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رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مصلحت نظام:

امنیت کشور مدیون شجاعت 
مدافعان حرم است

2

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

برای ارتقای بنیه دفاعی کشور 
به کسی نگاه نمی کنیم

2

نگاه

سخن عشق

یر پیشین فرهنگ و ارشاد وز
سید حمد حسینی

گفت وگو پیرامون شهادت جوان سرو قامت دهه 70 این روزها موضوع 
اول هر محفل و مجلس��ی اس��ت و در هر کانال وگروه اجتماعی، نخبگان و 

اقشار مختلف در این باره، احساسات و عواطف پاک خود را ابراز می دارند.
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
هرکس مظلومیت و غربت این جوان عاش��ق را که با صالبت و شهامت 
آمیخته شده می بیند بی اختیار اشک از دیدگانش جاری می شود و بالدرنگ 
صحنه کربال و روز عاش��ورا در نزدش مجسم می ش��ود. یک سو سپاه نور و 
مردمانی فرش��ته خو و جان برکف که مهیای پرواز تا اعلی علیین هس��تند 
و دیگرس��و انسان هایی س��فاک و بی رحم، جالدانی که بهره ای  از انسانیت 

نبرده اند، خون آشامانی که منتظر سر بریدن و سر بر نیزه کردن هستند!
خوشا به سعادت شهید محسن حججی که نماد مقاومت، همت، غیرت،  
ش��جاعت و شهادت طلبی شد و نشان داد که خون اباعبداهلل الحسین )ع( و 
ش��هدای کربال در رگ های فرزندان واقع��ی روح اهلل و رهبر معظم انقالب 
جاری اس��ت و ت��ا زمانی که این روحیه حماس��ی در امت ما زنده اس��ت 
دش��من به خواب هم نخواهد دید که بتواند بر این ملت س��لطه پیدا کند. 
حتی اگر برخی کارگزاران از روحیه انقالبی گری فاصله بگیرند این جوانان 
برومند هستند که فضای جامعه رابا ایثار و جانفشانی عطرآگین و متحول 
می س��ازند و مسیر حرکت جامعه را به سوی تعالی و صراط مستقیم الهی 

هدایت می کنند و مانع از هرگونه انحراف می شوند.
راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست
خ��دا بر درجات پدر و مادر این عزی��ز دالور بیفزاید که توفیق تربیت 
چنین کبوتر س��بک بال و سبک روح عاش��قی را پیدا کردند که هفت شهر 
عش��ق را در عنفوان جوانی پش��ت سرنهاد و یک ش��به ره صدساله را طی 
ک��رد و گوی س��بقت را از هم��گان ربود. تصویر چه��ره ملکوتی او قبل از 
ش��هادت، جاودانه ش��د. او که انگار نظاره گر اولیا و ابرار و مالئک است که 
به اس��تقبالش شتافته اند و خطاب به او بشارت می دهند: سالم علیکم بما 

صبرتم فنعم عقبی الدار
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
مشاهده همین یک تصویر کافی است که دشمن را فرسنگ ها وادار به 
عقب نشینی کند و معادالت مادی آنها برای سیطره بر سرزمین ایران و یا 
استحاله نظام اسالمی را بهم بریزد و بدانند که جوانان امروز نیز آگاهانه تر 
از دیروز به اس��تقبال مرگ س��رخ می ش��تابند و از حری��م اهل بیت)ع( و 
مظلوم��ان منطقه و منافع ملی کشورش��ان سلحش��ورانه دفاع می کنند و 
ش��هادت را "احدی الحسنیین" و "فوزعظیم" می دانند که جنت و رضوان 

الهی را بالشک نصیب آنان خواهد کرد.
سخن عشق نه آنست که آید به زبان

ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت
و اینک ما هس��تیم و رس��الت صیانت از خون شهدا و بار امانتی که بر 
دوش��مان سنگینی می کند. از روح بلند ش��هدا استمداد می طلبیم که در 

پیشگاه آنان و خدای شهیدان شرمنده نباشیم.
تحصیل عشق ورندی آسان نمود اول

آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل

توصیه جنگ طلبانه 
کیسینجر

سیاوش کاویانی

کیس��ینجر تئوریس��ین پیر و کهنه کار 
آمریکایی ک��ه اصلیت یه��ودی دارد، هنوز 
هم در آستانه 100 س��الگی خود، دکترین 

سیاست خارجی آمریکا را تدوین می کند.
س��ال ها پی��ش ب��ود ک��ه کیس��ینجر 
موض��وع ش��کل گیری امپراتوری ای��ران را 
براس��اس یک هالل ش��یعی مط��رح کرد و 
گفت ک��ه باید از احیای امپراتوری ش��یعی 
ای��ران جلوگیری کرد و بهتری��ن ابزار برای 
 آن، گروه ه��ای تکفی��ری - وهابی همچون 

داعش است.
وج��ود داع��ش از همان آغ��از جنگ و 
جنایت در سوریه و ظهور آن به عنوان دولت 
اس��المی، برای مقابله با جمهوری اس��المی 
ایران بوده است. پروژه جنگ نیابتی با ایران 
از سوریه آغاز شد، سوریه یکی از کشورهای 
هم پیمان ایران در غرب آس��یا است که در 

محور مقاومت اسالمی قرار دارد. 
نابودی سوریه، تجزیه این کشور و قطع 
ارتباط با لبنان و س��پس تشکیل دولت های 
دست نشانده در سوریه تجزیه شده، بخشی 
از اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در راستای 
سیاس��ت ایران ستیزی اس��ت. پیروزی های 
اولی��ه داعش و دیگر گروه های تروریس��تی 
در س��وریه و اش��غال مناطق زی��ادی از این 
کش��ور، با ورود ای��ران و حمایت از دولت و 
ملت سوریه با تغییر و تحوالت زیادی همراه 

شد.
گرچه آمریکا در زمان اوباما هم ش��عار 
مبارزه با داعش و تروریس��ت را سر می داد، 
ام��ا هیچ گاه اقدام عملیاتی خاصی علیه آنها 
انجام نداد، آمریکایی ها اعتقاد داش��تند که 
مب��ارزه با تروریس��م در منطقه غرب آس��یا 
طوالن��ی خواهد بود، در حالی که تنها کافی 
ب��ود، ش��اهراه حمایتی از تروریس��ت ها در 

سوریه قطع می شد تا از پا درآیند.
هنگامی که کیس��ینجر از تبدیل ایران 
به یک امپراتوری س��خن گفته بود، هنوز از 
ظهور داع��ش و گروه های تکفیری - وهابی 

خبری نبود.
آن زم��ان او از وج��ود خط��ر احی��ای 
امپرات��وری ایران گفته ب��ود و راهکار آن  را 
ه��م ارائه داده ب��ود. نظ��رات و دیدگاه های 
کیسینجر همواره از سوی رؤسای جمهوری 
آمریکا با توجه ویژه روبرو می شود، چراکه او 
به عنوان یک تئوریس��ین در عرصه سیاست 
ارائ��ه  را  خارج��ی دس��تور العمل های الزم 

می دهد.
پیر مکار سیاس��ت خارج��ی آمریکا بار 
دیگر و در آستانه شکست داعش در سوریه 
و ع��راق، توصیه کرده که ترامپ نباید اجازه 
دهد که تروریس��ت های تکفی��ری - وهابی 
داع��ش در س��وریه و ع��راق از بی��ن بروند. 
او گفته اس��ت؛ »اگ��ر دولت آمری��کا گروه 
تروریستی داعش را شکست دهد، امپراتوری 

ایران در منطقه تأسیس خواهد شد.«
این سخن دو مفهوم اصلی با خود دارد، 
نخس��ت این که ادعا می کند آمریکا در حال 
مبارزه با داعش اس��ت، س��پس سعی دارد، 
ای��ران را خط��ری جدی ت��ر از داعش برای 
منطقه و حتی جهان معرفی کند، به همین 
خاط��ر وجود داعش می تواند مانعی بر س��ر 

راه ایران باشد.
اعتقاد کیس��ینجر بر اولویت خطر ایران 
مقاب��ل داعش، یک اعالن جنگ رس��می با 

جمهوری اسالمی ایران است.
ه��ر چند ترام��پ در جری��ان تبلیغات 
انتخاباتی خ��ود و پس از پیروزی همواره بر 
مقابله و نابودی داعش تاکید کرده است، با 
توصیه کیس��ینجر باید تغییر سیاست دهد، 
اما این تغییر رفتاری در مبارزه با تروریسم، 
گرچه آشکار نخواهد بود اما همچون گذشته 
که به صورت نمایشی با تروریست ها مقابله 
می ک��رد، می توان��د به خاطر سیاس��ت های 
خصمان��ه ترامپ علیه ایران بر س��ر برجام، 

علنی تر و آشکارتر انجام شود.
توصی��ه کیس��ینجر، ی��ک نکت��ه مهم 
دیگ��ر را هم در دل خ��ود دارد و آن تامین 
امنیت رژیم جعلی اس��رائیل اس��ت. یکی از 
مهمتری��ن دالیلی که باعث ش��د تا داعش 
شکل بگیرد، حفاظت و ایجاد امنیت بیشتر 
برای رژیم صهیونیس��تی بود، همانگونه که 
توافق هسته ای از نظر آمریکا برای اسرائیل 

امنیت زایی کرد.
اعتق��اد بر ای��ن که خطر ایران بیش��تر 
از داعش اس��ت، یک تئوری عملیاتی است 
که هم اکنون هم در حال اجراس��ت. آمریکا 
عالوه بر داعش، در حال تحریک کشورهای 
منطقه همچون عربس��تان سعودی است که 
خ��ود از حامیان اصلی تکفیری- وهابی های 

تروریسم است. 
تقویت جبه��ه مقاومت، حف��ظ نیروی 
مردمی حشدالش��عبی که اکنون از س��وی 
جریان هایی همچون جریان صدر با مخالفت 
روبرو اس��ت، تقوی��ت نیروی ح��زب اهلل در 
لبن��ان و حمایت از قیام مردم یمن می تواند 
از پیاده ش��دن توصیه کیس��ینجر به ترامپ 
جلوگیری کند یا از تبعات آن بکاهد. داعش 
اگر در س��وریه و عراق از بین برود، از جای 
دیگری س��ر در می آورد، کشورهای زیادی 
در منطقه و همسایگی ایران وجود دارد که 

مستعد پذیرش آنها است.
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سیاست روز تبعات مشکالت نظام بانکی در اقتصاد را بررسی می کند؛

حرکت چراغ خاموش بانک ها در کاهش نرخ سود 

 عضو پیشین مذاکره کننده هسته ای
در گفت وگو با سیاست روز:

نگاه جناحی 
در موضوعات ملی 
فرجامی بهتر از 
برجام ندارد

بسیار تالش کردیم تا بتوانیم 
دیپلمات ه��ای  از  یک��ی  ب��ا 
مذاکره کنن��ده قبل��ی صحبت 
کنیم اما س��ختی پیدا ش��دن 
مصاحبه کنن��ده هر ق��در در 
راغب نب��ودن جلیلی و باق��ری رخ داد در هماهنگی مصاحبه 
ب��ا ابوالفضل ظهره وند که ج��دای از عضویت در تیم مذاکره 
کننده قبلی، س��فیر س��ابق ای��ران در ایتالی��ا و عضویت در 
ش��ورای عالی امنیت و حضور در دس��تگاه سیاست خارجی را 
در س��ابقه خود داراست، وجود نداشت. او خیلی سریع همه 
چیز را مهیا کرد و ب��ه دفتر روزنامه آمد و اتفاقاً صحبت های 
ناب��ی از تحلیل آفتاب تابان برجام تا رویکرد انقالب داش��ت. 
او معتقد بود که برجام و خس��ارت های محضی که به واس��طه 
ای��ن قرارداد به وجود آمده حاصل غلبه تفکر حزبی بر منافع 
ملی سنجی است و در عین حال رئیس جمهور شدن ترامپ را 
بزرگترین ش��انس ما برای جلوگیری از این خسارت می بیند. 
او در ادامه با انتقاد از تیم مذاکره کننده فعلی برای استفاده 
نک��ردن از تجربیات قبلی این را هم ذکر می کند که حتی اگر 
تیم قبلی خطابه خوانی هم می کرد موفق شده سانتریفیوژها 
را از صد به 19 هزار برساند در حالی که تیم فعلی این رویه 
را معک��وس کرده! ه��ر چند که اصال بی معرفت��ی برخی ها در 
به کار بردن خطابه خوانی تیم مذاکره کننده قبلی را مش��هود 
دیده و حاضر نیست از آن بگذرد. او در خالل مصاحبه درباره 
تحجر دو جناح کش��ور به دلیل محافظه کاری می گوید و اعتقاد 
دارد اس��الم اعتدال گرا نمی شناسد چراکه سعی در پرورش 
انس��ان های تکلیف گرایی دارد که صلح و جنگ را براس��اس 
تکلیفش��ان بر می تابند نه منفعت طلبی. در قس��مت نخست، 

برخی از این صحبت ها را می خوانید.

آقایان از توجه به منویات رهبری در برجام خارج شدند

چپ و راست ما متحجرند چون محافظه کارند

چیزی به نام اسالم اعتدالی نداریم 

خدا ترامپ را رساند

مشکل برجام همین است که جا را برای تفسیر 
باز گذاشته است. برجام یکی از پیچیده ترین 
متون حقوقی، سیاسی و امنیتی است که 
از بعد از جنگ جهانی دوم در ۱۲۰ 
صفحه تولید شده است. یعنی هر 
کجا بخواهید به بند ۲6، ۲7 و 
۲8 استناد کنید طرف مقابل 
ذیل یک ماده دیگر را 
می آورد. درست مثل 
توافق لوزان که آنها 
می گفتند توافق است 
و اینها می گفتند فک شیت یا 
چک نویس است

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

 تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: در حال حاضر ش��اهد هس��تیم 
ک��ه برخی تفس��یر و تحلیل های غلط به جامعه القا می ش��ود، سیاس��ی 
ش��دن رسانه ها به معنای ارتباط با یک طیف خاص از گروه های سیاسی 

نیست.
به گزارش تس��نیم، مراس��م وی��ژه روز خبرنگار به همت موسس��ه 

فرهنگی قدس در محل تاالر همایش های روزنامه قدس برگزار شد.
در این مراسم که با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مدیرمسئول 
روزنامه قدس و جمعی از مسئوالن استانی و کشوری و معاون مطبوعاتی 
وزیر ارشاد برگزار شد از خانواده شهدای مدافع حرم توسط حجت االسالم 

رئیسی تجلیل به عمل آمد.
خانواده ش��هدای مدافع حرم، ش��هید جهانی و شهید خزائی در این 

مراسم توسط تولیت آستان قدس رضوی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراس��م چهار پیشکس��وت روزنامه قدس به عنوان خادم یار 

آستان قدس رضوی معرفی و تجلیل شدند.
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد، رضا مقدسی 
مدیرعامل اس��بق خبرگزاری مهر، کاوه اش��تهاردی و فرشاد مهدی پور 
مدیرمس��ئول روزنام��ه صبح نو در این مراس��م به عنوان پیشکس��وتان 
روزنامه قدس تجلیل ش��دند و س��پس به کس��وت خادم یاری رسانه ای 

آستان قدس رضوی درآمدند.
تولیت آس��تان قدس رضوی در این مراس��م گفت: امروزه اس��تکبار 
جهانی با فریب، ش��ایعه پراکنی و سایر روش های ضدرسانه ای حق را در 
منظر مردم باطل نش��ان می دهد و با ش��عارهای حقوق بشری سعی در 

فریب دنیا دارند.
 حجت االس��الم والمسلمین س��یدابراهیم رئیس��ی  اظهار داشت: اگر 
جامعه ای عاری از نقد و نقدپذیری باش��د فس��اد و رانت سراس��ر آن را 

خواهد گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
همواره در عرصه آگاهی بخش��ی و امیدبخشی در جامعه تالش می کنند، 
گفت: بدون تردید در جامعه اس��المی و نظام اسالمی باید توجه به ابزار 
اطالع رس��انی و کسانی که در عرصه خبر آگاهی بخشی و امیدآفرینی در 
جامعه دارند اولویت داش��ته باش��د. امروزه ش��اهد یک جریان در عرصه 
جهانی و جریان استکباری هستیم که خودخواه و خودبین بوده و دنبال 

کسب قدرت و چپاول ملت ها در دنیا هستند.
حجت االسالم رئیسی بیان کرد: اینان تمام این جنایات، خونریزی ها 
و تضیی��ع حق��وق ملت ها و ضایع کردن نخس��تین ح��ق از همه ملت ها 
که حق تعیین سرنوش��ت و آینده خود اس��ت را به وس��یله رس��انه های 
متعدد خود مورد سانس��ور قرار داده اند. امروزه استکبار جهانی با فریب، 
شایعه پراکنی و سایر روش های ضدرسانه ای حق را در منظر مردم باطل 

نشان می دهد و با شعارهای حقوق بشری سعی در فریب دنیا دارند.
تولیت آس��تان قدس رض��وی تصریح کرد: امروز تروریس��م، حقوق 
بش��ر و اقس��ام ای��ن واژگان در اختیار امپراتوری خب��ری در دنیا بوده و 
اکثر رس��انه های نش��ردهنده این اخبار در اختیار مس��تکبران اس��ت تا 
هولناک ترین جنایات خود را با این کار بپوشانند و به تخریب کشورهای 
حق طلب بپردازند. اس��تکبار برای جهان، جنگ، وابستگی، جهل و فقر 
می خواهد و در تالش است تا نشاط را از جوامع بشری گرفته و نشاط های 
خودس��اخته و دروغین را به آنها ارائه کند و یا اینکه جوانان را از آگاهی 

دور کرده و آگاهی های پوششی را در اختیار جوانان قرار دهد.
وی ب��ا اش��اره به فیلم های تهیه ش��ده در س��ینمای هالیوود گفت: 
برای اینکه بتوانند فرهنگ ظلم س��تیزی را در جامعه به حاش��یه برانند 
فرهنگ های دروغین را به جامعه بش��ری ارائه می کنند؛ معنی و مفهوم 
فیلم های تهیه ش��ده در س��ینمای آمریکا القای جمل��ه "نمی توانیم" به 
جوامع بشری است. استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا در تالش است 
تا به کشورهای آفریقایی و آسیایی که به دنبال ظلم ستیزی هستند، القاء 
کند که در نهایت سرنوش��ت کشورهای شما نابودی و تماشای بزرگی و 

ابهت آمریکا در آخرین دقایق عمرتان است.
حجت االس��الم رئیسی با اشاره به برنامه ریزی های دقیق برای القای 
یاس و ناامیدی در جوامع بشری توسط امپراتوری های رسانه ای در دنیا 
گفت: امروزه اگر بناست تا در برابر این خودکامگی ها و خودخواهی های 
آمریکا و ش��رکایش ایستاد، باید در بحث رس��انه، انقالبی عظیم صورت 
بگیرد؛ دقیقاً همانند آنچه در سال های اخیر صورت گرفته است. جریان 
روشنفکر و منورالفکر که در حال فعالیت رسانه ای هستند باید تهدیدات 
موجود را شناس��ایی و روش های مقابله با آنه��ا را به جامعه ارائه دهند. 
وظیفه روش��نفکرهای جامعه این اس��ت که پیش از دیگران به خطر پی 
ببرند و سریع تر از سایرین به مدیران و مردم جامعه در زمینه این خطر 

هشدار بدهند.
تولیت آس��تان قدس رضوی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر شاهد 
هس��تیم که برخی تفس��یر و تحلیل ه��ای غلط به جامعه القا می ش��ود؛ 
سیاس��ی شدن رسانه ها به معنای ارتباط با یک طیف خاص از گروه های 
سیاس��ی نیس��ت بلکه آن رسانه ای سیاسی اس��ت که نیازهای جامعه را 
شناس��ایی و در جای مناس��ب از قدرت رسانه ای خود استفاده و آن نیاز 

را برطرف کند.
تولیت آس��تان قدس رضوی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
پس از جریانات فتنه 88 یادآور ش��د: رهبر معظم انقالب در جریان آن 
اتفاق��ات واژه ای جدید با عنوان " فهم ش��جاعانه" را به ادبیات سیاس��ی 
کش��ور وارد کردند. انس��ان باید مطالب را درس��ت بفهم��د و خیاالت و 
توهم��ات را از خ��ود دور کند و در گام دوم پس از فهم درس��ت ماجرا، 
موضع گیری ش��جاعانه را در دس��تور کار قرار دهد. در کالم پروردگار به 
قلم قس��م یاد شده اما باید توجه داش��ته باشیم که هر قلمی مورد قسم 
قرآن نیست و تنها قلم هایی که صداقت را می نویسند در این حیطه قرار 

خواهند گرفت.
حجت االسالم رئیسی با اش��اره به موضوع مدافعان حرم تاکید کرد: 
اگر رشادت های فعاالن رسانه در نشان دادن فتوحات ارزشمند نیروهای 
اس��الم در برابر جبهه های حق علیه باطل نب��ود اکثر مردم دنیا همواره 
تص��ور می کردند که داعش از مخالفان دولت س��وریه اس��ت اما امروزه 

همگان می دانند که داعش دشمن بزرگ بشریت است.
تولیت آس��تان قدس رضوی با اش��اره به ش��اخصه های رسانه های 
انقالبی عنوان کرد: شناخت دشمن، بررسی عوامل نفوذ و شناسایی آن، 
موضع گیری در برابر مس��ائل مهم اسالم، ارائه تفسیر و تحلیل درست به 
جامعه از مهم ترین ویژگی های یک رس��انه انقالبی اس��ت. شهدا به ویژه 
شهدای مدافع حرم در این غوغاساالری رسانه ای استکبار جهانی قدرت 
تحلیل به جامعه بش��ری دادند و سبب شدند تا همگان به چشم ببینند 

که داعش ساخته دست آمریکا و اسرائیل است.
وی با اش��اره به نقش آمریکا در حمایت از داعش بیان داش��ت: در 
حال��ی که مجاهدین و مدافعین در حال نبرد با تروریس��ت های تکفیری 
و داعش هس��تند ش��اهدیم که جنگنده های آمریکایی مواضع نیروهای 
مجاهدی��ن، س��وری ها و عراقی ها را مورد اصابت موش��ک قرار می دهد. 
در س��ال های گذش��ته مقام معظم رهبری بارها سخن از بحث امنیت و 
نفوذ کردن��د اما بودند افرادی که این س��خنان را جدی نمی گرفتند اما 
امروزه همگان به سخنان آن روزهای مقام معظم رهبری در زمینه نفوذ، 

بصیرت و اهمیت امنیت پی برده اند.
وی با اش��اره به اهمیت روحیه انتقادپذیری در کش��ور بیان داشت: 
رس��انه ها باید روحیه انتقاد و نقدکردن منصفانه را داش��ته باشند اما از 
س��وی دیگر نیز مس��ئوالن باید با پذیرای تمامی این انتقادات بوده و به 

آن ها پاسخ بدهند.
عض��و مجلس خبرگان رهبری ب��ا بیان اینکه جریان شایعه س��ازی 
می تواند قدرت تحلیل را از جامعه س��لب کند تصریح کرد: رسانه ها باید 
با هوشیاری نسبت به مسائل مطروح در کشور فهم شجاعانه انجام دهند 
و بدون در نظرگیری چپ و راست به صیانت از امنیت جامعه بپردازند.

رئیسی:

برخی رسانه ها  تحلیل های غلط به جامعه القا می کنند 


