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درباره جنگ وآمریکا

گفتوگوی «وطنامروز» با مهدی فارسی
کارگردان مستند «نور» که این شبها
مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار گرفته است

اصالت قرآنی
در زندگی روزمره
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تيترهايامروز
برادران فنونیزاده در گفتوگو با «وطنامروز»
از قهرمان لیگ هجدهم میگویند

پرسپولیس
یا سپاهان؟
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المیادین :سعودیها  10حمله اخیر ارتش یمن
به اهداف نظامی خود را مسکوت گذاشتهاند

رونماییسند وحشت
بنسلمانازیمنیها
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گزارش «وطنامروز» از بیتوجهی دولتیها
به گوشت  125هزار تومانی
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گمانه زنی نشنال اینترست درباره اخراج
قریب الوقوع مشاور امنیت ملی کاخ سفید

ترامپ ،بولتون
راپینخودسیاه
میفرستد؟
صفحه 7

خبر
رئیسدفتررئیسجمهور:

تصمیمگیری درباره بنزین
را اعالم نمیکنیم

درباره س��همیهبندی بنزین فعال با ش��رایط
پی��ش آمده ،دولت قصد اع�لام تصمی م نهایی را
ندارد .به گزارش تسنیم ،محمود واعظی ،رئیس
دفتر رئیسجمهور در جمع خبرنگاران گفت :در
دولت الیحه شفافیت که بسیار مهم است را تمام
کردی��م و آن را به مجلس خواهیم فرس��تاد .وی
خاطرنشان کرد :ارز  4200تومانی با همان تصمیم
سال گذش��ته به قوت خود باقی است و مسائلی
که درباره کاالبرگ الکترونیکی یا روشهای دیگر
مطرح است ،پیشنهاداتی است که سازمان برنامه
و بودجه یا دیگر دس��تگاهها مطرح کردهاند و در
کارگروهی بررس��ی خواهد شد که اگر در آینده
الزم ش��د و کارآمدتر بود از آنها اس��تفاده کنیم.
واعظ��ی درب��اره بحث س��همیهبندی بنزین هم
گفت :درباره س��همیهبندی بنزین فعال با شرایط
پیشآم��ده ،دولت قصد اع�لام تصمیم نهایی را
ندارد .در این موضوع قبل از اینکه دولت تصمیم
بگیرد ،آن مسائل پیش آمد اما مسؤوالن واقعیت
را گفتند که هنوز ما تصمیمگیری در این زمینه
انجام ندادهایم و فعال تصمیمگیری نهایی را در این
زمینه به زمانی سپردیم که آرامشی ایجاد شود.
وی افزود :از ابتدا که ادغام وزارتخانهها انجام شد،
طبیعی اس��ت که وزارت جهاد کشاورزی بحث
تولید کشاورزی را پیگیری میکند و وزارت صمت
تولید صنعتی را اما آنچه این وس��ط اتفاق افتاده
است ،رهاشدگی بازار است .مخصوصا که وزارت
بازرگانی گذش��ته دو شقه شد ،بخشی در وزارت
صمت است و بخشی در وزارت کشاورزی و از نظر
روش هم ه��ر دو از یک روش پیروی نمیکنند
که الزم اس��ت کسی باالی س��ر اینها باشد و هر
دو را هماهنگ کند .واعظی درباره موضوع کمبود
شکر گفت :ما در داخل کشور به هیچ وجه مساله
کمبود شکر نداریم اما به دلیل دیرکرد در توزیع،
این وضعیت پیش آمده است .االن در داخل کشور
هم ش��کر وارداتی و هم ش��کرهایی که در داخل
کشور تولید میشوند ،وجود دارد.
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نگاه امروز

خرازی در جریان رایزنی با کشورهای اروپایی برای انجام تعهدات برجامی:

با خروج آمریکا از برجام و آش��کارتر ش��دن
ضعفهای دس��تگاه دیپلماس��ی دول��ت ،برخی
بازوهای دیگر در این حوزه فعال شدند .علیاکبر
والیتی ،مش��اور رهبر انقالب در امور بینالملل
و کمال خرازی ،رئیس ش��ورای راهبردی روابط
خارجی  2بازوی جدید دیپلماس��ی ایران شدند
که در  2حوزه مختلف از شرق تا غرب به رایزنی
پرداختند .به گزارش «وطنامروز» ،در این میان
کم��ال خرازی ک��ه به عنوان وزی��ر امور خارجه
فعالیت کرده و مذاکرات هس��تهای در دولت
اصالح��ات نیز در زمان حضور وی در راس
وزارت امور خارجه انجام شد ،طی ماههای
اخی��ر رایزنیهایی را به ص��ورت ویژه با
کش��ورهای اروپایی انجام داده است.
در  2برهه این رایزنیهای خرازی با
اروپاییها ملموستر از گذشته بوده
است .س��ال گذشته و پس از تعلل
اروپا برای ارائ��ه تضمینهای الزم

به ایران برای متقاعد ش��دن تهران به ماندن در
برجام ،خرازی س��فرهای دورهای خود به اروپا را
آغاز کرد تا اروپاییها را راضی کند تعهدات خود
در برج��ام را در قالب SPVانج��ام دهند .با این
حال اما اروپا با رونمایی از  INSTEXنشان داد
اگرچه در مواضع اعالم��ی خود ،بر حفظ برجام
تاکید میکند اما در عم��ل ارادهای برای اجرای
تعهدات��ش در برجام ندارد .اکنون با آغاز فرآیند
خ��روج مرحلهای ایران از برجام و اولتیماتوم 60
روزه دولت ایران به  ،4+1کمال خرازی باز
هم عازم اروپا شده اس��ت تا رایزنیهای
جدیدی را برای متقاعد کردن اروپاییها
به اجرای تعهداتش��ان در برجام انجام
دهد .در این میان ،و در جریان رایزنیهای
خرازی در اروپا ،او در گفتوگو با شبکه
فرانس��وی فرانس  24اذع��ان کرد از
اروپا ناامید شده است.

صفحه  2را بخوانید

نگاهی واقعی
به یک جنگ خیالی
حسن رضایی

طرح :عباسگودرزی

دولتگرانفروش
بایدپاسخگوباشد

از اروپا
ناامید شدیم

صفحه 8

نگاهی به زندگی و سلوک آیتاهلل العظمی بهجت به بهانه دهمین سالگرد رحلت این عالم ربانی

حدیث آرزومندی

بانک مرکزی به علت تنبلی بانکها در فراهم کردن زیرساختهای رمز دوم یکبار مصرف
اجرای این طرح را عقب انداخت

عقبنشینی یکبار مصرف!

به همراه گفتوگوی «وطنامروز» با تهیهکننده مستند «العبد»

صفحه 5

صفحه 3

آیتاهلل عباس کعبی ،نماینده مردم خوزستان
در مجل��س خب��رگان رهب��ری در همایش ائمه
جماعات مساجد استان قم که پیش از ظهر دیروز
در س��الن همایشهای جامعه مدرس��ین برگزار
شد ،به تبیین اصول الگوی رفتاری امام و رهبری
پرداخت.
آیتاهلل کعب��ی در این برنامه در تبیین اصول
الگوی رفتاری امام و رهبری در عرصه اداره کشور
اظهار داشت :برخی اوقات شما با مسائل مختلفی
برخورد میکنید یا از شما سؤال میشود که گرانی،
مسائل فرهنگی و فساد و حتی امور بینالمللی از
جمله آنهاست؛ از جمله سؤال مطرح میشود که
رهبری وضعیت نابسامان فعلی کشور را میدانند
ی��ا نمیدانند؟ اگر میدانند چرا اقدام نمیکنند و
اگر نمیدانند چرا نباید از این مسائل خبر داشته
باشند؟ این را با یقین بدانید از کانالهای رسمی
و غیررسمی مسائل ریز و درشت به اطالع ایشان
میرسد و درباره اش��راف رهبری به مسائل هیچ
شکی نیست ولی اینکه چرا حل نمیشود؟ رهبری
که یک تنه نمیتوانند مس��ائل را پیش ببرند ،نه
رهبری که حتی زمان رس��ول اکرم(ص) هم این
مسأله ممکن نبود ،همچنانکه قرآن کریم خطاب
به پیامبر میفرماید« :تو با همراهی امتت میتوانی
هدای��ت م��ردم و مدیری��ت امور آنه��ا را برعهده
بگیری» .عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم
با بیان اینکه نظام اس�لامی ما نظام پیوند امت و
امامت است ،گفت :اگر امت همراه امام نباشند ،امام
ط ید پیدا نمیکند ،برای
یا در حاشیه میرود یا بس 
اینکه امت در کنار امام در صحنه بیایند نخبگان و
خواص باید فعال شوند ،همچنانکه در زمان امام،
ش��بکه عظیم روحانیت و وعاظ و خطبا مردم را
به میدان آوردند و طاغوت و حکومت اس��تکباری
آمریکا بس��اط خود را از این کشور جمع کرده و
رفتن��د .وی ادامه داد :بحث دوم در اصول رفتاری
امام و رهبری اهتمام مس��تمر و خستگیناپذیر
برای برافراش��تن پرچم اسالم و انقالب اسالمی و
افزایش اعتماد به نفس ملی است که در نگاه امام
و رهبری جایگاه ویژهای دارد؛ در ایران اس�لامی
به پرچمداری امام راحل و خلف شایس��ته ایشان،
انقالبی ش��کل گرفت که جه��ان را متحول کرد؛
این نظام ،نظام اهلبیت(ع) در عصر غیبت است و

توسط آیتاهلل کعبی در قم انجام شد

تبیین اصول رفتاری امام و رهبری در اداره کشور

حفظ نظام ،حفظ کیان اسالم و شیعه است .عضو
هیأترئیس��ه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به
تکلیفمداری و اهتمام کامل به انجام تکلیف الهی
در سیره امام و رهبری گفت :امام راحل بزرگوار ما
و همین طور رهبر معظم انقالب هم اینگونه عمل
کردهاند و بر این بحث تأکید داشتهاند؛ بحث دیگر
اهتمام مستمر به هدایت امت اسالمی و پایبندی
به لوازم آن اس��ت ،نظامس��ازی مستمر بر اساس
فقه شیعه و بر اساس نظام امامت و امت و والیت
مطلقه فقیه نیز در نظر آنها جایگاه پررنگی دارد.
حمایت از رأی و خواست ملت در کالم
رهبری

آیتاهلل کعبی در ادامه این مبحث با اش��اره به
حمایت از رأی و خواست ملت در کالم رهبر معظم
انقالب گفت :مادامی که یک دولت از نصابهای
قانون اساسی پای خود را فراتر نگذاشته باشد باید
حمایت ش��ود ،چرا که دولت منتخب مردم است
هرچند ممکن اس��ت زاویه دید مخالفی با دولت
داشته باشند ولی ش��قاق و نفاق در جامعه نباید
ایجاد ش��ود .بحث دیگر در اندیش��ه رهبر معظم
انقالب مطالب ه از ارکان نظام اس�لامی متناسب با
وظیفه و مسؤولیتی که دارند است ،از جمله ایشان
سهشنبهشب در دیدار سران سه قوه به این مسأله
اشاره کردند که اگر مشکل کشور مسؤولیتی است
پس چرا حل نمیکنید؟ وی با بیان اینکه  2روش
برای اداره کشور وجود دارد ،یادآور شد :یک روش
این است که رهبری در جزئیات امور دخالت کنند
که شدنی نیس��ت و روش دوم هدایت و حمایت
و نظارت کالن راهبردی اس��ت که مبنای امام و
رهبری در اداره کشور همین روش دوم است ،مگر
جاهایی که ببینند مس��یر نظام در حال منحرف
ش��دن اس��ت که در این ش��رایط دخالت خاص
میکنند .آیتاهلل کعبی ب��ه رعایت مصالح عامه
بر پایه فقه ش��یعه برای رفع تزاحمهای حقوقی و
سیاسی برای اداره کش��ور یا مقابله با دشمن در
سیره امام و رهبری اشاره کرد و گفت :اهم و مهم
کردن جزو سیستمهای رهبری است و لحاظ ضرر
اقل و اکثر در سیره ایشان پررنگ است.

درهمتنیدگی معنویت ،عقالنیت و عدالت

آیتاهلل عباس کعبی اظهار داشت :مسأله دیگر
در اصول الگویی ایش��ان در هم تنیدگی معنویت
و عقالنیت و عدالت در تصمیمگیریهاست ،کما
اینک��ه باور ب��ه خدا ،باور به م��ردم و باور به خود،
جزو س��یرههای امام و رهبری است .عضو جامعه
مدرس��ین ح��وزه علمیه قم با بی��ان اینکه رهبر
معظم انقالب بر تصمیمگیری بر اساس محاسبات
عقالنی و پرهیز از هرگون��ه هیجانزدگی تأکید
دارند ،گفت :انقالبیگری به معنای هیجانزدگی
و احساس��ات بدون دلیل و حکمت نیس��ت بلکه
انقالبیگری یعنی عقالنی��ت انقالبی که باید در
تصمیمهای کالن کش��ور حاکم ش��ود .نماینده
مجلس خبرگان رهبری در ادامه دشمنشناسی
و غفلت نکردن از کید و مکر دشمن و بیاعتمادی
کامل به دشمن را از اساسیترین اصول منظومه
فکری رهبر معظم انقالب دانست و گفت :ایشان
معتقدند دش��من ش��ماره یک ایران و اس�لام و
انقالب و مکتب اهلبیت(ع) در زمان ما آمریکا و
صهیونیسم هستند که به مثابه مشرکان قریش در
زمان رسولاهلل هستند و همه برنامهریزیهای ما
نیز باید برای غلبه بر اینها باشد و فتح اسالمی آن
زمان محقق میشود که آمریکا و صهیونیستها
ضعیف و ذلیل شوند .وی افزود :در اینگونه موارد
نرمش قهرمانانه و تاکتیکی را برای برخی مسائل
در س��یره رهبری بخوبی میبینید همچنانکه در
قضیه برجام اینگونه برخورد کردند و همین برجام
تجربهای اس��ت که حتی طرفداران و کسانی که
دلخوش��ی به آمریکا داشتند ،به بدذاتی آمریکا و
اروپاییه��ا و نقض عهد آنها پی بردند و فهمیدند
آنها به کمتر از تس��لیم ایران و نابودی اس�لام و
انقالب راضی نیستند.
لزوم توجه به دوگانههای قرآنی

آیتاهلل کعبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم
انق�لاب در  23اس��فندماه  97در دیدار خبرگان
عنوان کرد :ایشان در آن دیدار بحث بسیار مهمی
را مط��رح کردند و از خب��رگان ،فضال ،روحانیان،
خطبا و مبلغان خواس��تند دوگانههای مطرح در

قرآن را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند .عضو
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد :ایشان
فرمودند حوادثی در کشور اتفاق میافتد که برخی
اوقات تلخ و برخی اوقات ش��یرین است ،تحریم و
تهاجم فرهنگی یا برخی کش��ورها درگیر تهاجم
نظامی هستند و گاهی پیشرفتهایی پیش میآید
که نوع مواجهه با این حوادث بس��یار مهم اس��ت
ک��ه در توقیع معروف امام زمان(عج) هم اش��اره
ش��ده در اینگونه حوادث به فقهای دین مراجعه
کنید .وی تصریح کرد :حوادث واقعه در حقیقت
رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی،
دفاعی ،اقتصادی و نیز موضوعات ش��رعی است،
یعنی یک مبلغ و خطیب تنها به مسائل شرعی و
فقهی نمیپردازد بلکه گاهی یک واقعه سیاسی را
میخواهد تحلیل کند ،از این رو رهبر معظم انقالب
در اینباره چند نکته کلیدی را بیان میکنند .وی
ادام��ه داد :بنده تالش کردم بعضی از این آیات را
که پاس��خ این دوگانههاست بیان کنم ،به عنوان
مثال  2برخ��ورد انفعالی و فعال درباره ناو آمریکا
که به خلیجفارس نزدیک شد وجود دارد ،چرا که
در آن زمان برخی روزنامهها و س��ایتها در پازل
دشمن کار کردند و زود تیتر زدند دوگانه صلح یا
جنگ؟ و دقیقا گویی صدای آمریکا و ضد انقالب
هستند و به شکلی کار کردند که دل مردم را خالی
کنند .استاد برجسته حوزه و دانشگاه عنوان کرد:
این برخورد منفعالنه است ،قرآن میفرمایدَ « :و إِذا
جا َء ُه ْم أَ ْم ٌر م َِن أْالَ ْم ِن أَ ِو الْخَ ْوفِ أَذا ُعوا ب ِ ِه َو ل َ ْو َردُّو ُه
ذين
��ول َو إِل 
الر ُس ِ
ي أُول ِي أْالَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم ل َ َعل َِم ُه ال َّ َ
إِلَي َّ
يَ ْس َت ْنب ُِطون َ ُه ِم ْن ُه ْم َو ل َ ْو ال َفضْ ُلاهلل َعلَ ْي ُک ْم َو َر ْح َم ُت ُه
طان إِالَّ َقلي ً
ال» همیشه تقوا در مسائل
الَت ََّب ْعت ُُم الشَّ ْي َ
فردی نیست بلکه در تحلیل اشتباه مسائل سیاسی
و اجتماعی مربوط به جامعه ممکن است چیزهایی
بگوید که خروج از تقواست و در دام شیطان بیفتد
و بالفاصله منفعل ش��ود .وی با اش��اره به شیوه
برخورد فع��ال درباره ن��او آمریکایی گفت :وقتی
بگوییم این کار یعنی ورود ناو به خلیجفارس ناشی
از اس��تیصال دشمن است یعنی همه برنامههای
آنها برای به زانو درآوردن ایران اس�لامی به سنگ
خورده و کارشان به عربدهکشی و ترساندن ملت
ایران رسیده است پس ما باید جلوی آنها بایستیم
تا دوباره مأیوس شوند.
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ط��ی روزهای گذش��ته برخ��ی مطبوعات
اصالحطلب ،بیآنکه جنگی در میان باش��د ،در
نقش ستاد تبلیغات جنگی دولت ایاالت متحده
ظاهر ش��دند .تا آنجا که یک نشریه منتسب به
همین جریان سیاس��ی از تصویر تبلیغاتی ناو و
جنگندههای ارتش آمریکا که مربوط به س��ال
 2017و اقیان��وس آرام اس��ت برای عکس روی
جلد خود اس��تفاده کرده و علنا دست به ارعاب
افکار عمومی ایرانیان زد .هدف این ش��امورتی
بازی جدید هم ناگفته مش��خص اس��ت :تبلیغ
«مذاکره با ترامپ و فروش کلی کشور» از طریق
«تزری��ق کاتالیزور ترس به بدنه افکار عمومی».
سانسور خبر حضور فرمانده کل سپاه پاسداران در
جلسه غیرعلنی مجلس ،بخش دیگری از اقدامات
رسانههای اصالحطلب طی روزهای گذشته بوده
است .بنا به گفته نمایندگان ،سرلشکر سالمی
در جلسه مذکور ،دالیل متعددی برای نامحتمل
بودن جن��گ ارائه و اظهار کرده آمریکا جرأت و
توان حمله به ما را ندارد.
کانالها و پیجهای طرفدار جریان اصالحات
در فضای مجازی اما باز هم دستبردار نیستند و
مدام سرگرم مخابره عرض ،طول ،وزن ،ارتفاع و
تعداد تجهیزات نظامی اعزامی آمریکا به منطقه
خلیجفارس بوده ،مردم را از جنگی قریبالوقوع
میترسانند .براستی در برش مضحکی از تاریخ
ایستادهایم! کسانی که در  6سال گذشته مدام
گفتهاند باید برجام را امضا کنیم تا سایه جنگ
از کشور دور شود و برای ایجاد آنچنان رونقی،
چشم بسته تکرار کردهاند ،حاال  3سال پس از
اجرای برجام ،نهتنها پاسخگوی نتایج اقتصادی
ناش��ی از آن نیس��تند ،ان��گار که ب��ه صورت
تخصصی ،خبرنگار حوزه جنگ هم ش��دهاند
و «وای جن��گ ،وای جن��گ» میکنند! همان
جنگی که قرار بود برجام سایهاش را از سرمان
دور کند! حفظ تعادل و س�لامتی همزمان با
حمل این حجم از تناقضات ،کار آسانی نیست،
غربگرایان ایرانی اما استعداد عجیبی در این
زمینه دارند!
همزمان با این تحرکات ،س��فیر انگلیس در
تهران نوشته است« :باعث افتخار بود که میزبان
تعدادی از هم��کاران دولت ،بخش خصوصی و
دیگر دیپلماتها برای صرف افطار در س��فارت
بودی��م!» وی س��پس به فاصله ی��ک روز از این
توئیت ،با بیان اینکه انتقادهای عجیبی از افطاری
دادن س��فارتخانه دول��ت متبوع��ش به برخی
ایرانیان(!) شنیده ،مجددا توضیح میدهد« :من
خبرنگاران منتقد را به یک مراسم افطار دعوت
میکنم تا نظراتشان را با ما در میان بگذارند!»
خبرنگاران منتقدی که پیشتر هم بیبیسی از
لیست انتخاباتی مدنظر آنها در انتخابات مجلس
و خب��رگان حمایت کرده ب��ود ،طبعا قدر نان و
نمک س��فارت را خ��وب میدانند و ما هم نباید
برای این دوس��تی پاک(!) آقای س��فیر و آنها را
شماتت کنیم .خیل همفکران و همکاران قدیمی
این افراد ،هماکنون در بیبیس��ی فارسی ،رادیو
فردا ،رادیو زمانه و دیگر اصطبلهای س��لطنتی
مشغول خدمت هستند و از قضا مانند دوستان
مقیم ایران خود ،بشدت بر طبل جنگ و ارعاب
مردم میکوبند.
وقوع جنگ اما به کدام دالیل منطقی ،بسیار
نامحتمل و دور از ذهن اس��ت؟ بگذارید با فرض
بدبینانه مطبوعات انگلیسی شروع کنیم :وقوع
جنگ حتمی است و برابر با نابودی ایران خواهد
بود .س��وال اینکه آیا روسیه ،چین و دیگران در
صورت وقوع آن جنگ خیالی س��اکت خواهند
نشس��ت؟ آیا این غول سرمس��ت از فتح کشور
بزرگی مانند ایران ،پس از آن اساسا قابل کنترل
خواهد بود؟! چگونه با روس��یه ،چین و دیگران
تعام��ل خواهد ک��رد و آیا اساس��ا آنها را تحمل
خواهد کرد یا ممکن اس��ت نوب��ت بعدی ،آنها
باشند؟! وقتی جابهجایی یک سامانه پاتریوت در
چند هزار کیلومتری چین یا روس��یه هم سطح
تنش بین آنها و یانکیها را تا حد برخورد اتمی
باال میبرد ،محو ایران از نقشه(!) معنا و پیامدهای
روشنی برایشان خواهد داشت .لذا پرواضح است
که ش��روع جنگ با ایران با کباب پختن در یک
گوشه از جنگل فرق دارد ،بلکه به معنای سوختن
تمام درختهاست .به قول صحیح آقای روحانی،
جنگ با ایران ،مادر جنگها و صلح با ایران ،مادر
صلحهاس��ت و به گفته رهبر انقالب ،بعید است
یانکیه��ا اینقدر هم «چیز» باش��ند که اینها را
نفهمن !د
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