،و اش��کهای جاری در س��حرهای ماه
مبارک رمضان را نعمتهای بزرگ الهی برشمردند و
گفتند :این ذخایر معنوی که برخاسته از دلهای پاک
جوانان و نوجوانان است به آینده کشور برکت میدهد.
رهب��ر انقالب اس�لامی اجتماع��ات عظیم مردم
در ش��بهای ق��در را یکی دیگ��ر از جلوههای مهم و
عبرتانگیز عبودیت دانس��تند و خاطرنش��ان کردند:
در ش��بهای قدر ،افراد و قشرهای مختلف اجتماعی
با لباسها و ش��یوهها و رفتاره��ای گوناگون ،همگی
در زیر یک س��قف جمع و با توس��ل ب��ه درگاه الهی
اشکهایشان جاری میشود که باید این فرصتهای
بزرگ را قدر دانست.
حض��رت آیتاهلل خامن��های در خطب��ه دوم نماز
عید ،با اشاره به برخی عادات اسالمی مبارک از جمله
همیاریهای مردمی که در کشور رو به توسعه است و
در ماه مبارک رمضان نیز چشمگیر بود ،گفتند :گرایش
روزافزون مردمی برای کمک به برپایی سفرههای ساده
افطاری در مس��اجد ،حس��ینیهها و اماکن عمومی ،و
همچنین کمک رمضانی مردم به سیلزدگان از جمله
این اقدامات نیک و مردمی است .رهبر انقالب اسالمی
ب��ا تأکید بر اینکه آحاد مردم و همچنین مس��ؤوالن،
موضوع س��یلزدگان را فراموش نکنند ،افزودند :یکی
از کارهای الزم و فوری ،مس��ائل سیلزدگان است که
مسؤوالن باید با جدیت مش��کالت آنان را پیگیری و
حل کنند ،بویژه در مناطقی همچون خوزستان که با
گرمای طاقتفرسا مواجه هستند.
ایشان در ادامه با اشاره به موضوع فلسطین و نقشه
خائنانه آمریکا با عنوان «معامله قرن» ،آن را از مسائل
درجه یک دنیای اسالم برشمردند و خاطرنشان کردند:
خیانت برخی کش��ورهای اسالمی همچون بحرین و
عربس��تان زمینهساز چنین نقشه خباثتآمیزی شده
اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به میزبانی
بحرین برای اجالس اقتصادی طرح موسوم به «معامله
قرن» افزودند :این اجالس متعلق به آمریکاییهاست
اما حکام بحرین با ضعف و ناتوانی و روحیه ضد مردمی
و ضد اس�لامی خود میزبان و زمینهساز این اجالس
ش��دهاند و حکام بحرین و سعودی باید بدانند در چه
باتالق��ی گام نهادهاند .رهبر انقالب اس�لامی با تأکید
بر اینکه طرح موس��وم به «معامل��ه قرن» هیچگاه به
سرانجام نخواهد رسید ،از کشورهای عربی و همچنین
گروههای فلس��طینی که مخالفت خود را با این طرح
اعالم کردهاند ،تشکر کردند.
■■پیروزی متعلق به ملت فلسطین خواهد بود

حضرت آیتاهلل العظم��ی خامنهای ،رهبر حکیم
انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در دیدار جمعی از
مسؤوالن نظام ،سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای
مختل��ف مردم ،پیام عید فطر را اتحاد و همبس��تگی
کش��ورهای اس�لامی و بازگش��ت به مضمون «امت
مس��لمان» خواندند و گفتند :عالج مش��کالت امروز
دنیای اسالم بازگش��ت به خواسته قرآن کریم مبنی
بر «اش��دا ُء علی الکف��ار» و «رحما ُء بینهم» اس��ت و
روشنفکران و علمای اسالمی برای تحقق این خواسته،
وظیفه مضاعفی دارند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی با تبریک عید سعید فطر
با اشاره به طراحیهای دشمنان برای ایجاد صفآرایی
و جنگ و درگیری میان مسلمانان افزودند :کشورهای
اسالمی بهجای آنکه در مقابل یکدیگر قرار گیرند ،باید
در مقابل حضور جنایتکارانه دشمن غاصب در فلسطین
صفآرایی کنن��د .حضرت آی��تاهلل خامنهای ضمن
توصیه به برخی کشورهای اسالمی که به دنبال سازش
با رژیم صهیونیستی و اختالفافکنی هستند ،برای توبه
از مسیر نادرستی که در پیش گرفتهاند ،تأکید کردند:
چرا باید در کش��ور اسالمی همچون لیبی 2 ،گروه در
مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر را بریزند و چرا باید
یک کشور مدعی اسالم ،مردم یمن و زیرساختهای
این کشور را بمباران و براساس خواست و نظر دشمنان
عمل کند .ایشان مساله فلسطین را مساله اول دنیای
اسالم خواندند و با انتقاد از برخی کشورهای اسالمی
که در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش
میکنند ،افزودند :جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا
بر دفاع از ملت فلسطین تأکید کرد و در مقابل دنیای
استکبار ایستاد و به این ایستادگی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکی��د بر اینکه پیروزی
متعلق به ملت فلسطین خواهد بود ،افزودند :دیدگاه

جمهوری اس�لامی بر خالف برخ��ی رهبران قدیمی
عرب که معتقد بودند باید یهودیها را در دریا ریخت،
اینگونه نیس��ت بلکه ما معتقدی��م مبارزه همهجانبه
ملت فلس��طین در ابعاد نظامی ،سیاسی و فرهنگی
بای��د ادامه پی��دا کند ،تا زمانی که غاصبان ،تس��لیم
رأی ای��ن ملت ش��وند .حضرت آی��تاهلل خامنهای با
یادآوری پیشنهاد جمهوری اسالمی برای نظرخواهی
از س��اکنان مسلمان ،مس��یحی و یهودی فلسطین
و همچنین از آوارگان فلس��طینی درب��اره چارچوب

نظام حکومتی این کش��ور تأکید کردند :مبارزه ملت
فلس��طین باید تا آن روز ادامه پی��دا کند و به لطف
الهی در این مبارزه مس��المتآمیز و انس��انی و مورد
قبول همه عرفهای عاقل عالم ،ملت فلسطین پیروز
نهایی خواهد بود و جوانان آن روز را خواهند دید که
کشور فلس��طین به مردم فلسطین بازخواهد گشت.
پیش از س��خنان رهب��ر انقالب اس�لامی ،آقای
ی ماه رمض��ان را م��اه صبر و خودس��ازی و
روحان�� 
شکوفایی مقاومت سیاسی و بینالمللی ملت در مقابل
دشمنان دانس��ت و با تاکید بر اینکه صبر راهبردی
نظام و مردم پس از خروج آمریکا از توافق هستهای،
موجب برهم خوردن محاسبات آنان شد ،افزود :اکنون
پس از یکس��ال صبر راهبردی ،اگر تعهدات خود را
قدم به قدم کاهش دهیم ،هیچکس در دنیا نمیتواند
ما را مالمت کند و ما باید از امکانات توافق هستهای
در مقابل متخلفان استفاده کنیم .آقای روحانی ،راه
اصلی در مقابل دش��منان را راه تبیینشده بهوسیله
رهبر انقالب اس�لامی در مراسم سالگرد ارتحال امام
بزرگوار دانس��ت و افزود :راه و مس��یر ما «شجاعانه،
امیدواران��ه ،عاقالنه و مبتکرانه» خواهد بود و در این
مسیر و با این هدایت میتوانیم به اهداف بلند خود از
جمله اهداف اقتصادی و اجتماعی در سال رونق تولید
دست پیدا کنیم.

کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با «وطنامروز» دالیل توسعه جبهه مقاومت
از دریای عمان تا دریای مدیترانه را تشریح کرد

مختصات صدور انقالب

گروه سیاس�ی :دکتر س��عداهلل زارعی ،کارشناس
مسائل منطقه در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره
به موضوع مقاومت و صدور انقالب در بیانات اخیر
رهبری گفت :روش انقالب ایران که توانست توامان
با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه کند به
عنوان یک فرمول در مواجهه با نظامهای استبدادی
مورد توجه ملتهاست.
وی با تش��ریح تف��اوت صدور
انقالب و دخال��ت در امور داخلی
کشورها اظهار داشت :ما یک مقوله
داریم به نام ص��دور انقالب و یک
مقوله دیگر دخالت در امور داخلی
دیگر ملتها و کشورها که ماهیتا
و از نظ��ر روش ،مقص��د و مقصود
کامال با یکدیگر متفاوت هستند.
صدور انقالب آن طور که حضرت امام و مقام معظم
رهبری بیان کردند تح��ت تاثیر قرار گرفتن دیگر
ملتها از منطق انقالب و محتوای یک انقالب است
که در یک نقطه مهمی از دنیا اتفاق افتاده و پس از
رقم زدن تحول اساسی در تغییر ساختارهای رایج
در نظام بینالمل��ل ،بهعنوان یک راه نو مورد توجه
دیگر ملتها قرار گرفته و در بین آنها جاذبه خواهد
داش��ت .زارعی ادامه داد :انقالب ایران که توانس��ت
توأمان با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه
کند به طور طبیعی م��ورد اقبال دیگر ملتها قرار
خواه��د گرفت و روش این انقالب نیز بهعنوان یک
فرمول در مواجهه با نظامهای استبدادی و وابسته به
قدرتهای استعماری ،مورد توجه خواهد بود.
کارشناس مسائل منطقه با بیان مصادیق دخالت
در امور کش��ورها عنوان ک��رد :ما مقولهای داریم به
نام دخالت در امور داخلی کشورها ،که یک دولتی
با دخالت در امور ملت��ی آنها را از حقوق ،مصالح و
منافعش��ان محروم کند؛ مثال کش��وری بخواهد با
حمل��ه نظامی ،نظام یک کش��وری را تغییر دهد و
نظام وابس��ته به خ��ود را جایگزین کند یا از طریق
تحریم و فش��ارهای اقتصادی وضعیت��ی را بر یک
مل��ت تحمیل کند یا با مبارزه فرهنگی تالش کند
آداب و رس��وم یک مل��ت را از بین ببرد یا تضعیف
کند یا از طریق اقدامات امنیتی در چارچوب نظام
سیاسی خود یک رژیم امنیتی را بر ملتی تحمیل
کند .این موارد دخالت در شؤونات و امور داخلی یک
ملت است که مذموم ،خالف شرع و خالف منطق
انس��انی است .وی در ادامه افزود :بعضی دستههای
سیاس��ی و دولتها تالش کردند رابطه ملت ایران
با کشورها را از نوع دوم تعریف کنند ،یعنی وانمود
کنند ایران یک قدرت منطقهای شبهاس��تعماری
است که مثل استعمارگران درباره جغرافیا و حدود
مرزی ،حکومتها ،مسائل فرهنگی و امنیتی دیگران
مداخله و از طریق توس��ل به شیوههای غیرقانونی
ت�لاش میکند محیط منطقهای را به نفع خودش
تغییر دهد .این یک دروغ است .اگر  40سال انقالب
را مرور کنیم ایران هیچگاه حتی درباره کشورهایی
که در آس��تانه انقالب از ایران جدا ش��دند و به هر
ترتی��ب دولتی جدا از ایران تش��کیل دادند ،ادعای
ارضی و مرزی درباره آنها نداش��ته است و اگر امروز
میبینید جبهه مقاوم��ت از دریای عمان تا دریای
مدیتران��ه وجود دارد محصول دخالت ایران در امور
نیست ،بلکه برآمده از وضعیتهایی است که اتفاقا
اس��تعمارگران بع��د از انقالب در منطق��ه بهوجود
آوردن��د؛ آمریکاییها با نزدیک به  170هزار نیروی
نظامی در عراق دخالت کرده و یک نظام سیاسی در
عراق را سرنگون کردند .با سرنگونی آن نظام سیاسی
ایران میتوانس��ت  2راه در پیش بگیرد :یکی اینکه

اشغال عراق را به رسمیت بشناسد که این ظلم به
ملت عراق بود و اش��غال یک کش��ور توسط نیروی
خارج��ی قابل پذیرش نبود ،لذا راه دوم را برگزید و
علیه اشغال عراق موضع گرفت در حالی که برخی
کشورهای عربی که امروز ایران را به دخالت در امور
کش��ورها متهم میکنند آن موقع سکوت کردند.
زارعی ادامه داد :در این شرایط منطق ایران نسبت
به عربستان برای ملت عراق قابل
قبولتر ب��ود ،در نتیجه در فرآیند
سیاس��ی که بعد از س��ال 2003
در عراق اتفاق افتاد ،عمال منطق
ایران آنجا پیش رفت و مردم عراق
توانس��تند به یک دولت مستقل
دموکراتیک برسند .همین مسأله
درباره س��وریه هم صدق میکند؛
در آنجا گروههای تروریستی با حمایت آمریکا ،اروپا
و برخ��ی دولتها تالش کردند با اس��تفاده از ترور،
بمبگذاری ،حمله به ش��هرها و زیرس��اختهای
سوریه بر این کشور مسلط شوند .اینجا هم  2منطق
در منطقه وجود داش��ت :یکی منطق ایران بود که
در کنار ملت و دولت س��وریه ق��رار گرفت و از آنها
دفاع کرد .منطق دیگر همراهی با تروریس��تها یا
کمک به آنها بود که کش��ورهایی مثل عربس��تان،
قطر ،کویت ،امارات ،اردن و حتی ترکیه همراه شدند
و س��رنگونی یک دولت از طریق ترور را قبول و به
رسمیت ش��ناختند و در این راه هزینه هم کردند.
معلوم است چنین روندی مورد پذیرش ملت سوریه
نیست .در اینجا هم بین منطق جمهوری اسالمی که
محکوم کردن تروریسم و کمک به سوریه برای غلبه
بر آن اس��ت و منطق همراهی و کمک به تروریسم
که توسط جبهه آمریکایی -سعودی دنبال میشد،
مردم سوریه راه اول را انتخاب کردند و پیروز شدند.
موضع ایران در سوریه دخالت در سوریه نبود ،بلکه
پیروزی منطق ایران بود و این منطق کمک به یک
کش��ور آس��یبدیده در هر جای دیگری هم مورد
اس��تفاده قرار گیرد غلبه خواه��د کرد .حاال برخی
ب��ا دروغپردازی تالش میکنند حقیق��ت را وارونه
جلوه دهند و کمک به یک ملت را که با درخواست
همان کشور هم انجام شده بهعنوان دخالت در امور
داخلی یک کش��ور معرفی کنند .زارعی با اشاره به
منطق مقاوم��ت در انقالب ایران گفت :مقاومت در
برابر ابرقدرتها صرفا یک مقوله شیعی نیست ،بلکه
اس�لامی و حتی بشری اس��ت یعنی تمام ملتها
فطرتا آزادی و استقالل کشورشان را دوست دارند،
در نتیجه پیام انقالب ایران نه فقط برای مسلمانها،
بلکه برای پیروان سایر ادیان و حتی کسانی که پیرو
هیچ دین آسمانی نیستند ولی آزادی و انسانیت را
دوس��ت دارند جاذبه داش��ت .اخیرا مقالهای به قلم
یک مس��یحی میخواندم که نوشته بود با پیروزی
انقالب ایران مسیحیت یک هویتی پیدا کرد و یکی
از روحانیون بلندپایه مسیحی اخیرا در گفتوگویی
اظهار کرده ما هم باید با استعمار مقابله کنیم و ملت
ما هم باید در مقابل آمریکا ایستادگی کند ولی ما این
توانایی را نداریم و انقالب ایران توانست ایستادگی
کند .این روحانی بلندپایه خطاب به مقامات ایران
از آنها خواهش کرد ای��ن راه را ادامه دهند و گفت
بدانید فقط از اسالم و مسلمانها دفاع نمیکنید و
مسیحیها به اندازه مسلمانها انقالب شما را دوست
دارند و بر اس��اس فطرتشان آن را تایید میکنند.
خب! اینها نش��اندهنده این اس��ت که وقتی یک
انقالب ماهیت ضداستبدادی و ضداستعماری دارد
مرزهای مذهبی را ه��م درمینوردد و در فراخنای
انسانیت به حرکت ادامه میدهد.

اخبار

بیانات رهبری درباره مقاومت
همان سخن امام(ره) است

خطی��ب نماز جمع��ه تهران
گفت :مقاومت ،س��خن امام
خمین��ی(ره) از روز اول بود و
این خط و راه امام(ره) است و
بیانات رهبر معظم انقالب در
 ۱۴خرداد همان راه امام(ره) اس��ت .به گزارش
فارس ،آیتاهلل محمد امامیکاشانی روز گذشته
در خطبههای نماز جمعه در دانش��گاه تهران
تاکید کرد :درباره مس��اله مقاومت و مقابله که
رهبرمان در مرقد ام��ام راحل صحبت کردند
میخواه��م عرض کنم این س��خن ،س��خنی
اس��ت که امام خمین��ی(ره) از روز اول گفتند.
این خط امام و راه امام اس��ت؛ این بیانات رهبر
عزیز همان راه اس��ت .امام جمعه موقت تهران
افزود :مطالب امام خمینی همان خطی اس��ت
که رهبر انقالب دنبال میکنند ،درست همان
خط است؛ اس��تدعا دارم و انتظار بر این است
تمام ملت ،مسؤوالن و گروههای سیاسی با هر
عقیده و فکری که هستند با رهبر معظم انقالب
همصدا باشند ،صدا یکی باشد؛ حرف یکی باشد
و دنیا بداند (حرف همان) مقابله است و حرف
همین است و غیر از این نیست.

بزرگداشت حجتاالسالم خرسند
و طلبه شهید همدانی در تهران

مراس��م یادبود امام جمعه شهید کازرون و
نیز اربعین ش��هادت طلبه همدانی ،یکش��نبه
در مس��جد «ن��ور» ته��ران برگزار میش��ود.
به گ��زارش فارس ،ح��زب مؤتلفه اس�لامی،
تش��کلها و نهادهای انقالبی طی اطالعیهای
از اقش��ار مختلف مردم برای شرکت در مراسم
بزرگداشت شهید حجتاالسالم خرسند و نیز
اربعین شهادت حجتاالسالم مصطفی قاسمی
طلبه همدانی دعوت کردند .در بخش��ی از این
اطالعیه آمده است :با عرض تبریک و تسلیت
شهادت مظلومانه این مجاهد پاکباخته محضر
حضرت ولی عص��ر ارواحناف��داه ،مقام معظم
رهبری و خانواده گرامی و مردم شریف کازرون،
از عم��وم ملت عزیز و انقالبی دعوت میش��ود
در مراسم تجلیل و یادبود «شهید شب قدر»،
حجتاالسالم والمسلمین محمد خرسند امام
جمعه شهید کازرون و نیز اربعین شهادت طلبه
مظلوم همدانی ،حجتاالسالم مصطفی قاسمی
که روز یکشنبه  19خرداد 1398از ساعت 16
تا  17:30در مسجد نور واقع در میدان فاطمی
برگزار میگردد ،شرکت فرمایند.

متأسفانه مشی امام
در دولت فعلی وجود ندارد
(ره)

عضو ش��ورای مرکزی جبهه
مردم��ی نیروه��ای انق�لاب
گفت :توجه به مستضعفین،
دشمنستیزی و دوریگزینی
از اشرافیت جزو خطمشیهای
اصلی و اساسی امام(ره) بوده است ولی متأسفانه
مش��ی امام در دول��ت فعلی زیاد وج��ود ندارد.
مه��دی چمران در گفتوگو با مهر گفت :توجه
به مستضعفین ،دشمنستیزی و دوریگزینی
از اشرافیت جزو خطمشیهای اصلی و اساسی
امام(ره) بوده اس��ت ولی متأس��فانه مشی امام
در دول��ت فعلی زیاد وجود ن��دارد .بنده بر این
باورم اگر این دوس��تان خودشان نشانههایی از
سادهزیس��تی بودند ،مردم مش��کالت امروز را
راحتتر میتوانس��تند تحمل کنند .وی تاکید
کرد :امروز شاهدیم وقتی کاالیی گران میشود،
مردم به سمت آن هجوم میآورند ،این فرهنگی
است که از برخی مسؤوالن به مردم منتقل شده
است .مس��ؤوالن باید سعی کنند ساده زندگی
کنن��د ،البته ما انتظ��ار نداریم همانند حضرت
عل��ی(ع) و رهبر انقالب باش��ند .ام��روز باید به
زندگی شهدایی همچون رجایی و بهشتی نگاه
کرد .این افراد زندگی عادی و معمولی داشتند
و مسؤوالن هم باید آنها را الگوی خود قرار دهند.

انتقاد وزیر نفت عراق
از تحریمهای ضدایرانی

وزیر نفت عراق با اشاره به تحریمهای آمریکا
علیه ایران چنین تحریمهایی را برخاس��ته از
دالیل سیاسی دانست که بر مردم عادی فشار
وارد میکن��د .به گزارش ایس��نا ،ثامر غضبان،
وزیر نفت عراق در این باره در حاش��یه نشست
اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ اظهار کرد:
سیاس��ت آمریکا در قبال ایران شناخته شده
اس��ت .ما واقعاً از آن چشمپوش��ی نمیکنیم.
غضبان در ادامه گف��ت :تحریمهایی به دالیل
سیاس��ی وج��ود دارند و مردم ع��ادی بیش از
حکومتها بر اثر تحریم آسیب میبینند .مردم
هر کشوری چه در عراق و چه در هر جای دیگر
وقتی تحریمهای اقتصادی ،بویژه بر منابعی که
به طور اساس��ی و قابل توجهی سودزا هستند
اعمال شود ،بسیار آسیب میبینند .وی افزود:
من فک��ر نمیکنم هیچ انس��انی خواهان رنج
کشیدن افراد به دالیل سیاسی باشد.

