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استقبالازدخالتخارجي
درامورداخليكشورمان!

روزنامه آرمان ديروز با تيتر ي��ك »ورود  كانادا به پرونده 
سيد امامي« به اس��تقبال دخالت خارجي در امور داخلي 
كشورمان رفته است. بهانه دخالت دولت كانادا كه روابط 
ديپلماتيك با ايران هم ن��دارد، دوتابعيتي بودن كاووس 
سيد امامي است. مانعي هم نيست؛ دولت كانادا مي تواند 
بيانيه بدهد و عمليات رواني خودش را داش��ته باشد، اما 
اينكه كس��اني در ايران از اين دخالت ذوق كنند، يقيناً با 

اصل استقالل منافات دارد.
 نكته جالب تر اين است كه اين رس��انه وابسته به جرياني 
است كه هم اكنون دولت و نيز كل كرسي هاي نمايندگي 

مردم تهران را در دست دارد.
 با اين همه، آيا به اس��تقبال دخالت خارجي رفتن، نشان 
از بي اعتمادي رسانه اصالح طلب به دولت اصالح طلب و 
نمايندگان اصالح طلب مجلس ندارد؟! مگر نه اين اس��ت 
كه نمايندگان مجلس و از جمله افرادي از فراكسيون اميد 

در اين زمينه با نمايندگان نهادهاي اطالعاتي و قوه قضائيه 
ديدار كرده اند و فيلم لحظات قبل از مرگ اين فرد و آماده 
كردن مقدمات خودكش��ي را ديده اند، پس رس��انه هاي 
اصالح طلب از دميدن بر آتش شبهه چه سودي خواهند 
برد كه از انعكاس صحيح اخبار و اطالعات دريغ مي ورزند؟ 
دخالت خارجي اول از همه ع��زت و اعتبار اصالح طلباني 
را زير سوال خواهد برد كه با كلي وعده و وعيد رأي جمع 
مي كنند و بع��د از انتخابات مي خواهن��د بگويند زورمان 
نرسيد! اگر توانش نيست و با خارجي ذوق زده مي شويد، 
بهتر نيست از ابتدا بگوييد كه ما نمي توانيم كاري كنيم؟ 
اين پرونده هم روشن ش��ده، اما روسياهي اش بماند براي 
آنهايي كه از عزت و آبروي كش��ور براي مطامع سياسي و 

جناحي گذشتند. 


 دالرنجومي
كواكبيانرابهاشتباهانداخت!

دالر آنقدر باال رفته كه اعداد و ارقام انگار معناي خودش را از 

دست داده است؛ همان طور كه هميشه در عرف گفته مي شود 
كه وقتي رقمي خيلي باالتر از حدش رفت، ديگر مهم نيست 
چقدر اس��ت! مصطفي كواكبيان هم شايد روز گذشته دچار 
همين اشتباه شد وقتي در تذكري به دولت در صحن علني 
مجلس گفت: »قيمت دالر از ابتداي انق��الب تاكنون بيش 
از 7 هزار برابر افزايش يافته اس��ت و اين در حالي اس��ت كه 
قيمت دالر در كشورهاي همسايه از جمله امارات، عربستان 
و كويت ثابت است. « بيش از 7 هزار برابر؟! دالر در سال 57، 
10 تومان بوده و االن 5 ه��زار تومان، رقم 7 هزار برابر از كجا 
آمده است؟  تذكرش هم البته به جايي نخواهد رسيد. افزايش 

قيمت دالر آنقدر جلوي چشم است كه تذكر نمي خواهد. 
در نهايت هم علي مطهري، نايب رئيس مجلس گفت كه 
»نظر مجلس و رئيس آن اين اس��ت كه رئيس كميسيون 
اقتصادي در خصوص افزايش قيمت دالر بررسي كرده و 
گزارش خود را به صحن علني مجلس بدهد. « و چه بسيار 
از اين بررسي شدن ها كه به جايي نرس��يده است و رفته 

وقت گل ني!

عيدي چله انقالب
با گذر از 22 بهمن 1396، انقالب اس��المي وارد چهلمين س��ال 
پيروزي خود شد و در آستانه چهل سالگي انقالب اسالمي هستيم. 
عدد 40 در فرهنگ هاي گوناگون حامل معاني و مفاهيم پرارزشي 
است و در سنت هاي الهي و اسالمي نيز در قالب هاي به خصوصي 
تبلور يافته است. بعثت پيامبر اعظم )ص( در چهل سالگي، توقف 
40 روزه حض��رت موس��ي در ميق��ات، اربعين ش��هادت حضرت 
اباعبداهلل )ع(، سرگرداني چهل س��اله بني اسرائيل و ... نشانه هاي 
متعددي هستند كه نشان مي دهد عدد 40 در كالبد زمان، معناي 
ويژه اي دارد. طبعا كش��ف س��ر و بطن حقيقي اين معنا در توان و 

بضاعت نگارنده نيست و اصوال موضوع اين نوشتار نيست. 
آنچه اينجا محل تأمل است كه رسيدن انقالب اسالمي به چهلمين 
س��ال خود واجد معن��اي قابل مالحظه اي اس��ت. انقالب��ي كه با 
دس��ت هاي خالي امت و امام و با توكل به خ��دا و اراده ايماني رقم 
خورد و اگر نبود اين ايمان و اخالص در مسير، بي شك انبوه عوامل 
مادي و دشمنان تا به دندان مسلح بارها آن را از پاي درآورده بودند. 
گذر از اين مسير پرحادثه و سخت چهل ساله كار آساني نبود و به 
شكرانه امتداد اين مسير نوراني بايد در پيشگاه ذات باري تعالي سر 

به سجده گاه سائيد. 
چنانچه روز 22 بهمن را كه روز رهاي��ي ملت ايران از يوغ طاغوت 
اس��ت، نقطه عطف تاريخ معاصر ايران و آغازگ��ر دوران جديدي 
بدانيم، هر س��ال انقالبي از 22 بهم��ن آغاز و ب��ه 22 بهمن ختم 

مي شود. 
از اين رو عيد اين س��ال انقالبي، 22 بهمن است. اگر نيم نگاهي به 
فراز و فرودهاي اين 40 س��ال بيفكنيم، روشن است كه رسيدن و 
ديدن چهلمين سال انقالب خود يكي از الطاف خفيه و جليه الهي 

است و بايد به حق آن را »عيد چله انقالب« دانست.
 بي ترديد كسي ادعا نمي كند انقالب اسالمي در طي اين 40 سال 
به همه اهداف و آرمان ه��اي خود به صورت تمام و كمال دس��ت 
يافته، اما گام نهادن در اين مسير الهي و پايمردي در طي طريق و 
در عين دستيابي به برخي رهاوردهاي بي نظير يا كم نظير، جاي 
بسي خوش��وقتي را فراهم مي آورد.  در ميان عوامل دنيوي تداوم 
انقالب، نقش مردم بي بديل است و بايد حضور ملت ايران را عامل 

مبقيه انقالب دانست. 
پس پيروز اصلي اين مبارزه چهل ساله، مردم هستند و اگر كسي 
شايسته تقدير و تحس��ين باشد، در درجه نخس��ت همين مردم 
است. اكنون وظيفه مسئوالن و همه كساني كه به انحاي مختلف 
بر سر سفره انقالب نشسته و يا به اين واسطه جايگاهي اجتماعي 
يافته اند، آن اس��ت كه در اين عيد چله انقالب، »عيدي« مردم را 

پرداخت كنند. 
آنانكه مردم ايران را شناخته باشند، مي دانند كه اين ملت، چندان 
متوقع نيستند و تنها توقع شان از مس��ئوالن استمرار حركت در 
مسير انقالب اس��المي و عمل به وظايف محوله بر دوششان است. 
اكنون بزرگ ترين عيدي مسئوالن در چهلمين سال انقالب، »كار 
و تالش بي وقفه و جهادي براي حل مشكالت واقعي مردم« است. 
تا چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، حدود يك سال باقي 
است و اين يك سال فرصت مغتنمي است كه مسئوالن و متصديان 
امر، حرف درماني، جنجال س��ازي هاي سياسي بيهوده، دوقطبي 
سازي هاي كاذب، سردست گرفتن مطالبات اقليت هاي قدرتمند 
سياسي و اقتصادي و تنبلي و بي عملي را رها كرده و به جهاد شبانه 
روزي براي حل مش��كالت معيش��تي و اقتصادي مردم بپردازند. 
سرفصل هاي مطالبات و گله مندي هاي مردم در اين حوزه مشخص 
است و نيازي به تكرار آنها نيز نيست. اگر همت و مديريت جهادي 
به ميدان عمل آيد مي توانيم يك س��ال بعد و در چهلمين سالگرد 
انقالب اسالمي، عبور از بحران سوءمديريت و بي تدبيري را جشن 
بگيري��م. در غيراين صورت كفران نعمت كرده اي��م و مي دانيم كه 

»لَِئْن َكَفْرتُْم إَِنّ َعذابِي لََشِديٌد«

عضو خبرگان رهبري:
هدف غائله 25 بهمن سال 89 

»سوريه سازي ايران« بود
»سوريه س�ازي   89 س�ال  بهم�ن   25 غائل�ه  ه�دف 
اي�ران« ب�ود ك�ه ب�ا حص�ر س�ران فتن�ه شكس�ت خ�ورد.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اقدامات دشمنان در سوريه به 
ورود نيروهاي تكفيري و از بين بردن زيرساخت هاي اين كشور اشاره 
كرد و گفت: هدف اصلي امريكا و اسرائيل در ابتدا سوريه سازي ايران بود 

كه اين طرح با حصر سران فتنه شكست خورد. 
آيت اهلل محس��ن حيدري آل كثير، عض��و مجلس خب��رگان رهبري 
در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اقدامات فتنه گ��ران در بهمن 89 و 
سوءاس��تفاده از جريان بيداري اسالمي اظهار داش��ت: فتنه گران كه 
پس از حماسه 9 دي و 22 بهمن 88 سرشان به سنگ خورده بود، در 
پي فرصتي بودند كه دوباره خود را مطرح و شعارهاي پوسيده شان را 

تجديد كنند. 
وي با اشاره به فراگير شدن بيداري اس��المي در منطقه اين موضوع را 
متأثر از روند انقالب اسالمي برشمرد و ادامه داد: وقتي بيداري اسالمي 
در كشورهايي همچون مصر، ليبي،  بحرين و تونس مطرح شد سياست 
امريكا و اسرائيل بر اين قرار گرفت كه موج بيداري اسالمي را از ضديت 

با استكبار و صهيونيسم به مقابله با جبهه مقاومت ببرند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري جمهوري اسالمي را مركز جبهه مقاومت 
برشمرد و بر همين اساس افزود: در آن زمان بهترين سوژه و مزدوراني 
كه مي توانس��تند مأموريت امريكا و اس��رائيل را در ايران اجرا كنند، 
سران فتنه بودند كه ازاين رو با شكسته ش��دن اين برنامه ريزي امريكا 
و اس��رائيل خط مبارزه با مقاومت را به سوريه بردند. درحالي كه هدف 
اصلي آنها اين بود كه ابتدا ايران را تبديل به سوريه كنند. وي با اشاره 
به اقدامات دشمنان در سوريه به ورود نيروهاي تكفيري و از بين بردن 
زيرساخت هاي اين كشور اش��اره كرد و يادآور شد: هدف اصلي امريكا 
و اس��رائيل سوريه س��ازي ايران بود كه اين طرح با حصر س��ران فتنه 

شكست خورد. 
آيت اهلل حيدري بر همين اساس خاطرنشان كرد: حصر مربوط به فتنه 
88 نبود بلكه به منظور جلوگيري از تكرار حوادث س��وريه در ايران با 

محوريت سران فتنه انجام شد. 

شهروندان عادی چگونه برای دستگاه های جاسوسی جذابیت پیدا می كنند

جاسوسی های نوين، عرصه تقابل قدرت های متخاصم  با  ايران

 پیش�رفت فناوري، به خص�وص در حوزه هاي 
غیرنظامي س�بب ش�ده تا دامنه ه�دف برخي 
س�ازمان هاي جاسوس�ي از اف�راد حاض�ر در 
مناصب حساس به شهروندان عادي نیز برسد. 
جاسوسي واژه اي است كه در طول تاريخ سرنوشت 
دهها نبرد بزرگ را متحول ك��رده و از همين رو از 
هزاران س��ال پيش نهادهاي جاسوسي همواره به 
عنوان عاملي در جهت برتري قدرت ها ايفاي نقش 
كرده اند. جاسوسي اغلب در ذهن مردم عادي به نفوذ 
در ساختارهاي محرمانه يك كشور و انتقال آن به 
ساير كشورهاي خارجي تعبير مي شود.  شايد اين 
تصور از واژه جاسوسي تا سال ها همان چيزي بود كه 
در واقعيت رخ مي داد، اما پيشرفت فناوري و افزايش 
دانش انسان در حوزه هاي گوناگون سبب شده تا پس 
از پايان جنگ سرد شاهد ظهور پديده هاي جديدي 
در عرصه جاسوس��ي و فعاليت نهادهاي اطالعاتي 

كشورهاي ديگر باشيم . 
اين پديده هاي جديد در حوزه جاسوسي كه اغلب 
 به عنوان جاسوسي نوين ياد مي شود، نه تنها افراد 
و نهادهاي دخيل در ساختارهاي محرمانه را شامل 
نمي شود و به راحتي مي تواند حتي شهروندان عادي 
را درگير كند. بلكه افرادي كه شايد حتي خود نيز 
نمي دانند در جريان سوء استفاده يك نهاد خارجي 

براي كسب اطالعات قرار گرفته اند. 
اين پديده هاي جديد جاسوس��ي عمدتا مبتني بر 
پيشرفت هايي است كه زندگي انسان ها را دگرگون 

كرده است. 
     جاسوسي سايبري مولود قرن بیست و يكم 
جاسوسي سايبري از مهم ترين پديده هاي نوين در 
عرصه جاسوسي است كه اتفاقاً كشور ما به كرات 
و در مواقع حس��اس هدف آن واقع شده است. با 

توجه به اينكه هر روز و با گستردگي بيشتر اداره 
امور روزمره انسان ها با فرآيندهاي خودكار صورت 
مي پذيرد، ايجاد اختالل در اين فرايندها و س��وء 
استفاده از داده هاي مبادله شده در آن به عنوان 
يكي از اهداف راهبردي نهادهاي جاسوس��ي در 
آمده اس��ت.  اوضاع به گونه اي است كه برخي از 
كشورها در قالب برخي س��ازمان هاي باالدستي 
اقدام به تشكيل ارتش هاي ويژه سايبري كرده اند 
كه اغلب نيز تحت نظ��ر نهاده��اي امنيتي قرار 
دارد. كش��ورهايي مانند امريكا، چين و روسيه از 
كشورهاي فعال در اين حوزه محسوب مي شوند.  
ايران شايد يكي از اولين كشورهايي باشد كه در 
اين حوزه مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس 
اس��نادي كه هم اكنون جنبه عمومي پيدا كرده 
است، اياالت متحده امريكا و رژيم صهيونيستي 
در قالب طرحي به ن��ام » المپيك« تالش كردند 
تا با وارد كردن ويروس هاي مخرب تأسيس��ات 

هسته اي ايران را مورد هدف قرار دهند. 
يكي از اين ويروس ها كه بسيار مخرب تر از بقيه 
بود، اس��تاكس نت نام داش��ت كه سبب آسيب 
به تعداد زيادي از س��انتريفيوژها شد. همچنين 
طرحي به نان نيترو زئوس ب��راي حمله به ايران 
تدارك ديده ش��ده بود.  نيترو زئوس، برنامه يك 
جنگ سايبري گسترده است و قرار بود در صورتي 
كه تالش هاي ديپلماتيك به منظور محدود كردن 
برنامه هسته اي بي نتيجه بماند و توافق هسته اي 
به جايي نرسد، اجرايي شود. امريكا مدعي است 
كه اگر اين سالح س��ايبري مورد اس��تفاده قرار 
مي گرفت، سامانه هاي پدافند هوايي، ارتباطي و 
بخش هاي حياتي ش��بكه توزيع برق ايران از كار 
مي افتاد.  نكته جالب اينجاست كه در اسناد افشا 

شده در اين باره متخصصان فني به اين نكته اشاره 
كردند كه اولويت اصلي براي اين اقدام ورود برخي 
از تجهيزات آلوده به شبكه هاي كامپيوتري ايران 
بود. اتفاقي كه عمدتاً به وسيله پرسنل بي اطالع 
رخ مي داد. براي تشريح اين مس��ئله حتي ورود 
يك فلش آلوده نيز مي تواند به راحتي يك شبكه 

رايانه اي را با مشكل روبه رو كند. 
شايد در سال هاي بعد ش��اهد تالش سرويس هاي 
اطالعاتي غرب براي اس��تفاده از شهروندان عادي 
ايراني براي نف��وذ و ايجاد حمله مخرب س��ايبري 

باشيم. 
     تهاجم در حوزه بیولوژيكي 

حوزه بيولوژي��ك و فناوري هاي زيس��تي از جمله 
حوزه هايي است كه به شدت كارزار يك جنگ تمام 
عيار در سطح جهاني است. پيشرفت هاي علم ژنتيك 
در سال هاي اخير اين توان را براي انسان ايجاد كرده 
است تا دست به اقداماتي بزند كه شايد 20 سال قبل 

تنها مي شد در روياها از آن سخن گفت. 
بحث فناوري زيس��تي آنچنان اي��ن روزها مهم 
ش��ده اس��ت كه والديمير پوتين رئيس جمهور 
روسيه در سخناني به اين نكته اشاره مي كند كه 
برخي از آزمايشات زيستي امريكايي ها مي تواند 
تبعات جبران ناپذيري براي بش��ر داشته باشد.  
تهاجم بيولوژيك مي تواند ح��وزه مختلفي را در 
بربگيرد كه براي مواجه كردن يك كش��ور با يك 
بحران تمام عيار كافي اس��ت. يكي از مهم ترين 
موارد تهاج��م بيولوژيك تضعي��ف توانايي توليد 
محصوالت توس��ط گياهان و احش��ام مي باشد. 
ورود آفت به كش��ور از طري��ق واردات بذرهاي 
آلوده، واردات بذرهايي كه نابارور هستند، واردات 
احشام آلوده به بيماري هاي خاص و ... از مواردي 

است كه توليدات داخلي را به صورت جدي مورد 
تهديد قرار داده است. 

نكته اصل��ي اينجاس��ت كه ب��راي ايج��اد يك 
تهاجم موثر نياز به يك ذخيره ژنتيكي از س��وژه 
مورد تهاج��م وج��ود دارد. از نظر دانش��مندان 
زيست شناسي بسياري از ذخيره هاي ژني داراي 
ارزش هاي ويژه مي تواند يك تهاجم بيولوژيك را 
بسيار هدفمند تر كند. اين ذخيره هاي ژني در دنيا 
بسيار مورد توجه قرار گرفته است و همين ژن ها 
پايه بسياري از تحوالت در جامعه آنها مي باشد. 

اينجاس��ت كه نقش افراد غيرنظامي در موفقيت 
چنين تهاجمي روش��ن مي ش��ود. جم��ع آوري 
نمونه ه��اي ژنتيك��ي يك كش��ور ب��دون ايجاد 
حساس��يت هاي امنيتي نكته اي اس��ت كه هيچ 
س��رويس متخاصم جاسوس��ي نمي تواند از آن 
چشم بپوشد. در سال هاي گذش��ته نيز اقدامات 
مش��كوكي در همين باره انجام شده كه اغلب از 

چشم دستگاه هاي امنيتي پنهان مانده است. 
تالش براي روشن شدن ابعاد بحران هاي زيست 
محيطي و همچني��ن جم��ع آوري اطالعات در 
اين حوزه از جمله مواردي اس��ت كه مي تواند در 
زمره اهداف س��ازمان هاي جاسوسي قرار بگيرد. 
بديهي است كه تش��كل هاي مردم نهاد فعال در 
حوزه محيط زيست از جمله هدف هايي هستند 
كه مي توانند در اين باره مورد سوء استفاده قرار 

بگيرند. 
     جاسوسي اقتصادي با سوء استفاده از تجار 
جاسوسي اقتصادي يكي ديگر از مواردي است كه 
به صورت جدي در دستور كار نهادهاي جاسوسي 
غربي ق��رار دارد كه ايران نيز باره��ا دراين حوزه 
مورد هدف قرار گرفته است.  در جريان اوج گيري 
تحريم هاي ظالمان��ه عليه ايران س��رويس هاي 
اطالعاتي غرب با استفاده از نفوذ تجار و بازرگانان 
اقدام به شناس��ايي راه ه��اي مخف��ي دور زدن 
تحريم ها و تحت فشارقراردادن طرف هاي تجاري 
ايران مي كرد. اين مس��ئله سبب ش��د تا راه هاي 
انتقال پول به داخل ايران بسته شود و ارزش پول 

كشور به صورت تاريخي افت كند. 
البته جاسوس��ي غرب عليه اقتص��اد ايران پايان 
نيافته اس��ت و هنوز ه��م غرب ب��ه دنبال تحت 
فشار قرار دادن اقتصاد ايران است. در اين حوزه 
شهروندان عادي به خصوص تجار مي توانند مورد 
سوء استفاده غرب قرار بگيرند، همان گونه گه در 

گذشته بارها اين اتفاق روي داده است. 
      ضرورت آگاه سازي شهروندان

با تمام اي��ن تفاصيل به نظر مي رس��د، دوره اي كه 
تنها افراد نظامي و يا دارندگان مناصب حساس در 
معرض جاسوسي باشند گذشته است. هم اكنون 
سرويس هاي اطالعاتي غربي تالش خود را مي كنند 
تا در حوزه هاي جديد از تمام پتانسيل هاي موجود 
براي كسب اطالعات استفاده كنند.  شايد الزم باشد 
كه نهادهاي امنيتي و اطالعاتي برخي اقدامات آگاه 
كننده را به خصوص در مورد اقش��اري كه بيش��تر 
در معرض خطر هستند، آغاز كنند تا شاهد برخي 
وقايع تلخ در اين ح��وزه كه منافع مل��ي را تهديد 

كند، نباشيم. 

رئیس سازمان بسیج: 
غفلت كنيم دشمن با لگد بيدارمان مي كند

گاهي به ق�دري عرصه را براي اس�تادان 
متدين ما در دانش�گاه تنگ مي كنند كه 
اين افراد حت�ي نمي توانند ابتدايي ترين 
مظاهر اسالمي را بروز دهند، اما ما بايد در 
مقابل دين دانشجويان مسئول باشیم؛ چرا 
كه اگر دين نباشد، علم، نور نخواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، س��ردار غالمحس��ين 

غيب پرور طي سخناني در اجتماع بزرگ اساتيد بسيجي دانشگاه آزاد 
با بيان اينكه نفوذ فرهنگي در دانش��گاه ها از اولويت هاي دشمن است، 
گفت: متأسفانه دشمن از راه هاي جذاب به اين زمينه وارد مي شود و ما 
بايد به صورت جدي مراقب نفوذ فرهنگي دشمن باشيم، به ويژه كه در 
برخي دانشگاه ها ديده شده كه سكوالريسم تبليغ مي شود و اين موضوع 
تعجب آور است. وي افزود: گاهي به قدري عرصه را براي استادان متدين 
ما تنگ مي كنند ك��ه اين افراد حتي نمي توانن��د ابتدايي ترين مظاهر 
اسالمي را بروز دهند، اما ما بايد در ابتدا در مقابل دين دانشجويان مسئول 

باشيم؛ چرا كه اگر دين نباشد، علم نور نخواهد شد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به چهل سالگي انقالب اسالمي 
گفت: انقالب اسالمي بركات زيادي براي جامعه بشري به همراه داشته 
است كه اين بركات هم در داخل كشور قابل احساس و هم در خارج از 
مرزهاي ايران ملموس است و اين انقالب به فضل خدا مي ماند اما شرط 
حفظ آن، انقالبي بودن ماست كه اگر زماني سست شديم و غفلت كرديم، 

دشمن ما را با لگد بيدار خواهد كرد. 
وي با بيان اينكه دش��من زمان��ي در عرصه دفاعي فعالي��ت مي كرد و 
اكنون عالمان ما را م��ي دزدد، گفت: اين كار به نحوي انجام مي ش��ود 
كه دانشگاه هاي ما به سمت سكوالر ش��دن پيش مي روند و دشمن در 
دانشگاه هاي ما پروژه نفوذ را كليد مي زند. غيب پرور تأكيد كرد: ما قرار 
نيست تنها شعار دهيم، اگر قرار است دانش��گاه آزاد و ديگر دانشگاه ها 
موتور انقالب را به حركت درآورند وقت آن رسيده است كه آسيب شناسي 
جدي داشته باشيم و ما به عنوان بسيج مستضعفين اعالم كرديم كه يك 
گام انقالبي در دانشگاه آزاد برداشته شود تا مابقي دانشگاه ها نيز از آن 
بهره ببرند. وي در پايان تأكيد كرد: در دانشگاه جامع امام حسين )ع( 
فعاليت هاي بسيار خوبي در حوزه علوم انساني انجام شده است و با توجه 
به اينكه در ديگر نقاط كشور نيز در اين عرصه گام هايي برداشته شده الزم 

است هم افزايي هايي در حوزه علوم انساني داشته باشيم. 
      آنها كه بدون اجازه در سوريه هستند بايد بروند نه ايران

ايران با دعوت دولت قانوني سوريه در آنجا حضور دارد و كساني بايد از 
سوريه بروند كه بدون دولت و اجازه دولت قانوني آنجا هستند. 

علي اكبر واليتي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيئت 
امناي دانشگاه آزاد اس��المي در حاشيه مراسم تكريم و معارفه رئيس 
بسيج دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره ادعاي 
غربي ها براي خروج ايران از سوريه گفت: ايران با دعوت دولت قانوني 
سوريه در آنجا حضور دارد و كساني بايد از سوريه بروند كه بدون اجازه 

دولت قانوني آنجا هستند. 
وي در ادامه به برگزاري جلسه توديع و معارفه رئيس بسيج دانشگاه 
آزاد اشاره كرد و گفت: در جلسه ديروز با حضور اساتيد بسيج دانشگاه 
آزاد، سردار غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين و فرهاد رهبر، 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، مش��خصات و مختصات بسيج و اساتيد 
بسيجي تبيين ش��د و توقع اين است كه استادان بس��يجي عالوه بر 
تسلط بر علوم تخصصي، براي ايجاد تمدن جديد اسالمي تالش كنند، 
زيرا اگر اميدي به تمدن نوين اسالمي هست بيش از هرجاي ديگري 

به دانشگاه مربوط است. 

دبیر شوراي نگهبان: 
مردم در اطاعت از ولي فقيه و حفظ نظام

 وحدت كلمه دارند
م�ردم همیش�ه پ�اي انق�الب خ�ود 
ايس�تاده اند و ضمن تحمل س�ختي ها، 
در حف�ظ نظ�ام، انق�الب و اطاع�ت 
از ول�ي فقی�ه، وح�دت كلم�ه دارن�د. 
به گزارش ف��ارس، آيت اهلل جنت��ي در نطق 
پيش از دستور جلسه  ديروز شوراي نگهبان 
با قدرداني از ملت اي��ران در لبيك گفتن به 

نداي مقام معظم رهبري براي حضور گس��ترده در مراسم سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي به ويژه راهپيمايي 22 بهمن تأكيد كرد: پيام اين حضور كه 
بايد دوست و دشمن آن را بفهمند اين است كه مردم هميشه پاي انقالب 
خود ايستاده اند و ضمن تحمل سختي ها، در حفظ نظام، انقالب و اطاعت از 
ولي فقيه، وحدت كلمه دارند. آيت اهلل جنتي با بيان اينكه كجاي دنيا، مردم 
يك كشور بعد از گذشت 40 سال از انقالب خود چنين حضور عظيمي در 
راهپيمايي دارند، اضافه كرد: توطئه بدخواهان از جمله امريكا، اس��رائيل و 
عربستان با هدايت رهبري عزيز، بي اثر شد و اسالم همچنان استوار ايستاده 

است و هرگز عقب نشيني نخواهد كرد. 
دبير شوراي نگهبان در پايان، رسيدگي به مستضعفان، محرومان و پابرهنگان 
را بسيار ضروري برشمرد و افزود: اين مردم انقالبي توانستند همه توطئه ها 
در طول انقالب، از جمله فتنه 88 و فتنه امسال را كه قدرت هاي استكباري 
به آن دل بس��ته بودند، با حضور خودجوش در شهرهاي مختلف خنثي و 

عامالن آن را رسوا كنند. 

بازديد سردار شريف
 از نمايشگاه جلوه های تحول دانشگاه امام حسين

سخنگوي سپاه امنیت دفاعي و نظامي را 
بخشي از ماموريت ذاتي اين نهاد دانست و 
تأكید كرد: اقتدار علمي، فني و تكنولوژيك 
در دس�تور كار ج�اري س�پاه اس�ت. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار س��رتيپ 
دوم پاس��دار رمضان ش��ريف در بازديد از 
نمايشگاه جلوه هاي تحول دانشگاه جامع 

امام حسين )ع( اظهار كرد: از بهترين اقداماتي كه به موازات اقدامات 
ميداني و عملياتي در حوزه هاي گوناگون در دستور كارسپاه پاسداران 
بوده، افزايش قدرت فني و تكنولوژيكي خ��ود در حوزه هاي مختلف 

است.  
 امروز سپاه صاحب نيروهاي دريايي، هوافضا و زميني بومي است كه 
قادر هستند طرح هاي عملياتي و امكانات دفاعي مورد نياز را خودشان 
طراحي و تامين كنند و تقويت و تداوم اين روند و روزآمدس��ازي آن 
نيازمند نقش پذيري مراكز علمي پشتيبان مانند دانشگاه جامع امام 

حسين)ع( است. 
 سردار ش��ريف يادآور ش��د: انقالب اس��المي به ملت ايران اين وعده 
را داده كه آنها را در ت��راز ملت هاي ممتاز دني��ا معرفي خواهد كرد و 
الزمه آن پيش��رفت در حوزه هاي علمي و فني است كه بحمداهلل در 
اين راستا تاكنون دس��تاوردهاي قابل توجهي داشته و توانسته ايم از 
سرمايه انساني، امكانات و بستر هايي كه در اختيارمان است به خوبي 

بهره ببريم.
 وي در پايان تأكيد كرد: امنيت دفاعي و نظامي از كش��ور، بخشي از 
ماموريت ذاتي سپاه است و اميدواريم با عنايت خداوند و تدابير مقام 
معظم رهبري )مد ظله العالي( بتوانيم از مردم، جغرافيا و گفتمان ديني 

مان به خوبي حفاظت كنيم.  

محمدجواد اخوان

     ايرنا: نماز عبادي - سياس��ي جمع��ه اين هفته ته��ران به امامت 
حجت االسالم والمسلمين سيد محمد حسن ابوترابي فرد در مصالي 
امام خميني)ره( برگزار مي شود. سردار س��يد مهدي فرحي، فرمانده 
قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح درباره اهداف و 

برنامه هاي قرارگاه مزبور سخنراني مي كند. 
     ايس�نا: رئيس جمهور براي س��فري س��ه روزه و به دعوت رسمي 

نخست وزير هند، امروز پنج شنبه به اين كشور سفر مي كند. 
    فارس: امير كيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش از انعقاد 
قرارداد براي تحويل تانك كرار خبر داد و گفت: اين تانك به زودي در 

سازمان رزم نزاجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

     نکته 

الريجاني: تروريست ها روزي بالي جان حاميان كنوني خود مي شوند 
رئی�س مجلس ش�وراي اس�المي در دي�دار رئیس كمیس�یون 
رواب�ط خارج�ي و حق�وق بش�ر پارلم�ان اروپ�ا گف�ت: 
غربي ه�ا ن�گاه س�نتي ب�ه منطق�ه دارن�د و هنگام�ي ك�ه 
مت�ن تغیی�ر درك نش�ود، پروس�ه غلط�ي ايج�اد مي ش�ود.

 به گزارش خبرگزاري خانه ملت، علي الريجاني چهارشنبه 25 بهمن 
در ديدار هيئت پارلماني اتحاديه اروپا اظهار داش��ت: روابط بانكي با 
اروپا به خوبي طبق برجام پيش نرفته و مطرح شدن اين پيشنهاد از 
سوي شما مبني بر اينكه در مسائل اقتصادي اتحاديه اروپا متفاوت 
از امريكا تصميم بگيرد، اگر اين واقعيت رخ دهد، خوش��حال كننده 

است. 
رئيس قوه مقننه كشورمان با اشاره به اينكه اروپايي ها چند خط روي 
نقشه كشيده اند و كشورهايي را س��اخته اند و يك مشت ديكتاتور را 
نصب كرده اند و گاهي نيز كودتايي را تدارك ديدند، ادامه داد: مسئله 
اين است بايد متوجه بود كه تغييراتي به وجود آمده و شرايط جديدي 
را ايجاد كرده و نسل جديدي حاضر ش��ده اند كه ايده هاي جديدي 
دارند. وقتي متن تغيير درك نش��ود، پروس��ه غلطي ايجاد مي شود. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تحوالت منطقه اي بسيار 
عميق است و اگر با همان عينك قديم به اين تحوالت نگاه شود، فقط 
بايد هزينه پرداخت و شما نمي توانيد ارتباط نزديكي با منطقه داشته 
باشيد و تغييري را ايجاد كرد، تصريح كرد: ما مباني فكري متفاوتي 
داريم و به دموكراسي، عدالت، توسعه و جايگاه زنان معتقديم و نسبتي 

با گروه هاي متحجر نداريم و از ابتدا نيز اختالفاتي را داشته ايم. 
رئيس مجلس با اشاره به اينكه بحث هاي مبنايي تر بايد انجام شود 
تا مس��ائل مختلف بين ايران و اروپا فهم شود، گفت: در مورد مسائل 
منطقه اي ه��م همين طور اس��ت و برخي رفت��ار اروپايي ها براي ما 
تعجب آور است، مثال در يمن مردم را مي كشند و به بيمارستان ها و 
مدرسه ها حمله مي كنند ولي برخي كشورهاي اروپايي به عربستان 
س��الح مي دهند و ما نمي دانيم كه از نظر حقوق بش��ر اين اقدامات 
چگونه توجيه مي شود. وي افزود: امريكايي ها داعش را با هلي كوپتر 
به افغانس��تان مي برند، آيا شما نمي خواهيد اين مس��ائل را ببينيد. 
الريجاني با بيان اينكه شايد امريكايي ها به دنبال ايجاد دردسر براي 
ايران يا روسيه هستند، گفت: اين اقدام از همان اشتباهاتي است كه 

30 يا 40 سال پيش در مورد طالبان مرتكب شدند، ولي ما بلديم با 
اينها چگونه رفتار كنيم و اين تروريس��ت ها براي حاميان فعلي آنها 
تبديل به بال مي ش��وند. رئيس نهاد قانونگذاري كش��ور با طرح اين 
سوال كه چگونه اروپا مي تواند مسائل حقوق بشر در بحرين را توجيه 
كند، گفت: آيا مفهوم دارد كه يك عده در اين كشور حق رأي داشته 
باشند ولي يك عده ديگر از حق رأي برخوردار نباشند. مخالفت ايران 
با بحرين بر سر همين مس��ائل اس��ت وگرنه موضوع ديگري وجود 
ندارد و ما با هم همسايه هس��تيم و مشكلي نداريم. وي با بيان اينكه 
انگليس��ي ها از بحرين حمايت مي كنند در حالي كه انگليسي ها نيز 
اروپايي هس��تند و فعاليت دارند، افزود: چگونه مي ش��ود فهميد كه 
نظامات حقوق بش��ري واقعي در آنجا دنبال مي شود و اين دوگانگي 

قابل فهم نيست. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه رژيم صهيونيستي مردم 
منطقه را با دخالت هاي خود مورد تجاوز قرار داده اس��ت، افزود: اين 
رژيم جلوي خود را باز مي بيند و هر كاري را انجام مي دهد، در حالي 

كه شرايط منطقه اين وضعيت را تحمل نمي كند. 

عكس تزئینی است


