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سردار شریف:

نعره آمریکایی ها
از سر قدرت نیست
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عباس سلیمی نمین:

فیلم های عمار به عرصه ای وارد شده 
که کسی جرأتش را نداشت

6

صفحه 3

رئیس جمهور ترکیه:
آمریکا 4500 کامیون سالح را برای 

سازمان های تروریستی در منطقه ارسال 
کرده است که این اقدام مخالف خواسته 

هم پیمانان این کشور است. شایسته نیست 
آمریکا از سازمان های تروریستی در 

منطقه حمایت کند. ما با این کشور شراکت 
راهبردی داریم و به همین سبب در سرکوب 
گروه های تروریستی باید همکاری کنیم. به 
خوبی می دانیم تسلیحات ارسالی آمریکا 

به سازمان های تروریستی رسیده است در 
نتیجه از آمریکا می خواهیم در این زمینه 
تجدیدنظر کند. کسی نمی تواند ما را در 
برابر کار انجام شده قرار دهد، آنان به ما 

دروغ می گویند در نتیجه ما گام های الزم را 
برای حل بحران سوریه برخواهیم داشت

وز
ت ر

اس
سی

 

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد

88006969

قرار نیست 
سکوت علما بشکند؟!

mhd.rjb17@gmail.com

مهدی رجبی

داس��تان تکراری است. آقایان ژنرال ها باز هم 
کفگیر تدبیرش��ان به تِه دیِگ س��وراِخ »برجام« 
خورده اس��ت و طبق معمول برای کوبیدِن س��ِر 
خلق اهلل به ط��اق، باید با سرانگش��ت تدبیر خود 
ج��ای پرت و پالیی را نش��ان جماع��ت دهند که 
فراموش کنند وعده های سرخرمنی که یکی پس 

از دیگری آتش می گیرد.
طبق معمول هرگاه این َمرکِب دولِت کریمه ِی 
سراسر اعتدال لنگ می زند و یا چارچنگولی روی 
زمی��ن جلوس می کن��د، باید ی��ک بامبولی پیدا 
ک��رد و اج��ازه داد مردم ب��دون درد و خونریزی، 

خواسته های به حق شان را فراموش کنند. 
وقت��ی کار گیر می کند، وقتی ش��عارها مثل 
تی��ر بر ش��عور مردم می نش��یند، ی��ا حتی وقتی 
قرار اس��ت برای ب��اغ گالبی )که بعد از دوس��ال 
معلوم ش��د ش��وره زار بی آب و علفی بیش نبوده( 
ب��ا غربی ها چانه بزنند و معامل��ه را به زور جوش 

بدهند می ش��ود هم از دین مردم مایه گذاشت و 
هم از جیب شان.

می ش��ود نهی��ب امام حس��ین)ع( ب��ه طرف 
مقابل در صحرای کربال را »مذاکره« و »معامله« 
ج��ا زد، می ش��ود صلح سراس��ر مظلومی��ت امام  
مجتب��ی)ع( در دوران بار بودِن )به ظاهر( یارانش 
را مصادره به مطلوب کرد، می شود صحت والیت 
امیرالمومنین)ع( را به نظر مردم گره زد. می شود 
حتی به آفتاب خراسان هم رحم نکرد و ایشان را 

امام »مناظره« و »مذاکره« نامید.
این اظهارات ش��اذ به کنار. به هرحال )از نظر 
حقوق دانان( احتماال در ش��رایط اضطرار می شود 
به هر جایی و ش��خصی چنگ زد تا خود را نجات 
داد. وقتی برای برخی ها ش��هادت دروغ اش��کالی 
ن��دارد، پس دس��ت بردن در آیات ق��رآن و جعل 

روایات صحیح هم امری طبیعی است.
روی س��خن با آنهایی نیست که از تریبون و 
جایگاه و صندلی خود سوء اس��تفاده می کنند هر 
نقل ش��اذی را برای تحریف اف��کار عمومی جایز 

می شمرند.
روی س��خن با آیات عظام، مراج��ع گرانقدر 
تقلید، حوزه های علمیه و عالمان دین است که در 
چنین مواقعی متاس��فانه سکوت می کنند و کمتر 

پیش می آید که جلوی جعل تاریخ را بگیرند.
ب��ا علمایی ک��ه س��ال ها در حجره های خود 
مطالعه کرده اند و مو و محاس��ن سپید کرده اند به 
عنوان یک »بچه مسلماِن ناقابِل کمترین« حرف 
دارم که چرا اج��ازه می دهید هر که هرچه دلش 
خواس��ت بگوید و حتی آیات ق��رآن را آنگونه که 

می خواهد تفس��یر کند و س��یره معصومین را به 
چالش بکشد؟

آنهایی که در ایام انتخابات شعار می دادند که 
»بگذارید امام رضا برای مردم بماند، تو را به خدا 
امام رضا)ع( را جناح��ی نکنید« حاال نعوذ باهلل نه 
امام هش��تم که همه ی ائمه و حتی پیامبر مکرم 
اسالم را برای مقاصد خود خرج می کنند. دانسته 
یا نادانس��ته با خود و خدای شان و روز حساب. اما 
علمای دین چرا در مقابل کس��ی که از قضا لباس 
دین پوشیده و سخنان غریبی نقل می کند سکوت 
کرده اند؟ چرا یک بار برای همیش��ه پرونده ی این 
دست بردن های در تاریخ و دین را نمی بندید؟ آیا 
باز هم باید در این س��کوت طوالنی، رهبری بیاید 
و غلط های درش��ت »برخی ها« را گوش��زد کند و 
نهیب بزند که »این جور نمیش��ود مسائل کشور را 
تحلی��ل کرد؛ با این نگاه عامیانه و ساده اندیش��انه 
نمیش��ود به مصالح کش��ور رس��ید« یا »تاریخ را 
این جور می فهمید؟ زندگی ائّمه را این جور تحلیل 

می کنید؟«؟
این حقیِر س��راپا تقصیر دست بزرگانی چون 
آیت اهلل شب زنده دار را می بوسد که بدون مماشات 
و تعارف »س��واد« برخی ها را به رخ ش��ان کشید، 
اما به عنوان کس��ی که پای منبر بسیاری از علما 
نشس��ته و ش��نیده توقع دارم که اج��ازه لگدمال 
ش��دن خطوط قرمز اسالم را ندهید و به حضراِت 
صاحب تدبیر بفرمایید »بگذارید اس��الم و پیامبر 
و ائم��ه معصومین)ع( برای مردم بماند« و ش��ما 
به همان دیوارکش��ی پیاده روها و کنسرت و ورود 

بانوان به ورزشگاه ها و دوچرخه سواری بپردازید.

ین نشان بازرگانی و صنعت   اهدای باالتر
به علینقی خاموشی

در مراس��می ک��ه چن��دی پیش از س��وی اتاق 
بازرگان��ی و صنای��ع، معادن و کش��اورزی تهران و با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمع کثیری از 
مدیران بازرگانی و صنعت کشور برگزار گردید نشان، 
لوح و تندیس امین الضرب به مهندس س��یدعلینقی 
سیدخاموشی پیشکسوت صنعت و بازرگانی و رئیس 

اسبق اتاق های بازرگانی ایران و تهران اهدا شد.
از جمله  مهندس س��یدعلینقی سیدخاموش��ی 

مدیران برجس��ته بازرگانی و صنعت کش��ور هستند 
که در اوایل انق��الب و با حکم حضرت امام)ره( و به 
همراه سایر یاران انقالب در صنعت و بازرگانی مامور 
تش��کیل اتاق های بازرگانی شده و در طی حدود 27 
س��ال ریاس��ت بر این اتاق تحولی سازنده و منسجم 
در ام��ر بازرگان��ی و صنعت ایران ب��ا جهان به وجود 

آوردند.
شرح خدمات ایشان در صنعت و بازرگانی کشور 
ب��ه قدری از دید صاحبان صنعت و بازرگانی کش��ور 
موثر بوده که پس از گذشت 10 سال از زمان تصدی 
ریاست ایش��ان بر اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی 

تهران در یک حرکت ملی و با اهدای باالترین نش��ان 
بازرگانی و صنعت کش��ور از ایشان تقدیر و قدردانی 

نموده است.

بازی امریکا برای محدودیت بیشتر ایران

یادگاری 
روی دیوار اروپا؟!

سفیر ایران در عراق در پاسخ به سیاست روز: 

پرونده خسارت جنگ تحمیلی مفتوح است
ایرج مسجدی در نشست خبری »هزینه ها 

پرونـــــده
هدی دهقان بذرافشان

و منافع روابط ایران و عراق« در پاس��خ به 
سیاس��ت روز درباره قطعنامه ۵۹۸ و روابط 
ای��ران و عراق در این مس��اله گفت: »موارد زی��اد قطعنامه ۵۹۸ 
اجرا شده اما در موضوع خس��ارات جنگ هنوز فرصت رسیدگی 

به این موضوع فراهم نشده و این یک پرونده مفتوح است. 
وی اف��زود: ما ب��رآورد اولیه از خس��ارت های جنگ تحمیلی 

داریم که اینها برای صحبت جدی تر نیاز به زمان مناسب دارد.
سفیر ایران در عراق اظهار کرد: عراق از دو بحران سالم و سالمت 
بیرون آمد، یکی بحران داعش بود که موفق و پیروز بود و نیروهای 
مختلفی چون حشدالش��عبی، پلیس و ارتش آن کشور بسیار نقش 
اساسی داشتند و البته خود عراقی ها از حمایت های ایران در مبارزه 
با داعش بسیار قدرشناس هستند. وی گفت: موضوع دوم، همه پرسی 

اقلیم کردستان عراق بود که...

استاد هندی جامعه المصطفی
در گفت و گو با سیاست روز:

شیعه و سنی 
با هم رفیق هستند 

اما وهابی  ها نمی گذارند

واشنگتن همچنان کانون 
بحران سازی در جهان است 

۴۵۰۰ کامیون 
سالح آمریکایی 

برای تروریست ها 

سهمیه ها باقی، ورود برای همه آزاد 
و محدوده آبی حذف می شود

طرح ترافیک
جدید روی هوا
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