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صحنه جهانی در هفته ه��ای اخیر با تحوالت 
قابل توجهی همراه اس��ت ک��ه ارتباط هایی میان 
آنان می توان یافت. غرب آسیا همچنان کانون این 
تح��والت را به خود اختصاص داده که از آن جمله 
درگیری های اخیر در میان کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس با محوریت قطر و عربس��تان است به 
گون��ه ای که منطقه درگیر جن��گ یارگیری میان 
طرفین ش��ده اس��ت. حادثه مهم دیگر در منطقه 
اقدامات کور تروریست ها علیه امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران بوده که در اقدام تروریستی در حرم 

امام)ره( و مجلس شورای اسالمی صورت گرفت.
 در ح��وزه قانون گذاری نی��ز آمریکا دو اقدام 
همزم��ان صورت داد. از یک س��و کنگ��ره آمریکا 
بسته تحریم های گس��ترده علیه ایران را تصویب 
کرده و از س��وی دیگر در اقدامی ناگهانی ترامپ 

تمام تعهدات آمریکا در قبال کوبا را لغو کرد. 
در حالی جنگ س��وریه و عراق با تروریس��م 
ابعاد گس��ترده تری گرفته اس��ت که آمریکایی ها 
همزمان از یک س��و به ارس��ال تسلیحات بیشتر، 
ب��رای گروه ه��ای تروریس��تی در ل��وای حمایت 
از کرده��ا علیه داعش اقدام کرده اند و از س��وی 
دیگر گزارش ها از حمالت آمریکا به غیر نظامیان 
وحتی قطع ش��بکه های آب و برق توسط ائتالف 

آمریکایی در سوریه حکایت دارد.
 مجموع ای��ن تحوالت در حال��ی روی داده 
ک��ه در تمام آنها یک نقطه مش��ترک مش��اهده 
می ش��ود و آن تاثیرات آن بر جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت. به عنوان مثال در حالی تنش میان 
کش��ورهای عربی ش��دت گرفته که شواهد نشان 
می دهد ک��ه آمریکا بر آن بوده ت��ا از این بحران 
برای گرفتارس��ازی ایران در چالش��ی منطقه ای 
استفاده کند که ادعاهای سعودی مبنی بر نسبت 
دادن تنش هایش با قطر به روابط دوحه با تهران 

نمودی از آن است.
آمریکایی ه��ا ب��ر آن بوده ان��د تا ای��ران را در 
وضعیتی قرار دهند که در صورت سکوت متهم به 
همراهی با سعودی و خیانت به دوستان منطقه ای 
ش��ود و در صورت حمایت از قطر اتهام رفتارهای 
بحران ساز را علیه تهران مطرح سازد. رویکرد ایران 
به دیپلماسی فعال جهت حل بحران و البته تاکید 
بر ارسال کمک های بشردوستانه غذایی برای کمک 

به مردم قطر این طرح را خنثی ساخته است.
 حادثه تروریس��تی در ته��ران و نیز اقدامات 
کنگره در تصوی��ب تحریم های جدید ضد ایرانی 
را نیز می توان خط و نشان کشیدن عملی آمریکا 

در قبال جمهوری اسالمی دانست که هدف اصلی 
آن را در مواضع س��ران نظامی و سیاسی آمریکا 
می توان یافت ک��ه تاکید دارن��د مقابله با قدرت 
منطقه ای ایران و تسلیم سازی آن در برابر آمریکا 
از اصلی ترین اهداف آمریکاس��ت. حلقه تکمیلی 
ای��ن طراحی، اقدام ترام��پ در لغو تمام تعهدات 
آمریکا در قبال کوباس��ت تا این پیام را القا سازد 
که آمریکا آم��اده لغو تمام تعهدات خود از جمله 

برجام است. 
تقارن ای��ن اقدامات با رس��یدن ارتش عراق 
و س��وریه به مرزها و توافقات آنها و متحدانش��ان 
ب��رای مبارزه واحد با تروریس��ت ها این س��ناریو 
را مطرح می س��ازد ک��ه آمریکایی ها ب��ا اقدامات 
مستقیم تروریستی و فشارهای اقتصادی در قالب 
تحریم های جدید به دنبال س��وق دادن ایران به 
خروج از همکاری با عراق و س��وریه در مبارزه با 
تروریس��م اس��ت تا به زعم خود بعد جدیدی از 

حمایت از تروریسم را اجرایی سازد. 
در کن��ار تمام این مس��ائل یک نکته کلیدی 
وج��ود دارد و آن تعه��دات آمری��کا ب��ه رژی��م 
صهیونیس��تی است چنانکه ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا در س��فر به عربس��تان و س��رزمین های 
اش��غالی فلس��طین، امنیت رژیم صهیونیستی را 
اولویت آمریکا عنوان می کند. با توجه به نزدیکی 
روز جهانی قدس می ت��وان گفت که آمریکایی ها 
با ایج��اد مجموعه هایی از بحران های منطقه ای و 
تحریمی، در حالی سعی در استمرار سیاست های 
ض��د ایرانی دارند که همزمان برآنند تا روز قدس 
را ب��ه مس��ئله ای حاش��یه ای مبدل س��ازند. آنها 
به زع��م خود برآنن��د تا از یک س��و حضور ملت 
ایران در مراس��م روز قدس را کمرنگ س��ازند و 
از س��وی دیگر با نمایش گرفتار ب��ودن ایران در 
مجموعه های��ی از بح��ران، برآنند ت��ا به جهانیان 
القاء سازند که پرچمدار حمایت از فلسطین خود 
در مجموعه هایی از بحران ه��ا قرار دارد تا با این 
جوسازی شاید بتوانند از اهمیت و میزان جایگاه 

جهانی روز قدس بکاهند.
دیپلماس��ی فعال ایران در قب��ال بحران اخیر 
منطق��ه و نیز مب��ارزه فعال و همه جانب��ه ایران با 
گروه های تروریس��تی در داخ��ل و خارج از مرزها 
درحالی بخش های��ی از طراحی آمریکایی را ناکام 
س��اخته که مل��ت ایران ب��ا حضور گس��ترده در 
راه پیمایی روز قدس شکس��تی دیگر را به آمریکا 
و ش��رکایش وارد می سازند که قطعا تاثیر بسیاری 
در مقابل��ه با توطئه های آتی آمری��کا از جمله در 
دورس��اختن تفکر تحریم های جدی��د علیه ایران 
در اذع��ان آمریکایی ها خواهد داش��ت. ملت ایران 
با این حضور این پی��ام را به ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا مخابره می کند که ایران و ایرانی هرگز به 
حاشیه سازی ها منحرف نمی شود و با دشمن شناسی 
و بصیرت مسیر صحیح را می پیماید که اکنون این 
مس��یر حضور گس��ترده در راه پیمایی روز قدس 
است با این شعار که آقای رئیس جمهور آمریکا ما 
بیداریم و هرگز در برابر توطئه ها و فریبکاری های 

دشمنان تسلیم نمی شویم.

سهم خواهی اصالح طلبان از رئیس جمهور در تعیین کابینه

یک بام و دو هوای اصالح طلبان 

بررسی سیاست روز از آسیب های اعطای وام به پشتوانه یارانه ؛

دولت به نقدینگی 
بال می دهد 

وقتی ماهیگیر بوشهری قربانی مواضع ضد ایرانی عربستان می شود

اقدام انقالبی دستگاه دیپلماسی در برابر آتش بازی سعودی ها
موضوع کش��ته شدن یک صیاد بوشهری به 

دس��ت گارد مرزبانی عربستان بیش از آنکه پرونـــــده
یک اتفاق در چارچوب حراس��ت از مرزها از 
سوی کشور مقابل باشد، به نظر می رسد که یک موضوعی سیاسی 
اس��ت و س��ران س��عودی می خواهن��د آتش ب��ازی در منطقه راه 

بیندازند! به اعتقاد ناظران سیاس��ی شکست های سنگین آل سعود 
در منطقه این رژیم را افس��ار گسیخته کرده و سبب شده تا هربار 
دست به اقدامات نامتعارفی بزنند. البته گستاخی های اخیر سران 
این کش��ور در قبال مل��ت ایران نیز حکایت از تلخ��ی رو به زوال 

رفتنشان در منطقه است.

7 سکانس از 7 تیر سال 1360؛

پرونده ای برای عبرت

 دیدار جمعی از خانواده  های شهدای مرزبان و مدافع حرم 
با رهبرمعظم انقالب 
جمعی از خانواده های شهدای مرزبان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، 
به همراه جمعی از خانواده های ش��هدای مدافع حرم و وزارت اطالعات، 

عصر روز یکشنبه با رهبر انقالب دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، در بیست وس��ومین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی 
از خانواده های ش��هدای مرزبان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، به همراه 
جمعی از خانواده های ش��هدای مدافع حرم و وزارت اطالعات، عصر روز 

گذشته با رهبر انقالب دیدار کردند.
اخبار تکمیلی این دیدار را می توانید بر روی سایت روزنامه سیاست روز 

دنبال کنید.

 سه شنبه؛ دومین جلسه کمیسیون امنیت  ملی 
یستی ور برای بررسی حادثه تر

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس از دومین جلسه کمیسیون 
متبوعش برای بررسی حادثه تروریستی اخیر تهران خبر داد.

سیدحسین نقوی حسینی گفت: این جلسه روز سه شنبه 30 خرداد 
برگزار می ش��ود. وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
قرار اس��ت در این نشست مسئوالنی از دستگاه های اطالعاتی، امنیتی و 
انتظامی و همچنین مس��ئوالن حراس��ت مجلس حضور یابند، افزود: در 
این نشست ابعاد مختلف حادثه تروریستی 17 خرداد در مجلس شورای 

اسالمی و مرقد امام خمینی)ره( بررسی می شود.
 اولین جلس��ه این کمیس��یون روز چهارش��نبه 24 خرداد با حضور 

سردار گرجی زاده و مسئوالن امنیتی و انتظامی برگزار شد.

 ایران خدمات بی نظیری به اتباع و پناهندگان خارجی 
ارائه می دهد

رئیس دفتر کمیس��اریای عالی س��ازمان ملل در ام��ور پناهندگان 
در ای��ران گفت: جمهوری اس��المی ای��ران خدمات مطلوب��ی به اتباع و 

پناهندگان خارجی ارائه می دهد.
به گزارش تس��نیم، مولوگتا زودای مامو در دیدار با معاون سیاس��ی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار گلس��تان اظهار داشت: کشور ایران سالیان  
درازی اس��ت که س��خاوتمندانه از اتباع و پناهندگان خارجی نگهداری 

می کند و به آنها خدماتی ارائه می دهد که در دنیا بی نظیر است.
رئیس دفتر مشهد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
یادآور شد: سال گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصمیمی 
گرفته شد مبنی بر اینکه کش��ورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران که 
س��الیان درازی به اتباع خارجی و پناهندگان خدمات ارائه می دهند، از 
حمایت های دفاتر سازمان ملل برخوردار باشند و به آنها کمک شود که 
بر همین اس��اس دفتر کمیساریای علی س��ازمان ملل در مشهد متعهد 

است در این راه در کنار کشور ایران و استان گلستان باشد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: یکی از 
ه گا دولتمردان گفته اس��ت ک��ه مبنای والیت از نظــــر

دی��دگاه ام��ام عل��ی)ع( نظ��ر م��ردم بود و 
دموکراس��ی میراث این امام معصوم است، این حرف عجیبی است، 

او یک صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده است.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در مراسم احیای شب قدر در مدرسه 
علمیه امام کاظم)ع( با اشاره به نیاز انسان به موعظه اظهار کرد: انسان 
باید با موعظه قلب خودش را زنده کند و هر کسی به موعظه نیاز دارد. 
وی ادامه داد: انسان باید قلبش را با یقین تقویت کند، براساس روایات 
هیچ نعمتی باالتر از نعمت یقین نیست، منظور از یقین این است که 
خداوند را در همه جا ناظر خودمان بدانیم و خدا به ما نزدیک است، 

باید باور کنیم که خدا از درون سینه ها آگاه است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: انسان اگر به اندازه سر سوزنی 
کار خوبی انجام بدهد، آن کار در روز قیامت حاضر است، اگر کسی این 

چیز ها را باور داشته باشد، زندگانی او پر از ایمان خواهد شد.
آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به ویژگی های روز قیامت اظهار 
کرد: در آن روز تمام اعمال انسان حاضر خواهد بود، یقین به معاد 

اهمیت زیادی دارد و بر این مسئله در روایات تأکید شده است.
وی ادامه داد: قرآن کریم درباره اموال یتیمان می گوید کسانی 
که این اموال را می خورند، خودشان را گرفتار آتش می کنند، انسان 

باید با داشتن یقین نسبت به معاد از انجام گناهان دست بکشد.
اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه قم افزود: کس��ی که گناهان را 
همچون آتش بداند، دس��ت به انجام گناه نمی زند، گرفتن رش��وه، 
ربا و دزدی همچون دست زدن انسان به شعله آتش است و انسان 

باید به این مسئله باور داشته باشد.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به عدم دلبستگی امام علی)ع( 
ب��ه دنیا اظهار کرد: این امام معصوم فرمود: اگر تمام آن چیزهایی را 
که زیر آس��مان است، به عنوان رشوه به من بدهند تا ظلمی به یک 
مورچه بکنم، در مقابل آن پاداش بزرگ به خدا قسم این ظلم کوچک 

را انجام نمی دهم، چنین سخنی نشانه یقین امام علی)ع( است.
وی ادام��ه داد: ام��ام علی)ع( فرمود: کس��ی که قلبش خنکی 
یقین را احس��اس کرده باش��د، س��عادتمند است، انس��ان اگر کار 
کوچکی را با یقین انجام بدهد، بهتر از آن است که کارهای زیادی 
را بدون یقین انجام بدهد. اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه قم افزود: 

دانش��مندان غربی می گویند که اسالم با سرعت زیادی در غرب و 
ش��رق دنیا رواج پیدا کرد، این دانش��مندان علت پیش��رفت سریع 

اسالم در جهان را نمی دانند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به علت پیشرفت سریع اسالم 
در جهان اظهار کرد: براساس روایات سادگی زندگی و داشتن یقین 
موجب پیش��رفت سریع اسالم شد، مس��لمانان در جنگ های صدر 
اسالم احساس شکست نمی کردند و در دوران دفاع مقدس نیز شاهد 

بودیم که جوانان با ایمان و یقین دشمن را شکست دادند.
وی ادامه داد: اصحاب امام حس��ین)ع( نمونه های انس��ان های 
بایقین بودند، آن ها در ش��ب عاش��ورا خوش��حال بودند که در روز 
عاشورا به شهادت می رسند و ما امروز بعد از گذشت قرن ها شاهد 
هستیم س��ال به سال دامنه مراسم های گرامیداشت قیام کربال در 

جهان گسترش پیدا می کند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با اشاره به س��خنان مطرح شده درباره 
والیت امام علی)ع( اظهار کرد: یکی از دولتمردان گفته اس��ت که 
مبن��ای والیت از دیدگاه امام علی)ع( نظر مردم بود و دموکراس��ی 
می��راث این امام معصوم اس��ت، این حرف عجیبی اس��ت، او یک 

صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده است.
وی ادام��ه داد: ولی را باید خداون��د تعیین کند و آیات درباره 
والیت در قرآن زیاد اس��ت، ش��ما تن ها یک جمله از نهج البالغه را 
دیدید و بحث کردید، یکی از مسلمات مذهب شیعه است که امام 
را خ��دا و ن��ه آرای مردم تعیین می کند، ما با اهل س��نت برادروار 

زندگی می کنیم، اما مذهب رسمی کشور شیعه است.
استاد برجس��ته حوزه علمیه قم افزود: نباید بگوییم که حاکم 
را رأی مردم تعیین می کند، رس��ول اک��رم)ص( فرمود که "تعیین 
جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، والیت 

می دهد" و کتاب های زیادی در خصوص غدیر نوشته شده است.
آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به دموکراس��ی اظهار کرد: 
دموکراس��ی برای غرب اس��ت و حتی این ن��وع حکومت، حکومت 
مردم بر مردم نیست، گاهی یک نامزد با 2۵ درصد رأی از مردم به 
ریاست می رس��د، در آمریکا افراد با ثروت و تبلیغات، مغز مردم را 
شست وشو می دهند و رأی می آورند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
امام با رأی مردم انتخاب نمی شود و نباید با یک صفحه نهج البالغه، 

نظام حکومتی اسالم را دگرگون نشان بدهیم.

آیت اهلل مکارم  شیرازی:
نباید با یک صفحه نهج البالغه، نظام حکومتی اسالم را دگرگون نشان داد

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
یستی در قصرقند کامال منهدم شد ور تیم تر

فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه گفت: تیم 
ن ا ر ا سـد تروریستی که از چند روز پیش در منطقه پا

قصرقند با آنها درگیر ش��ده بودیم امروز با 
کشته شدن ۵ نفر دیگر از عناصر آنها به طور کامل منهدم شد.

سردار محمد پاکپور در گفت وگو با فارس با اشاره به عملیات 
چند روز اخیر در جنوب شرق کشور و منطقه قصرقند سیستان 
و بلوچس��تان اظهار داشت: تیم تروریس��تی که از روز پنجشنبه 
در منطقه قصرقند با آنها درگیر شده بودیم دیروز به طور کامل 
منهدم ش��د. وی افزود: باقی مانده این تیم پس از تعقیب توسط 
تیم های اطالعاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه ظهر دیروز 

در محاصره افتادند و پس از درگیری به هالکت رسیدند.
پاکپ��ور تأکید ک��رد: در این عملیات ۵ نفر از تروریس��ت ها 
کش��ته شدند و کس��ی از آنها زنده نماند. فرمانده نیروی زمینی 
سپاه با بیان اینکه پس از عملیات مقابله با آنها در روز پنج شنبه 
و کشته شدن 2 نفر از عناصر این تیم تروریستی، باقی مانده آنها 

به کوه ها متواری ش��ده بودند که دیروز پس از تعقیب و گریز در 
نزدیکی منطقه قصرقند به هالکت رسیدند.

پاکپور با بیان اینکه هویت این تروریست ها هنوز مشخص نشده 
است، گفت: تروریست ها اعضای گروهک  تروریستی انصارالفرقان 
هستند و هویت آنها در حال بررسی است. وی در پایان اعالم کرد 

که سپاه در این عملیات شهید و زخمی نداشته است.
روز پنجشنبه هفته گذشته یک تیم تروریستی تحت حمایت 
سازمان جاسوسی آل سعود قصد رخنه به عمق جغرافیای کشور 
برای ایجاد ناامنی و اقدامات تروریستی را داشتند که با دریافت 
اطالعات و انجام عملیات شناس��ایی و اق��دام بموقع رزمندگان 
قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در ارتفاعات منطقه قصر قند 
سیستان و بلوچس��تان زمین گیر شدند. در این عملیات مقادیر 
قابل توجهی سالح و مهمات از تروریست ها به غنیمت گرفته که 
عالوه بر انهدام یک دس��تگاه خودروی بمب گذاری ش��ده حاوی 
600 کیلوگ��رم مواد انفج��اری، تعداد 1۵ بمب آم��اده اقدامات 
انتح��اری و بی��ش از 700 کیلوگرم انواع م��واد منفجره و ده ها 
هزار فش��نگ و تعدادی سالح و مهمات نیز در این عملیات ضد 

تروریستی به دست رزمندگان اسالم افتاد.  


