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خرب اول

بار دیگر جان بولتون عضو حزب جمهوری خواه آمریکا عداوت و کینه دیرین خود به جمهوری اسالمی ایران را نمایان ساخت. حضور وی در جمع منافقین و سخنرانی 
بر علیه نظام جمهوری اســالمی نشان می دهد که این حزب برای رسیدن به منویات خود طرح ها و برنامه های نوینی در سر دارد. اگرچه شعارهای بولتون و وعده ها و 
آرزوهایش در طول عمر جمهوری اسالمی بارها عنوان شده و هر بار با شکست مواجه گردیده، اما باید توجه داشت که تمامی این دستاوردها حاصل حفظ اتحاد و حمایت 
همه جانبه از دولت و حکومت جمهوری اســالمی بوده است. مردم ایران در اردیبهشت ماه یکبار دیگر با حضور خود پای صندوق های رأی نشان دادند که مشکالت و 
اختالف های داخلی را بر سر صندوق های رأی حل کرده اما در مواجهه با خصم خارجی همگان یک صدا و هم دل در مقابل دخالت ها و ادعاهای گزاف خواهند ایستاد. 
حضور 75 درصدی مردم پای صندوق های رأی بیش از هر چیز نشانگر مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسالمی بود. یعنی همان تکیه گاهی که امکان آسیب رساندن 
به این نظام را بال موضوع می کند. سردمداران ایاالت متحده و علی الخصوص حزب جمهوری خواه و دولت مردان نوین این کشور باید بدانند که مردم ایران به هیچ عنوان 

تحمل دخالت خارجی در امور خود را نداشته و در مقابل هر گونه تعرض تمام قد خواهند ایستاد.

قرارداد با توتال 
خیانتی بزرگ در حق منافع ملی

طی 110 سال حضور در بازار نفت
 همواره به امنیت عرضه معتقد بوده ایم
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سرمقاله

در مراسم بزرگداشت همســر آقای علم الهدی، بوسیدن دست احمد جنتی 
توســط مشــاور فرهنگی رئیس جمهور )حسام الدین آشنا( ســوژه رسانه های 

اجتماعی در فضای مجازی گردید.
دست بوســی مقامات سیاسی هرگز امری معنوی یا به معنای حرمت گذاری 

کوچکتر به پیش کسوت تلقی نمی گردد.
البته کســی نمی تواند بر جناب آشــنا خرده بگیرد که چرا به دســت بوسی 
آقای احمد جنتی مبادرت ورزیده اســت. زیرا وی به لحاظ سیاســی یک عنصر 

اصول گراست؛ و هیچ گاه هم ادعای اصالح طلبی یا حتی اعتدالی نداشته است.
به نطر نگارنده این اشکال به ریاست محترم جمهور وارد است که چرا با وجود 
فعاالن فرهنگی اصالح طلب و اعتدالی، از ایشان در پست مشاور فرهنگی استفاده 

نموده است!
اما درباره دست بوسی اخیر وی باید خاطره ای را از زبان آقای کروبی نقل کنم 

که شنیدن آن برای آقای آشنا و همه ما ضروری است:
روزی در دفتر رئیس مجلس ششم خدمت آقای کروبی بودم، صحبت مرحوم 
دکتر بهشتی به میان آمد. وی ضمن تمجید از روحیات و خلق و خوی مثال زدنی 
شهید مظلوم اظهار داشت: در زمان حیات امام وقتی ما خدمت ایشان می رسیدیم 
همگی از جمله مقام معظم رهبری، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی دست 
امام را می بوسیدیم. تنها کسی که در این مالقات ها درنهایت احترام با امام برخورد 

می کرد ولی دست امام را نمی بوسید آیت اهلل دکتر بهشتی بود.
چقدر خوب اســت که همه چهره های سیاسی به سبک آیت اهلل بهشتی در 

مواجهه با مقامات نظام ظاهر شوند.
آقای احمد جنتی که بیش از 91 ســال ســن دارد برای اصول گرایان کشور 
چهره ای محبوب و قابل احترام اســت اما اقدام به دست بوسی ایشان نیز ناپسند 

است.
این ایام که مصادف با سی و ششمین سالگرد شهادت دکتر بهشتی است، جا 
دارد بهشتی گونه همه معمران سیاســی و پیش کسوت را محترم شماریم ولی 

دست کسی را نبوسیم.
مرحوم آیت اهلل طالقانی اتفاقاً در یکی از سخنان به یاد ماندنی بعد از مالقات با 
بنیانگذار جمهوری اسالمی، ضمن اعتراض به دست بوسی جمعی از مسئولین با 
امام، بر دوستان انقالب نهیب زد که ما انقالب کردیم تا بساط این دست بوسی ها 

برچیده شود.
حقیــر هم به خاطر دارم در آخرین مالقاتی که بــا آیت اهلل منتظری در آبان 
1388 داشــتم، ایشــان در خصوص آفت تملق چنین فرمودند: باید یاد بگیریم 
که برای به دســت آوردن مناصب و مقامــات دنیایی خود را حقیر ننماییم و به 

دست بوسی و پابوسی این و آن نیفتیم.
اکنون با مالحظه نگاه به نســل فعلی و نســل های آینده و توصیه سه تن از 
معماران بزرگ انقالب 57 که راهنما و مرشــد انقالبیون بوده اند، درمی یابیم که 
سیره مردان خدایی چون منتظری، طالقانی و بهشتی پرهیز از چاپلوسی و تملق 

بوده است.
باید مانند این سه آذرخش نهضت بزرگ اسالمی در نفی تملق های شیفتگان 

قدرت بکوشیم.
اکنون رئیس جمهور محترم که شــاگرد و دســت پرورده اندیشمندی چون 
بهشتی بوده است، باید با عزل این مشاور ناکارآمد به همه حامیان گوشزد کند که 

مقامات دولت آینده بر غیر خدا حق تعظیم و دست بوسی ندارند.

آرزویی که به گور خواهند برد

"مبوس جز لب ساقی و جام ِمی حافظ"

مفهوم آزادی فردی 
در بستر فرهنگ اجتماعی

علی رحمانی

جواد شقاقی

نفس های آخر دانشگاه آزاد

علی محمد نظری

معضالت زیست محیطی با همکاری  منطقه ای قابل حل است 

قرارداد توتال نقش بسیار مهمی در روابط ایران و فرانسه دارد
علی اکبر والیتی:

رئیس جمهور:

رئیــس جمهور با بیان اینکه معضل زیســت 
محیطی یک معضل فراملی و فرامنطقه ای است، 
گفت: برای حل این معضل کشورهای منطقه باید 
همکاری گسترده تری داشته باشند و سازمان ملل 

هم باید بار سنگینی بر دوش خود حس کند.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی 
مقابله با گرد و غبار اظهار کرد: محیط زیست یکی 
از مسائل بسیار مهم برای سالمت جامعه،  توسعه 
جوامــع ما و بــرای جلوگیــری از مهاجرت های 
بی رویه اســت برای آنکه بتوانیــم با این معضل 
مواجه شویم و خطرات این تهدید را مهار کنیم به 
برنامه ریزی، سرمایه گذاری و همکاری منطقه ای 

و بین المللی نیاز داریم.
وی همچنین ادامه داد: دولت یازدهم،  محیط 
زیست را یکی از اولویت های خود قرار داد و حتی 

دولت یازدهــم به عنوان دولت محیط زیســت 
نام گذاری شــد. اولین مصوبه دولت هم در رابطه 
با احیای دریاچه ارومیــه بود که اگر اقدام دولت 
نبود،  امروز در غرب کشور با طوفان گرد و غبار و 
طوفان نمک مواجه بودیم و حدود 14 میلیون نفر 
از مردم غرب ایران ناچار به مهاجرت می شــدند. 
تثبیــت دریاچه ارومیه یکــی از افتخارات دولت 
یازدهم و یک الگوی مهم زیســت محیطی برای 

منطقه و جهان است.
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین یادآور شد: 
عالوه بر احیای دریاچــه ارومیه اقدامات دیگری 
مثل احیای تاالب هورالعظیم و هامون و ســایر 
تاالب ها انجام شــد،  به گونه ای که امروز بیش از 
80 درصد تاالب هورالعظیم را آب فراگرفته است، 
البته این بدان معنا نیســت که اقدامات ما کافی 
بوده ولی در حد تــوان و اعتبارات خود اقدامات 
ارزشمندی در این چهار سال انجام گرفته است. 

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه منشاء 
خارجی گرد و غبار در ایران با منشــاء داخی آن 
قابل قیاس نیســت، گفت: گرد و غبار ایران 20 
درصد منشاء داخلی و 80 درصد منشاء خارجی 
دارد. حــدود 2 میلیون هکتار از بیابان های ایران 
می تواند منشــاء گرد و غبار باشد،  اما کشورهای 
عراق، ســوریه، اردن، کویت، عربستان، پاکستان، 
افغانستان و ترکمنستان جزو کشورهایی هستند 
که گرد و غبار از آنها به داخل کشــور ما سرازیر 
می شود. گاهی در یک 24 ساعت 8 میلیون متر 
مکعب خاک با طوفان گرد و غبار جابجا می شود 
که آثار منفی بر زندگی مردم،  کشاورزی و محیط 

زیست کشورهای منطقه دارد.

وی در ادامه با طرح این پرســش که راه چاره 
برای موضــوع گرد و غبار چیســت؟ گفت: این 
موضوع از حد مسائل ملی فراتر رفته و منطقه ای 
و جهانی شده اســت. امروز غرب و شرق آسیا و 
شــمال آفریقا و بسیاری از مناطق دیگر جهان از 
این موضوع در رنج هستند. بی تردید این معضل 
راه حلی دارد که برخی راه حل ها سلبی و برخی 
ایجابی هســتند. طرح ایجاد 22 ســد بزرگ در 
یکی از کشــورهای همســایه می تواند تاثیرات 
بســیار مخربی بر فرات و دجله بگذارد. نمی توان 
در برابر آثار مخرب ایــن اقدامات بی تفاوت بود. 
کشــورهای منطقه و سازمان های بین المللی در 
این زمینه مســئولیت دارند و نمی توان نسبت به 
آنچه محیط زیست را تخریب می کند بی تفاوت 
باشــیم. رئیس جمهور ادامه داد: احداث سدهای 
متعدد در افغانســتان در اســتان های خراسان و 
سیستان تاثیرگذار است. اگر هامون به طور کامل 
خشک شــود، مردم سیستان و افغانستان از گرد 
و غبار رنج می برند. اگر جلو طوفان شــن گرفته 
 نشــود، همه مردم منطقه مــا ناچار به مهاجرت 
می شــوند. تمدن هــا رخــت برخواهد بســت، 
کشاورزی، شهرســازی و زندگی مــردم متوقف 
می شود بنابراین یک مسئولیت انسانی، منطقه ای 
و بین المللی در مقابل این تهدید خطرناک داریم.

وی افــزود: نمی توانیــم بدون همــکاری با 
کشورهای همسایه، منطقه و جهان در این معضل 
پیروز شویم. قبال هم گفته ام بحث در مورد اینکه 
کدام کشــور باید در منطقه قوی تر باشد را کنار 
بگذاریم. قوی ترین کشــور در منطقــه نباید به 
عنوان هدف اول دنبال شود،  بلکه منطقه قوی تر 

باید مدنظر باشد. نه اینکه یک کشور بخواهد در 
برابر سایر کشورها قد علم کرده و تفرقه و اختالف 
را بیشــتر کند. ما همه یک خانواده در خاورمیانه 
هستیم و نمی توانیم از هم فاصله بگیریم. باید به 
فکر منطقه قوی تر باشــیم. رئیس دولت یازدهم 
خاطر نشــان کرد: امروز دوران دیوارکشی پایان 
یافته و رهبران کشورهای تازه به دوران رسیده که 
به فکر دیوار کشــیدن افتاده اند باید بدانند دوران 
این اقدامات خاتمه یافته است. باید دست به دست 
هم دهیم نه اینکه دست ها را قطع کنیم.  باید با 
احترام به دیگران، حقوق ملت خود را حفظ کنیم. 
اگر عربســتان و آمریکا در فکر تامین منافع خود 
هستند،  اشــتباه می کنند. از اسرائیل نام نمی برم 
که همه زندگی سیاسی اش اشغال،  تجاوز و خطا 
بوده است. تنها راه برای زندگی مسالمت آمیز در 
خاورمیانه و جهان سیاست برد – برد است. وی با 
اشاره به اینکه در مساله محیط زیست هم باید از 
سیاست برد – برد استفاده کنیم، ادامه داد: باید 
دنبال طرح هایی باشیم که همه کشورهای منطقه 
از آن ســود ببرند. نمی توان به گونه ای رفتار کرد 
که یک کشــور از سرچشمه های آب بهره ببرد و 
دیگران محروم شوند. راهی نداریم جز اینکه هم 
دیگر را یاری کنیم. رئیس جمهور در پایان با بیان 
اینکه معضل زیست محیطی یک معضل فراملی و 
فرا منطقه ای است، گفت: راه حل این موضوع این 
است که همکاری های کشورهای منطقه بیشتر 
شود،  ســازمان ملل متحد بار سنگینی از وظیفه 
احســاس کرده و از همه توان خود بهره بگیرد تا 
با قطعنامه های متعــدد،  کمک های مالی و فنی 

بتوانیم در این موضوع پیروز شویم.

رئیــس مرکز تحقیقــات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام با بیــان اینکه حجم 
مبادالت ایران و فرانســه 4 برابر شده گفت: انعقاد 
قرارداد وزارت نفت و توتال نقش بســیار مهمی در 
توسعه روابط دو کشور ایفا می کند. به گزارش ایرنا، 
علی اکبر والیتی پس از دیدار »کریســتن ماسه« 
دبیرکل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با برگزاری 
نشست ســاالنه گروهک تروریســتی منافقین در 
پاریس نیز گفت: آنچه که مــورد تایید جمهوری 
اســالمی ایران است توســعه روابط با فرانسه در 
حوزه های سیاســی، اقتصادی و بین المللی است، 
مواردی که در این جلســه دبیــرکل وزارت اروپا و 

امور خارجه فرانســه برآن تاکید کــرد و ما هم بر 
آن تاکید داریم. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اقدامات 
خصمانــه ای که در پاریس صــورت گرفت، مورد 
مخالفت ماست و طبیعتا میزبانی از تروریست ها و 
یا کسانی که سابقه تروریستی مثل منافقین دارند، 
بــه نفع صلح منطقه ای و بین المللی نخواهد بود. 
والیتی با اشــاره به حمایتی که از داعش توســط 
برخی از کشورهای غربی شد، تصریح کرد: آثار سوء 
ایــن حمایت از داعش دامن خــود آنها را گرفت و 
بدون تردید ما در چارچوب موازین اصولی خودمان 
با کشــورها رابطه داریم. رئیــس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 

البته ظرف مدت گذشــته مبادالت ایران با فرانسه 
400 درصد افزایش یافته یعنی 4 برابر شــده و به 
خصوص اقدام اخیر بین وزارت نفت و شرکت توتال 
نقش بسیار مهمی را در توسعه روابط ایران و فرانسه 
ایفا می کند. وی با اشاره به نزدیکی مواضع دو کشور 
در بســیاری از مســائل منطقه ای نسبت به دیگر 
کشورهای غربی، اظهار داشت: در صحبت هایی که 
با »کریستن ماسه« داشته ام تاکید کردم که ما از 
تمامیت ارضی ســوریه، عراق، لبنان و یمن و کل 
کشورهای منطقه حمایت می کنیم. والیتی با اینکه 
در داخل عراق بخشــی خواهان جدایی و استقالل 
هستند تاکید کرد: قطعا جمهوری اسالمی ایران با 
این تجزیه طلبی ها مخالف است و حتما از تمامیت 

ارضی و حکومــت مقتدر مرکزی حمایت می کند. 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام ادامه داد: دبیــرکل وزارت اروپا و 
امور خارجه فرانســه هم تاکید بر این داشــت که 
این کشور هم از تمامیت ارضی کشورهای منطقه 
حمایت می کند. والیتی خاطرنشان کرد: این موارد 
نقاط مشترک ما با فرانسه است و این کشوراگر از 
سیاست های خلق الساعه ترامپ تبعیت نکند، قطعا 
به نفع مردم و آینده فرانســه اســت. رئیس مرکز 
حقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت: اســتنباط ما این است که آنها به سمتی 
می روند که باز هم مستقل تراز آمریکایی ها باشند و 

این نوع حرکات هم در فرانسه تکرار نشود.

اکبر اعلمی

مخالفت با نهادهای 
انتصابی و تشکیل شورای 
مشورتی اصالح طلبان!؟

علی نظری - سردبیر

     الیاس حضرتی نماینده 
مجلس:

رئیس جمهور به دنبال 
انتخاب وزیر دفاع از 

میان فرماندهان ارتش 
صفحه 3است

بولتون:
 انقالب اسالمی 

نباید به 
چهل سالگی برسد


