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رهبر معظم انقالب در خجسته سالروز میالد رسول اکرم (ص) عنوان کردند

نظام اسالمی و ملت ایران یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسالم است

عکس :مهر

رهبر معظم انقالب گفتند :ملت ایران در سایه ایمان به خداوند ،در
برابر همه توطئهها همچون کوه ایستاد و امروز ،نظام اسالمی و ملت
ایران شجره طیبهای است که روز به روز بر پیشرفت و توانایی آن
افزوده می شود و این ،یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسالم است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب ،در خجسته
سالروز میالد پیامبر رحمت و هدایت حضرت رسول اکرم (ص)
و حضرت امام صادق (ع) ،صبح امروز ،یکشــنبه ،مسئوالن نظام،
میهمانان شرکت کننده در سی و دومین کنفرانس وحدت اسالمی،
سفیران کشورهای اسالمی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار ،تنها راه ســعادت و
رستگاری بشــریت را تبعیت از دین اسالم و نور قرآن دانستند و
با اشــاره به گسترش روزافزون بیداری اسالمی و روحیه مقاومت
در میان ملت های مسلمان و دستپاچگی آمریکا و متحدانش از این
پدیده مبارک ،گفتند :انقالب اسالمی به عنوان یک الگو ،به برکت
چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران اکنون به شجره طیبه و
تناوری تبدیل شده است که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز امریکا
و رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد داشت و قطع ًا
با شکست مواجه خواهد شد.
ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز میالد نبی رحمت
حضرت محمد (ص) و حضرت امام صادق (ع) ،پیامبر اسالم را
خورشید فروزانی خواندند که خداوند متعال آن را در دوران جهل و
فریب جاهلیت ،به بشریت اعطاء کرد و آن حضرت با دین آسمانی
اســام و کتاب نورانی قرآن ،زمینه فالح و رستگاری بشریت را
فراهم کرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نیاز مستمر بشریت به رحمت و
هدایت و نور پیامبر اسالم (ص) افزودند :انسانها امروز نیز به دلیل
حضور قدرتها و ظلم ناشی از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فریب
و نبود عدالت ،گرفتار انواع مشکالت و سختی ها هستند که تنها راه

چهارسویسیاست

رهایی از این رنج ها ،پاسخگویی به دعوت نبی مکرم اسالم(ص)
و حرکت در مسیر هدایت اسالم و قرآن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،گســترش جریان مقاومت و روحیه
بیداری اسالمی در منطقه را به عنوان یک نمونه ،نتیجه حرکت در
مسیر هدایت اسالم و قرآن دانستند و گفتند :علت اینکه قدرتمندان
مستکبر دنیا و در رأس آنها امریکای جنایتکار و شیطان بزرگ به
منطقه غرب آسیا حساس هستند ،روحیه اقبال به اسالم و بیداری
اسالمی در میان ملتهای منطقه است.
ایشــان با اشــاره به هراس قدرتها از بیداری ملتهای اســامی،
خاطرنشان کردند :در هر جایی که اسالم بر دل و جان مردم مسلط
شده ،استکبار سیلی خورده است و ما جدا ً معتقدیم استکبار بار دیگر
در این منطقه از بیداری اسالمی سیلی خواهد خورد.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به روشنفکران و علمای دینی تأکید
کردند :هرچه می توانید حرکت بیداری اســامی و مقاومت را در
منطقه تقویت کنید ،زیرا تنها راه نجات منطقه گسترش این تفکر و
روحیه است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنین خطــاب به حکام برخی
کشورهای اسالمی گفتند :نصحیت ما به شما این است که به والیت
اســام برگردید و تحت «والیت اهلل» قــرار گیرید زیرا «والیت
آمریکا و طاغوت» برای شما فایده ای نخواهد داشت.
ایشان با اشاره به برخی کشورهای منطقه که بهجای تبعیت از اسالم
و قرآن از آمریکا پیروی میکنند ،خاطرنشان کردند :آمریکا بنا بر طبع
استکباری خود ،این کشورها را تحقیر می کند و همانگونه که همه
دیدند ،رئیس جمهور یاوهگوی آمریکا ،حکام سعودی را به «گاو
شیرده» تشبیه کرد.
رهبر انقالب اسالمی اینگونه تحقیرها را توهین به مردم عربستان و
به ملتهای مسلمان منطقه خواندند و افزودند :برخی حکام اسالمی
در دو حرکت جنایتآمیز در فلسطین و یمن ،همراه ِ آمریکا شدهاند
اما قطع ًا پیروزی با مردم فلسطین و با مردم یمن خواهد بود و آمریکا

رئیس سازمان انرژی اتمی راهی بروکسل شد

رییس ســازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری برای شــرکت در ســومین سمینار
همکاریهای صلحآمیز هستهای ایران و اتحادیه اروپا راهی بروکسل شد.
به گزارش ایرنا ،علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییسجمهوری امروز،
یکشــنبه در راس هیاتی برای حضور در ســومین سمینار عالیرتبه همکاریهای صلحآمیز
هستهای ایران و اتحادیه اروپا که  5و  6آذرماه برگزار میشود ،راهی بروکسل ،پایتخت کشور
بلژیک شد.
این سمینار اولین نشست همکاریهای هستهای ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام و
بازگشت تحریمهای یکجانبه این کشور علیه ایران است.
قرار اســت هلگا اشمید معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این سمینار سخنرانی کنند.

وزارت خارجه حمله شیمیایی به حلب را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه اقدام گروه های تروریستی در حمله شیمیایی اخیر به مناطق
مسکونی در حلب را به شدت محکوم کرد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه ،بهرام قاسمی روز یکشنبه با ابراز
نگرانی و تاسف عمیق از اخبار منتشر شده در خصوص اقدام گروه های تروریستی در حمله
شیمیایی به مناطق مسکونی در حلب ،این اقدام پلید و غیر انسانی را شدیدا محکوم کرد.
وی در ادامه یادآور شــد :علت چنین اقدام غیرانســانی از ســوی گروه های تروریســتی
حمایت های بی دریغ فکری ،سیاسی ،مالی و نظامی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای
از این گروه های تروریستی در حال اضمحالل است.
به گزارش منابع میدانی ،گروه های تروریستی شامگاه گذشته با پرتاب دهها خمپاره و راکت،
مناطق مسکونی شهر حلب از جمله «الخالدیه» و «جمعیت الزهرا» واقع در شمال سوریه را
هدف حمله شیمیایی قرار دادند که در جریان آن  100تن زخمی شدند.
شهر حلب مرکز استانی به همین نام که پیش از بحران  2011به عنوان 'پایتخت تجاری سوریه
شناخته می شد ،از نیمه سال  2012میالدی به جبهه اصلی جنگ داخلی در این کشور تبدیل و
به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی و تحت اشغال تروریست ها تقسیم شد.
منابع میدانی اعالم کردند که مصدومان حمالت راکتی تروریست ها به خاطر احساس خفگی
ناشی از گاز کلور برای مداوا به مراکز بیمارستانی شهر منتقل شده اند.
اوضاع استان حلب در شمال سوریه و نزدیک مرزهای این کشور با ترکیه و به ویژه مرکز این
استان به خاطر حمالت موشکی و خمپاره ای تروریست ها همچنان ملتهب است.
سوریه از اســفندماه  1389درگیر بحران ناشی از حمایت برخی کشورهای خارجی از 100
گروه های تروریستی است.
مجتهد فاش کرد

تدابیر امنیتی اطراف دفتر سلطنتی عربستان
در نبود بنسلمان در کشور و ترس از کودتا

فعال توییتری عربستان که به "مجتهد" معروف است از تحرکات امنیتی در اطراف دفتر سلطنتی
بعد از ترک کشور از سوی محمد بن سلمان در اولین سفر خارجی از زمان جنایت قتل جمال
خاشقجی پرده برداشت.
به گزارش ایسنا ،مجتهد که به انتشار اطالعات از باالترین هرم قدرت در عربستان معروف است
و بعضا هم صحت این اخبار و اطالعات ثابت میشوند توییت کرده که آنچه در اطراف دیوان
سلطنتی رخ داده به دلیل برخی هرج و مرجها و سردگمیها در بین مقامات آل سعود است.
به نوشــته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،وی فاش کرده است ،این تحرکات امنیتی در
اطراف دفتر سلطنتی بعد از ترک کشور از سوی محمد بن سلمان به مقصد کشورهای دیگر
انجام گرفته است .مجتهد در توییت دیگری آورده است ۲۰ ،خودروی جیپ نظامی مجهز به
توپ  ۵۰مم ،دوربینهای دید در شب و اشعه مادون قرمز در اطراف کاخ و قصر العوجا مستقر
شدهاند .این فعال توییتری معروف فاش کرده است ،ولیعهد سعودی بعد از اخباری مبنی بر
اینکه اقداماتی در داخل خاندان سلطنتی برای کودتا علیه او در جریان است این تدابیر امنیتی
را لحاظ کرده است.
وی خاطرنشان کرد :بن سلمان دستور اتخاذ تدابیر امنیتی استثنایی را داده و به نیروهای گارد
سلطنتی در الشرقیه و الغربیه تا ریاض دستور داده تا مانع وقوع کودتا در صورت اعالم آن از
سوی شاهزاده احمد بن عبدالعزیز شوند .تصور میشود اگر او اقدام به اعالم عزل ملک سلمان
کند فورا  ۹۵درصد از خاندان سلطنتی با او در منزلش بیعت میکنند.

و دنبالهروهای آن در این قضایا شکست خواهند خورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در
منطقه بهمراتب ضعیف تر از قبل دانستند و گفتند :رژیم صهیونیستی
چندین سال پیش ،بعد از  33روز ،در مقابل حزب اهلل لبنان شکست
خورد ،دو ســال بعد در مقابل فلسطینیها ،تنها  22روز دوام آورد
که این مدت در جنگ بعدی غزه ،تبدیل به  8روز شد و هفته پیش
در مقابل مقاومت فلسطین ،بعد از  2روز ،شکست را متحمل شد
که همه این موارد نشاندهنده ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی
است.
ایشان با اشاره به سنت تخلفناپذیر الهی مبنی بر یاری ملتهایی که
با اتکا به خداوند در مقابل قدرتها ایستادگی می کنند ،خاطرنشان
کردند :در یمن نیز با وجود همه سختیها و جنایتهایی که مردم
این کشــور از جانب آلسعود و همراهانش و دولت پشتیبان آنها
یعنی امریکا متحمل میشــوند ،اما قطعــ ًا پیروزی با ملت یمن و
انصاراهلل خواهد بود.
رهبر انقالب اســامی ،پیروزی ملت فلسطین را بر اساس سنت
الهی قطعی برشــمردند و افزودند :علت اصلی دستپاچگی امریکا
و متحدانش و یاوهگوییها و اقدامات ظالمانه و جنایت آمیز آنها،
ایستادگی و مقاومت ملتهای مســلمان در منطقه است که این
مقاومت حتم ًا نتیجه خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مقاومت  40ساله ملت ایران
با وجود همه ســختیها و فشــارها ،تأکید کردند :آمریکا و رژیم
صهیونیستی غلط میکنند که ملت ایران را تهدید کنند.
ایشان با اشاره به شکست سیاستهای تهدید و تحریم امریکا در
قبال جمهوری اسالمی ایران ،گفتند :ملت ایران به برکت مقاومت و
در سایه ایمان به خداوند و اعتقاد به وعده های الهی ،در برابر همه
توطئهها همچون کوه ایســتاد و امروز ،نظام اسالمی و ملت ایران
شجره طیبهای است که روز به روز بر پیشرفت و توانایی آن افزوده
می شود و این ،یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسالم است.
رهبر انقالب اسالمی ،وحدت ،یکدلی و یکزبانی را تنها راه غلبه
دنیای اسالم بر توطئهها دانستند.
رئیس جمهور در ادامه این مراسم گفت :تقویت وحدت ،رحمت
و حکمت را راه نجات مســلمانان و جهان اسالم در برابر توطئه
دشمنان و مســتکبران دانست و تاکید کرد :ملت بزرگ ایران تابع
پیامبر اسالم (ص) بوده و از تهدید قدرتها ،تکفیر و ظلمهراسی
ندارد.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه پیامبر اســام (ص) به عنوان
شخصیتی قدم در جهان گذاشت که تنها در دوران حیات او خداوند
با بشر سخن گفته و با پایان عمر مبارک آن حضرت این راه آسمانی
به روی مردم بسته شــد ،افزود :اگر چه هدایتهای الهی ،دائمی
بوده و سیره پیامبر(ص) برای همگان راهنماست و امامان ،عالمان و
فرهیختگان راه هدایت را به مردم نشان داده و خواهند داد ،اما پیامبر
(ص) باالترین شخصیتی بود که با فقدان او ،آفتاب رسالت هم برای
همیشه ختم شد.
روحانی با تأکید بر اینکه پیامبر اســام (ص) آورنده دین ،اخالق،
قانون و تمدنی نو بود ،اظهار داشت :پیامبر (ص) در مکه به خاطر
آنکه فرصتی دیگر در آن شــرایط برایش نبود ،بیشــتر به دعوت
پرداخت ،اما در مدینه عالوه بر دعوت مردم به اســام ،حکومت
اسالمی را پایهگذاری کرد.

وی خاطرنشــان کرد :مدینة النبی تنها یک شهر نبود ،بلکه الگوی
جامعه اســامی به شمار میرفت و میرود ،چرا که این مدینه در
برابر دوران جاهلیت بود که در آن خشونت ،خونریزی و عدم توجه
به حرمت ،اموال و خون مردم رواج داشت.
وی با بیان اینکه در مدینة النبی ،قانون حکمفرما بود ،افزود :اگر چه
پیامبر (ص) جایگاه و محبوبیتی داشت که میتوانست حتی بدون
قانون هم حکومت کند ،اما هرگز این کار را نکرد و سرتاسر مدینه
قانون وجود داشــت که در آن میان اصحاب ،مسلمانان و شخص
پیامبر با دیگر مردم تفاوتی نبود.
روحانــی با بیان اینکه پیامبر (ص) می فرمود که همه باید از خدا
اطاعــت کنند و هیچگاه خود را خدایــگان ،فرزند خدا و ظل اهلل
نمیدانست ،بلکه خود را عبداهلل و رسولاهلل میدانست ،گفت :پیامبر
(ص) همواره در برابر همه انسانها تواضع میکرد و کمتر کسی در
گفتن سالم بر او سبقت میگرفت.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه پیامبــر (ص) حق بزرگی بر
کودکان ،نوجوانان و زنان دارد ،اظهار داشت :هیچ کس در آن دوران
به کــودکان و نوجوانان توجهی نمیکرد و زنان به عنوان کنیزانی
بودند که باید ،خانه را برای استراحت مردم آماده میکردند ،اما این
پیامبر(ص) بود که کودکان ،نوجوانان و زنان را مورد احترام قرار داد.
وی بــا بیان اینکه پیامبر (ص) حتــی در بیعت نیز با زنان جامعه
اســامی بیعت داشت و این به معنای آن بود که او برای زنان هم
حق نظر و رأی قائل بود ،گفت :این همان حقی است که تا یک قرن
پیش در اروپا آن را برای زنان قائل نبودند و پیامبر(ص) حق بزرگ
تاریخی بر زنان عالم دارد.
روحانی با اشاره به اینکه مدینه پیامبر (ص) یک تمدن کامل در برابر
توحش جاهلیت و مدنیتی بینظیر در برابر ظلم و جور بود ،افزود:
در مدینه دین پیامبر (ص) برای همه آســان و ورود به آن راحت
بود و هرکس میخواست به دین ورود کند ،احتیاجی به عدم سوء
پیشــینه و گزینش و بررسی سوابق گذشته نداشت و تنها با گفتن
شهادتین وارد جرگه مسلمانان میشد.
س جمهوری ادامه داد :حتی اگر کسی ایمان نداشت ،گرویدن به
رئی 
اسالم برای ورود به جامعه اسالمی کافی بود تا از حقوق مسلمانان
برخوردار شود.
وی خاطرنشان کرد :ایمان مرحله باالی اسالم است اما دین پیامبر
(ص) دین ایمان نیست ،بلکه به نام اسالم و همان تسلیم شدن در
برابر حق و سلم و صلح است.
روحانی اظهار داشت :پیامبر اسالم (ص) همواره در برابر همگان با
صلح و سلم برخورد میکرد ،در برابر ستمگر میایستاد و هرگز با
تکفیر و تحریم میانهای نداشت.
وی افزود :این در حالی است که همواره او را با تکفیر و تحریم آزار
دادند؛ در ابتدا او را تکفیر کردند که به دین آباء خود پشت کرده و
پس از آن پیامبر (ص) و یاران او را در تحریم و در حصر اقتصادی
قرار دادند اما او سالها این حصر را تحمل کرد و خم به ابرو نیاورد.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه قرآن مداوم پیامبر (ص) را به صبر
در برابر کلمات خشن ســفارش کرده است ،گفت :امروز بعد از
گذشت قرنها باز هم تحریم وتکفیر در کنار هم قرار گرفته است
و عدهای تحت شعار تکفیر ،جامعه و منطقه را نا امن و به نام اسالم
و دین خدا ،جان ،راحتی ،امنیت ،ناموس و آثار تمدنی را از ملتها
گرفت هاند.

مجوز سخنرانی نماینده مجلس در دانشگاه صادر نشد

دبیر انجمن اسالمی دانشــجویان آزاداندیش دانشگاه
عالمه طباطبایی می گوید :هیات نظارت دانشگاه عالمه
طباطبایی با مخالفتهــای مکرر با حضور چهرههای
سرشناس علمی و دانشگاهی و حتی محمدجواد فتحی
نماینده مجلس ،امکان برگزاری برنامههای شاخص را
از تشکلهای دانشجویی سلب کرده است.
هــادی خورشــیدی در گفت و گو با ایرنــا با اعالم
اینکه هیات نظارت بر تشــکلهای اسالمی دانشگاه
عالمه طباطبایی به صورت گسترده با حضور مهمانان
پیشــنهادی این تشــکل برای برنامههای مختلفش،
مخالفت کرده اســت ،افزود :آذرماه هر ســال معموال
گل فعالیت دانشــجویی اســت و نقط ه اوج برگزاری
برنامههای مختلف تشکلهای مختلف درون دانشگاه
محســوب می شــود ،این درحالی اســت که هیات
نظارت دانشگاه عالمه با مخالفتهای مکرر با حضور
چهرههــای سرشــناس علمی و دانشــگاهی ،امکان
برگزاری برنامههای خوب را از تشکلهای دانشجویی

سلب کرده است.
وی ادامه داد :به عنوان مثال با ســخنرانی محمد جواد
فتحی نماینده فعلی مجلس ،یوسف اباذری و سوسن
شــریعتی برای برنامهای با عنوان «تببین مفهومی نهاد
دانشگاه» مخالفت شده است.
خورشــیدی با بیان اینکه هیات نظارت بر تشکلهای
دانشــگاه عالمه دلیل متقن و مشــخصی برای اعالم
مخالفت خود با برنامههای پیشــنهادی تشــکلهای
دانشجویی ندارد ،گفت :به عنوان مثال مجوز سخنرانی
برای سمیه توحیدلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی و یا یکی از اعضای هیات
علمی دانشــگاه تهران که تا ترم تحصیلی گذشته در
دانشگه عالمه تدریس میکرده ،صادر نشده است و این
در صورتی است که تمام افراد ذکر شده به راحتی در
سایر دانشگاههای تهران و شهرستانها در چندماه اخیر
حضور داشتهاند و برای دانشجویان صحبت کردهاند.
این فعال دانشــجویی با انتقاد از طی نشــدن ترتیبات

قانونی مندرج در آییننامه تشــکلهای اســامی و
دستورالعمل اجرایی آن در رسیدگی به درخواستهای
این تشــکل گفت :هیات نظارت طبق دســتورالعمل
اجرایی آییننامه تشــکلهای اســامی موظف است
مخالفــت خود را به صورت مکتوب و مســتدل و با
ل مورد نظر ابالغ
امضای رئیس هیات نظارت به تشک 
کند که متاســفانه دبیرخانه هیات نظارت دانشگاه این
مورد را تا به امروز ،رعایت نکرده و این خود ســبب
تضییع حق تشکلهای مختلف در تجدیدنظر خواهی
آرا و تصمیمات هیات نظارت میشود.
خورشیدی از وزارت علوم درخواست کرد نسبت به
این «قانونگریزیها و تبعیضهای گوناگون» واکنش
نشــان دهد و گفت :متاســفانه روندی که مسئوالن
فرهنگی در دانشگاه عالمه در پیش گرفتهاند ،نتیجهای
جز ســرخورده کردن دانشجویان از فعالیت اجتماعی
و سیاســی در بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور
ندارد.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت

شعار وحدت اسالمی در محور مقاومت عملی شده است
شیخ «ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای
مقاومت و از عالمان ســنی لبنان در گفت و گو با
ایرنا تاکید کرد که شعار وحدت اسالمی در محور
مقاومت به منصه ظهور رســیده و اهدافش محقق
شده است.
در ادامه متن کامل گفت و گو با شیخ حمود که به
بهانه هفته وحدت صورت گرفت ،می آید:
با توجه به شرایط دشواری که امت اسالمی در
آن قرار دارد ،آیا طرح شعار «وحدت اسالمی»
را همچنان موثر و مفید می دانید؟
بله .شعار وحدت اسالمی در محور مقاومت اجرا
شده است .این محور زیر شعار وحدت سیاسی و
جهاد عملی ،متحد و هماهنگ اســت .اگر اینگونه
نبود ،پیروزی ها محقق نمی شــود و امت اسالمی
در خســران بزرگ قرار داشت .محور مقاومت به
صورت عملی شعار وحدت را اجرایی کرده و در
این مسیر حرکت کرده است.
از چه طریقی می تون شعار وحدت اسالمی را
در عرصه عمل اجرایی کرد؟
به طور مشــخص باید در چهار زمینه تالش شود:
-1در زمینــه فقهی و علمــی؛ از طریق برگزاری
نشســت ها و گفت و گو و مباحث علمی .انسان
دشــمن آن چیزی است که نمی داند .دشمنی بین
شیعه و سنی ناشی از نادانی است .گفت و گوهای
باز و شفاف در تحکیم وحدت اسالمی موثر است؛
-2عمل به شــعارهای انقالب اسالمی ایران یعنی
فلســطین ،مبارزه با اســتکبار و وحدت اسالمی؛
-3در زمینه اقتصادی؛ در این موضوع ایران تجربه
های مهمی دارد چرا که تحت محاصره پیشــرفت
اقتصادی و علمی داشته است .ما باید برای مبارزه
با اقتصاد استکباری برای وحدت اقتصادی کوشیم؛
-4در زمینــه فرهنگی که مکمل محور نخســت

است و باید به تبادل فرهنگی و نزدیکی بین امت
اسالمی توجه کنیم.
وقتی صحبت از وحدت اسالمی می شود بیش
از هر چیز از جمهوری اســامی ایران سخن به
میان آورده می شود .آیا شــما ایران را اصلی
ترین طرف مرتبط با این موضوع می دانید؟
بله این یک واقعیت است .جمهوری اسالمی ایران
تنها کشــوری است که این شــعار را مطرح کرده
اســت .آیا ما از مصر و ســعودی وتونس انتظار
تالش برای وحدت اســامی داریم؟ چرا که می
دانیم این کشورها نه شعار آن را می دهند و نه در
این زمینه عمل می کنند .از این رو طبیعی اســت
کــه ایران طرف اصلی مرتبــط با موضوع وحدت
اسالمی است.
چه چالش هایی در مقابل وحدت اسالمی قرار

دارد؟ بویژه اینکه جهان اسالمی امروز دچار فتنه
و اختالف بین شیعه و سنی شده است.
توطئه علیه مسلمانان با هدف شعله ور کردن فتنه
شیعه و سنی در سوریه و لبنان و عراق به شکست
انجامیده است .اگر این توطئه به اهدافش می رسید
درهمه جا شاهد کشــتار بودیم .به عنوان مثال در
لبنان ،علیه مقاومت جنــگ مذهبی به راه افتاد اما
هیچ چیــزی تغییر نکرد و قــدرت مقاومت ادامه
پیدا کرد و دامنه آن به فلســطین نیز کشــیده شد.
این توطئه شکســت خورده اســت و آثار و نتایج
باقیمانده آن خطرناک نیســت و تنهــا آزاردهنده
است.
چهل سال پس از طرح شعار وحدت اسالمی
از ســوی امام خمینی (ره) می توان گفت که
نتایج آن مثبت بوده است؟
بله این شعار ،ثمرات خود را داشته است و اگرچه
بسیاری در جهان اســام آن را انکار می کنند .اما
این مســیر همچنان ادامه دارد .هــر کس جلوی
مقاومت برای رسیدن به اهدافش ایستاده ،شکست
خورده است و هر کس که دو چشم و گوش دارد
و آگاه است به این واقعیت اذعان می کند .کسانی
که اشــتباه کرده اند باید به شکست خود اعتراف
کنند.
به نظر شما کدام طرف سنی می تواند شریک
ایران در طرح وحدت اسالمی باشد؟
در عرصه رسمی شریک سنی واقعی وجود ندارد.
این شــریک باید مصر و االزهر باشد اما متاسفانه
مصر برای نیازهای مادی خود نیازمند کشــورهای
خلیج (فارس) اســت و ناتوان است .اما در االزهر
علمایی حضور دارند که به شعار وحدت اسالمی
احترام می گذارند امــا آنها به دالیل متعدد ناتوان
هستند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

نقدی بر عملکرد
دستگاهدیپلماسیکشور
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی
بادی ایران

در آســتانه چهلمین سال پیروزی انقالب خوب اســت در کنار جشن و سرور عملکرد
دستگاه های مختلف دولت به دور از گرایشات سیاسی مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار
گیرد تا از این مسیر ضمن آگاهی از کاستی های موجود ،امکان ارائه راه کار و رفع موانع
فراهم آید .البته نگارنده فاقد صالحیت علمی و تجربی برای ارزیابی عملکرد کلی دستگاه
دیپلماسی کشور است لیکن قصد دارد در این نوشتار با مروری تاریخی و بررسی اتفاقات
اخیر در صحنه بین المللی ،به دور از تعارفات متداول ،عملکرد وزارت امور خارجه را به
چالش بکشد.
در  2آوریل 1982در پی اشــغال جزایر فالکلند توسط نیروی دریایی ارتش آرژانتین ،لرد
کارینگتون وزیر امور خارجه وقت انگلستان و رئیس کمیته قدرتمند  1922حزب محافظه
کار در پارلمان بریتانیا از سمت خود استعفاء داد .در  25دسامبر  1989نیکوالی چائوشسکو،
دبیر کل حزب کمونیست رومانی در دادگاهی انقالبی به مرگ محکوم شده و اعدام شد.
نکته جالب توجه اینکه تنها چند روز قبل از این واقعه رهبر رومانی بازدید رسمی از ایران
داشــت و مقامات کشور برایش فرش قرمز پهن کرده بودند .یکی دو روز بعد در  5دی
 ،1368تعداد  84تن از نمایندگان دوره ســوم مجلس شورای اسالمی آقای دکتر والیتی،
وزیر امور خارجه وقت را به مجلس فرا خوانده و وی را مورد بازخواست قرار دادند و البته
که ایشان مطابق آنچه در فرهنگ ما مرسوم است به توجیه عملکرد ضعیف خود پرداخته
و استعفاء نداد!
در پی اتفاقات اخیر در دانمارک و دستگیری فردی نروژی ایرانی تبار و هم چنین دستگیری
یک دیپلمات ایرانی و تحویل وی به مقامات امنیتی بلژیک به اتهام برنامه ریزی برای ترور
مخالفان جمهوری اسالمی ایران ،سه سناریو را می توان متصور بود:
سناریوی اول که احتمال آن بسیار ضعیف است آن که این اقدامات با برنامه ریزی دولت
جمهوری اســامی ایران و اطالع وزارت امور خارجه بوده باشــد .در چنین حالتی و با
شکست این طرح ها ،وزیر امور خارجه از دیدگاه رهبران اروپایی دیگر نمی تواند نقش
موثری در دستگاه دیپلماسی بین المللی به ویژه اروپا داشته باشد.
ســناریوی دوم آن است که این اقدام توسط عوامل خودسر و با حمایت صاحبان قدرت
خارج از دولت برنامه ریزی شده باشد .این بدان معنی است که دستگاه دیپلماسی کشور
کنترل امور بین الملل را در داخل کشور از دست داده است چه برسد به آن که بخواهد در
صحنه بین المللی نقش آفرینی کند.
و اما سناریوی سوم که محتمل ترین است آن که این اقدام توسط دشمنان ایران در سطح
بین المللی برنامه ریزی شده و هدف آن تیره شدن روابط ایران با جامعه اروپا باشد .در این
حالت نیز وزارت امور خارجه غافلگیر شده و خبر را هم زمان با مردم عادی از شبکه های
خبری بین المللی شنیده است!
اما چرا لرد کارینگتون استعفاء داد؟ در آن زمان قدرت وی کمتر از مارگارت تاچر نخست
وزیر وقت نبود چون وی رئیس کمیته ای بود که در عمل نخست وزیر را انتخاب می کرد.
جالب اینکه این روزها که ترزا می ،نخست وزیر انگلستان ،با مشکالت سیاسی عدیده ای
در رابطه با برنامه خروج بریتانیا از جامعه اروپا دست و پنجه نرم می کند ،این در واقع کمیته
 1922حزب محافظه کار است که در حال بررسی نهایی و گرفتن تصمیم در مورد حمایت
از نخســت وزیر و یا جایگزین کردن وی با فرد دیگری است .لرد کارینگتون ا عالم کرد
که به عنوان وزیر امور خارجه باید قبل از اقدام ژنرال گالتیری ،رئیس دولت نظامی وقت
آرژانتین از این موضوع مطلع می بود .مقایســه این اقدام ارزشمند ایشان را با تالش دکتر
والیتی برای توجیه ضعف عملکرد خود به عنوان وزیر امور خارجه وقت و حفظ سمت
به عهده خواننده میگذارم.
امروز عملکرد دســتگاه دیپلماســی کشــور را می توان با مواردی چون دو تکه شــدن
برجام(صرفنظر از مزایا و معایب آن) ،اعمال شــدیدترین تحریم ها از ســوی آمریکا و
دستگیری دیپلمات ایرانی در اروپا ارزیابی کرد .تنها نکته مثبت در حمایت اعضاء اروپایی
و حفظ برجام ،ایجاد ساز و کار مالی موازی است که طبق اعالم رسمی تاکنون سه کشور
اروپایی از میزبانی دفتر آن ســرباز زده اند .بر مبنای اظهارات جنابعالی ،به نظر می رســد
بزرگترین دستاورد وزارت امور خارجه کشور آن است که آمریکا در لیست تحریم شدگان
نام کشتی سانچی که غرق شده را آورده است! البته بعید است که دستگاه دیپلماسی عریض
و طویل کشور نداند که گنجاندن نام کشتی سانچی در لیست تحریم های ظالمانه آمریکا
اشــتباه نبوده و گمان می رود وزارت امور خارجــه این موضوع را به عنوان ابزاری برای
هدایت اذهان عمومی و گذاردن پوشــش بر ضعف عملکرد خود مورد استفاده قرار داده
است .آمدن نام کشتی سانچی بدین منظور است که مسیر حقوقی اخذ هر گونه غرامت و
بیمه مسدود شده و انتظار نمی رود که کشور بتواند تا سال ها وجوه مربوطه را اخذ نماید.
چهل سال است شاهد آن هستیم که مقامات صرف ًا از سر تکلیف فداکاری کرده و بر صندلی
مدیریتی کشور تکیه می زنند ،ای کاش برای یک بار هم که شده جنابعالی پیش قدم شده
و در راستای حفظ ارزش ها و جایگاه ملی کشور عطای آن را به لقایش بخشیده و با این
عمل پسندیده نشان دهید که منافع ملی مقدم بر همه امور است.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

