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بنيانگذارانچپ
وعضویتدرنيروهايمسلح

عبداهلل گنجي، مدير مسئول روزنامه جوان در كانال تلگرامي 
خود نوشت:  گروه گرايي و ورود به احزاب و گروه هاي سياسي 
از ممنوعيت های اعضاي نيروهاي مسلح است و در وصيت 
نامه امام هم ذكر ش��ده است. اصالح طلبان برجس��ته ترين 
بخش وصيت امام را كه هميشه ي��ادآوري مي كنند همين 
بخش است. اگر يك نفر 30 سال پيش از در سپاه رد ش��ده 

باشد، رهايش نمي كنند. 
اگريك نظامي بخواهد كانديدا شود، قانون معلوم كرده است كه 
بايد استعفا كند و وارد سياست شود و... اما با وجود اين مسير 
تعريف شده، به محض اظهار نظر و بدسليقگي اهلل كرم، چند 
روز است به اين پيشنهاد با حيرت و تعجب نگريسته مي شود 
و حتي در ي��ك روزنامه اصالح طل��ب از دو قطبي نظاميان و 
روحانيت به عنوان دو قطبي خطرناك ياد شده است. همگان 
مي دانند وصيت امام در سال 1361 نوش��ته شده و در سال 
1366 نيز منع ورود نظاميان به احزاب و گروه ها وجود داشته 
است. اما در اواخر س��ال1366 اتفاق جالبي ب��راي مدعيان 

غيرسياسي ماندن نيروهاي مسلح افتاده است. 
آيا مي دانيد برخي از بنيان گذاران جريان چپ همزمان عضو 
نيروهاي مسلح بوده اند؟ و نامه تشكيل تشكل سياسي را به 
امام امضا نموده اند؟آيا مي دانيد نمايندگان وقت امام در كيهان 
و اطالعات هر دو عضو مؤسس يك جريان سياسي هس��تند 
؟اما امروزه تالش مي شود نقد هاي شريعتمداري را با هويت 

نماينده رهبري در كيهان برجسته و محكوم كنند؟
آي��ا مي دانيد يكي از اعض��اي مؤسس جريان چ��پ ديروز و 
اصالحات امروز بعداز امضاي نام��ه ايجاد تشكل سياسي ، از 
امام حكم نمايندگي ايشان در شهرباني كل كشور را گرفته 

است و عضو نيروهاي مسلح شده است؟ 
آيا ايج��اد تشكل سياس��ي توسط افراد حقوق��ي زير خالف 

نبوده است؟

- سيد سراج الدين موسوي، مسئول حفاظت منطقه جماران 
و فرمانده كل كميته انقالب اسالمي

- علي اكبر آشتياني، نماينده امام و مسئول عقيدتي � سياسي 
ژاندارمري جمهوري اسالمي ايران

- محمدعلي رحماني، فرمانده بسيج مستضعفين
- رسول منتجب نيا، نماينده امام در شهرباني)پس از عضويت 

در تشكل سياسي(
دو نماينده ام��ام در دوقلوي كيه��ان و اطالعات و مؤسس 

جريان سياسي: 
- سيد محمود دعاي��ي، نماينده ام��ام و سرپرست روزنامه 

اطالعات
  - سيد محم��د خاتمي، نماينده امام و سرپرست مؤسس��ه 

كيهان
عضويت در تشكل سياسي با مسئوليت قضايي: 

-مجيد انصاري، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و 
تربيتي كشور و نماينده شورايعالي قضايي

 
هدفحملهبهسوریه
مذاكراتآستانهبود

از زماني كه پس از ش��ش سال جنگ سخت در سوريه و عراق 
با تكفيري ها و به يمن ايس��تادگي رزمندگان محور مقاومت، 
سرانجام دول��ت جعلي داعش از بين رف��ت، حاميان دولت در 
داخل ايران ت��الش كردند نق��ش ديپلماسي و مذاك��ره را در 
سركوب داعش پررنگ جلوه دهند و در اين پيروزي براي خود 
سهم پررنگ قائل شوند و حتي بعضاً برجام و مذاكرات هسته اي 
را دليل اين پيروزي بزرگ بدانند! حال و پس از حمله موشكي 
امريكا و فرانسه و انگليس به سوريه، روزنامه دولتي ايران تالش 
كرده هدف اين حمالت را مذاكرات ايران و روسيه و تركيه بداند! 
قاسم محب علي، مدير كل پيشين غرب آسي��اي وزارت امور 
خارجه در سرمقاله اين روزنام��ه آورده كه: »هدف از عمليات 
اخير امريكا و متحدان اروپايي اش عليه سوريه نه ضربه زدن به 

مراكز نظامي اين كشور، نه سقوط دولت بشار اسد و نه مقدمه 
يك اقدام نظامي مستقل عليه متحدان سوريه؛ بلكه انتقال يك 
پيام سياسي و در واقع واكنشي شديد به آن روندي است كه از 
سوي ايران، روسيه و تركيه در قالب روند آستانه پيش مي رود و 
به نظرمي رسيد تا بخش مهمي از راه را تا رسيدن به سرانجام و 

ايجاد صلح در سوريه طي كرده است. «
جالب آنك��ه در روز وداع با پيكر ش��هداي حمل��ه داعش به 
تهران نيز حسن روحاني از ميان همه اهداف حمله داعش به 
تهران آن را اينگونه توصيف كرد: »عمليات تروريستي روز 

چهارشنبه در تهران در واقع انتقام از دموكراسي است. «
 

نسبتمنشورسازندگيليبرالها
بااسالمچيست؟

روزنامه سازندگي ستون ثابتي دارد كه در آن منشور سازندگي 
يا اصول حاكميت ملي در انديشه حزب كارگزاران سازندگي 
ايران را به نقل از كتاب سازندگي بيان مي كند. اين اصول شامل 
مواردي از جمله اص��ل حكومت قانون، اص��ل رعايت حقوق 
انس��ان، اصل توسعه متوازن، اصل جامعه باز و ... است. حزب 
كارگزاران سازندگي خود را ليبرال دموكرات مسلمان مي داند. 
اين نكته هم در سخنان حسين مرعشي بيان شده و هم از زبان 
غالمحسين كرباسچي، عضو ارشد حزب بيان شده كه اين حزب 

»ليبراليسم سياسي« را به عنوان مشي خود برگزيده است. 
حال جاي طرح اين سوال است كه اصولي كه حزب كارگزاران 
بيان مي كند چه نسبتي با ايران اسالمي دارد؟ آيا اين اصول 
صرفاً براي ايران است كه مطاب��ق نظرات اسالمي حكومت 
تشكيل داده و قانون نوش��ته، يا آنكه در هر كشوري فارغ از 
اسالمي و غيراسالمي قابل اجراست؟ در واقع نسبت اصولي 
كه حزب بيان مي كند با ليبرال بودن و مسلمان بودن روشن 
نيس��ت. انطباق اين اصول با اسالميت نظام معلوم نيست و 
شايد الزم بود كه اين حزب در ارگان رسانه اي خود به جاي 

انتشار خام اصول حزبي، چنين نسبت هايي را شفاف كند. 

حمله به سوريه؛ جنايت براي حفظ جنايتکاران 
رهب��ر فرزانه انق��الب اسالمي، حض��رت امام خامن��ه اي در ديدار 
مس��ئوالن نظام و سفراي كشورهاي اسالم��ي در روز عيد مبعث، 
حمله محور امريكايی حامی تروريس��ت های وحش��ی تكفيری را 
جنايتكارانه و رؤسای جمهور امريكا و فرانسه و نخست وزير انگليس 
را جنايتكاراني ناميدن��د كه البته به اهداف خوي��ش هم نخواهند 
رسيد. به عبارتي اين روسياهان در نزد انسان هاي آزاده با اين اقدام 
ابلهانه تنها مرتكب جنايتي عبث ش��ده و بدنام��ي تاريخي را براي 

خود رقم زدند. 
گرچه صرف حمله نظام��ي به نقاطي از يك كش��ور گرفتار جنگ 
داخلي كه در حاش��يه يا نزديك آن ش��هروندان غيرنظامي ساكن 
هستند كه امكان فرار چنداني برايشان وجود ندارد، به تنهايي براي 
جنايت ناميدن اين حمله و آن هم در سحرگاه كه مردم در خواب و 
استراحت شبانه به سر مي برند، كفايت مي كند، اما داليلي كه منطق 

اين توصيف را با قطعيت اثبات مي كنند، عبارتند از: 
1- اين حمل��ه هيچ گونه مشروعيت حقوق��ي و قانوني ولو ظاهري 
نداشته و فاقد هر گونه پشتوانه اخالقي نيز به حساب مي آيد و تنها با 
اتكا به روحيه زورگويانه، قلدري و غرور ظالمانه آمران آن انجام شده 

و لذا يك جنايت مسلم به حساب مي آيد. 
2- اين حمله كه تهديدي قطعي براي جان بس��ياري از شهروندان 
سوري محس��وب مي ش��د، براي حمايت از تروريست هاي وحشي 
تكفيري انجام شده كه سر بريدن، زنده سوزاندن انسان ها، ربايش 
و اعدام دسته جمعي انس��ان ها تنها به جرم دين و مذهب و يا حتي 
يك گرايش سياسي متفاوت و استف��اده از زنان و كودكان معصوم 
براي ايجاد بهانه واهي حمله شيميايي و حتی به عنوان سپر انساني 
و ... را در پرونده كثيف خود داش��ته و مهاجهمين كه از قبل هم در 
گرو حاميان اين تروريست ها بوده اند، براي ايجاد و اخالل در مسير 
فروپاش��ي و روند شكس��ت هاي متوالي آنان، دست به موشكباران 
شهرها و مراكز جمعيتي براي حفظ اين جانيان انسان نما زده اند كه 

جنايت براي استمرار جنايت بيشتر محسوب مي شود. 
3- اين حمله ب��ه بهانه حمله ش��يميايي ارتش سوري��ه در غوطه 
ش��رقي انجام ش��د، كه يك حقه كثيف، تكراري و لو رفته از سوي 
تروريست هاي وحشي تكفيري و حاميان جنايت پيشه آنان بوده و 
درست همزمان با حضور تيم هاي حقيقت ياب در سوريه انجام شد 
كه در واقع پاداش دادن به تروريست هايي است كه بارها با استفاده 
از كمك ها و تجهيزات ارسالي حاميان خود، مناطق اشغالي خود را 
براي پرونده سازي عليه ارتش سوريه، به مواد شيميايي آلوده و جان 
مردم بيگناه و ساكنان محالت تحت اشغال را به خطر انداخته اند. 
اين حمله نيز براي كمك به اين تروريست های جاني و تبديل بهانه 
ادعايي تروريس��ت براي فراری دادن آنان از تنبيه و نابودي توسط 
امريكا، فرانسه و انگليس و با تشويق آل سعود و رژيم صهيونيستي 
انجام ش��د. به عبارتي اين حمله، در واقع يك جنايت مس��لم براي 

حمايت از جنايتكاران است. 
اين سناريوي كثيف و جنايتكارانه زماني انجام شد كه تروريست ها 
و حاميان آنان در پرونده سازي اوليه براي ارتش سوريه در ش��رايط 
محاصره تروريس��ت ها و به ش��ماره افتادن نفس هاي نحس آنان در 
غوطه ش��رقي، كاري پيش ببرند و در ش��وراي امنيت سازمان ملل 
قطعنامه اي عليه سوريه به تصويب برسانن��د. لذا در ادامه به صورت 
مستقيم و بدون مجوزهاي معمول به حمايت آشكار از تروريست هايي 
برآمدند كه سابقه جناياتشان، آنان را منف��ور مردم سوريه و تمامي 
مسلماناني ساخته است كه در چهره آنان نفاق آشكار و جنايت به نام 
دين را به نفع سناريوي اسالم هراسي مطلوب صهيونيسم و تيم هاي 
ذي نفع كارتل هاي بزرگ تسليحاتي و جنگ طلب و عوامل امنيتي و 
سياسي نظام سلطه غربي، ديده مي شود. نفاقي كه گرچه به نام سلفي 
و مجاهد دست به جنايت و كشتار مي زند، اما در جهان اسالم به جز 
آل سعود و برخي فرصت طلباني مثل حاكمان ابوظبي و آنكارا هيچ 

حامي و مدافعي نداشته و تنها خريدار نفرت جهان اسالمند. 

رئيس سازمان انرژي اتمي: 
براي هر نوع برگشتي آماده ايم

تصميم ايران براي واكنش نس�بت به 
اقدام�ات طرف مقابل از س�وي هيئت 
نظارت بر برج�ام گرفته مي ش�ود، اما 
در بعد فني ما اع�ام كرده ايم كه براي 
ه�ر ن�وع برگش�تي آمادگ�ي داريم. 
به گ��زارش ايس��نا، علي اكب��ر صالحي، 
معاون رئيس جمه��ور و رئيس سازمان 
انرژي اتمي، در حاشيه مراسم رونمايي از كتاب »گذري در تاريخ« 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به تج��اوز اخير به سوري��ه گفت: اين 
حمله ورشكس��تگي سياسي امريكا را نشان مي دهد. امريكا و برخي 
كشورهاي اروپايي كه با آن همراهي كردند مرتكب جنايت ش��دند 
بدون اينكه دليل متقني براي اين كار داش��ته باشند. وي افزود:  اين 
حمله يادآور وقايع عراق بود. آن زمان بر اساس سند كالين پاول كه 
در سازمان ملل ارائه شد، گفتند عراقي ها از نيجر اورانيوم خريداري 
كردند تا براي مقاص��د غيرصلح آميز استفاده كنند ام��ا بعد از يكي 
دو سال كه عراق را ش��خم زدند معلوم ش��د اين سند جعلي بوده و 
اين تبديل به فضيحت سياسي ش��د. صالحي اضافه كرد: اين حمله 
شكست امريكا و ساير كشورها بود. آنها در بيان خود هم دچار تناقض 
هستند البته مردم بيدار شدند و حقيقت و هويت واقعي كشورهاي 
مستكبر را شناختند. شايد پيش از اين حوادث تبيين هويت واقعي 
آنها به دليل اينكه برخوردار از رسانه هاي قوي هس��تند و به راحتي 
مي توانند صحنه را زيباسازي كنند قدري دشوار بود اما با اين اتفاقات 
حقايق براي مردم روشن مي ش��ود. معاون رئيس جمهور ادامه داد: 
براي مردم روشن است كه دولتمردان امريكا چه سياست نابخردانه، 
ظالمانه و وحشيانه اي را به كار بس��تند البت��ه سياست غرب همين 
است، آنها ظاه��ر زيبا ارائه مي دهند ولي پش��ت آن پلشتي ها نهفته 
است اما با اين ح��وادث مردم جهان عرب، دوست و دش��من واقعي 
خود را شناختند. پيش از اين در تبليغات ايران را دشمن عراق نشان 
مي دادند و دش��من اصلي كه سرزمين فلسطين را اشغال كرده كنار 
گذاشته بودند و دست دوستي به آن دراز مي كردند. رئيس سازمان 
انرژي اتمي در ادام��ه در پاسخ به سوال خبرنگ��اري درباره واكنش 
ايران به همراهي اخير بريتانيا و فرانسه با امريكا در حمله به سوريه 
و همچنين تمديد تحريم ه��اي ايران از سوي اتحادي��ه اروپا گفت: 
تصميم ايران براي واكنش نس��بت به اقدامات ط��رف مقابل توسط 
هيئت نظارت بر برجام، گرفته مي شود آن هم به اقتضاي گزارش ها و 
تحليل هايي كه ارائه مي شود و نهايتا براساس منافع و مضار تصميم 
گرفته مي ش��ود و تصميم الزم اجرايي خواهد شد اما در بعد فني ما 

اعالم كرده ايم ك��ه ب��راي ه��ر ن��وع برگشت��ي آمادگ��ي داري��م. 
صالحي همچني��ن درباره كتاب گذري در تاري��خ نيز گفت: توفيقي 
حاصل شدكه بنا به همت بنياد نخبگان قزوين و واحد تاريخ شفاهي 
وزارت خارجه دست به نوشتن خاطرات شخصي ام بزنم و اين تبديل 
به كتاب شد و اين ملغمه اي از بسياري از مطالب تاريخي، اجتماعي و 
سياسي است. سعي كردم آنچه واقعيت داشته به دور از خودخواهي 

ش��خصي ام بيان كنم. 

در مراسم تكريم و معارفه جانشين بسيج عنوان شد

طرح اعتالي سازمان بسيج در مسير اجرا

س�الن 5 آذر س�ازمان بس�يج مس�تضعفين 
روزگذشته ميزبان مراسم تكريم و معارفه دو 
تن از سرداران نام آشناي دفاع مقدس بود. حاج 
علي فضلي رزمنده س�ال هاي دفاع مقدس و 
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين جاي 
خود را به س�ردار محمد حسين سپهر سپرد. 
سردار فضلي اين اسطوره خس��تگي ناپذير دوران 
دفاع مقدس و فرمانده محجوب و بي ادعاي لشكر 
10 سيد الشهدا، اگر تا ديروز نام او با عمليات هاي 
غرور آفريني مانند فتح خرمشهر پيوند خورده بود، 
امروز بي ترديد، نام ستاد راهيان نور كشور با نام حاج 
علي فضلي پيوند خورده است. شايد از اين رو بود 
كه سردار سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه وقتي 
پشت تريبون رفت، گفت: » از تجربه هاي ايشان در 
مسئوليت جديدي كه از سال ها پيش براي ايشان در 

نظر گرفته شده بود، استفاده خواهيم كرد.«
سردار سرتيپ محمد حس��ين سپهر، جانشين 
جدي��د رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين، از 
رزمندگ��ان و ايثارگران دوران دف��اع مقدس در 
استان كرمانش��اه است كه تاكن��ون در رده هاي 
مختل��ف فرمانده��ي سپ��اه در غ��رب كشور و 
نمايندگي ولي فقيه در سپاه فعاليت داش��ته كه 
آخرين مس��ئوليت او معاون هماهن��گ كننده 
نمايندگي ولي فقيه در سپ��اه پاسداران انقالب 
اسالمي بود. پشتكار و سختكوش��ي از يك سو و 
عالقه وي براي خدمت به بسيجيان از ويژگي هاي 
برجسته سردار سپهر است كه انتظار مي رود، اين 
ويژگي ها منشأ تحوالتي ارزنده در سازمان بسيج 

مستضعفين باشد. 
   سال 96 سركرده هاي دشمن را

 ريشه كن كرديم
سرلشكر محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه 
پاسداران انق��الب اسالمي ديروز طي سخناني 
در مراس��م تكريم و معارف��ه جانشين سازمان 
بسيج، اظهار داشت: بايد تشكر و قدرداني كرد 
از سردار فضلي كه با كار ها و خدماتي كه در اين 

9 سال مسئوليت جانشيني انجام دادند بسيار 
ارزنده و با ارزش بود و به لطف خدا در هفته آتي 
از تجربه هاي ايشان در مسئوليت جديدي كه 
از سال ها پيش براي ايشان در نظر گرفته شده 
بود، استف��اده خواهيم كرد. وي ب��ا بيان اينكه 
نظام اسالمي مقتدرانه در خاورميانه توانس��ته 
است به پيروزي هاي ارزش��مندي دست پيدا 
كند، افزود: دش��من همه دنيا را بس��يج كرده 
بود تا سپاه اسالم، ب��ه خصوص نظام جمهوري 
اسالمي ايران را با جنگي ك��ه راه انداخته بود،  
شكست دهد اما به لطف خدا توانستيم داعش 
و همه سركرده ه��اي دش��من را در سالي كه 
گذش��ت ريشه كن كنيم. فرمان��ده سپاه ادامه 
داد: همه اين مقاومت ه��ا ريشه در هشت سال 
جنگ تحميلي دشمن در 30 سال گذشته دارد 
كه ما توانس��تيم پيروز نبرد هاي امروز باشيم. 
وي خاطرنشان كرد: به تعبي��ر رهبري معظم 
انقالب، نظام اسالمي و انقالبي كه از ايران شكل 
گرفته در راه اصلي خود قرار دارد و با استحكام 
و پتانسيلي كه در مناطق ايجاد شده است نظام 

اسالمي استوار باقي خواهد ماند. 
   اگر بسيج نبود سپاه هم وجود نداشت

فرمانده سپاه پاس��داران در ادامه سخنان خود از 
جايگاه و پتانسيل بسيج در مهار بحران ها گفت و 
تصريح كرد: اسم بسيج در همه بحران ها از انقالب 
تا امروز ب��ه چشم مي خ��ورد و از افتخارات سپاه 
پاسداران است كه مديريت اين سازمان مقدس را 
به عهده گرفته است. جعفري با اين حال گفت: با 
وجود همه ظرفيت ها، اما بايد گفت كه در بسيج 
كار ها و انتظارات برآورده نشده بسيار زياد است 
و همچني��ن توقعات رهبري و نگ��اه ويژه ايشان 
به سازمان بس��يج نوع ديگري دارد چرا كه براي 
محول كردن كار هاي مهم و مردمي در كشور به 
اين سازمان اميد بسته است. فرمانده سپاه افزود: 
موجوديت بسيج در بزنگاه ها به قدري بوده است 
كه بايد اعتراف كنم كه اگر بس��يج نبود سپاه هم 

وجود نداشت. جنس سپاه و بسيج هر دو از مردم 
است و اين را مي توان ثمره انقالب اسالمي دانست. 
سردار جعفري با اشاره به پيام نوروزي مقام معظم 
رهبري در خصوص مردمي شدن اقتصاد تاكيد 
كرد: وظيفه همه ما سپاهيان و بسيجيان در نظام 
انقالب اسالمي فراهم كردن بس��تر هاي مناسب 

براي حضور مردم در صحنه هاي مختلف است. 
   س�ردار غيب پرور: بايد بس�يج در متن 

جامعه باشد
سخنران ديگر مراسم ديروز سردار غالمحس��ين 
غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين بود. 
سردار غيب پرور پس از آنكه از طرف خود و همه 
بسيجيان از زحمات چندين ساله سردار فضلي در 
جانشيني سازمان بسيج قدرداني و تشكر كرد، به 
برنامه هاي پيش روي بسيج اش��اره كرد و گفت: 
در بسيج بايد به كارهاي اثر بخش روي بياوريم و 
زماني مي توانيم اثر كار خود را ببينيم كه در متن 
جامعه باشيم. رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
تاكيد كرد: بر همين اس��اس برنامه هاي اعتالي 
بسيج طراحي شده و در حال اجرا است. البته بايد 
با نظارت و مديريت مطالبات رهبر معظم انقالب 
اسالمي را پيگيري كنيم. غيب پ��رور در پايان از 

زحمات چندين ساله س��ردار علي فضلي تشكر 
و براي سردار سپهر در مس��ئوليت جديد آرزوي 

موفقيت كرد. 
   امت س�ازي براي جهان اس�ام،  وظيفه 

بسيج
سردار سپهر ني��ز در اين مراسم ط��ي سخناني 
امت سازي ب��راي جه��ان اس��الم را از وظايف و 
مأموريت هاي بس��يج عنوان كرد و گفت: بسيج 
وظيفه امت سازي براي جه��ان اسالم را برعهده 
دارد چراك��ه در كن��ار امامت و ش��ريعت، نقش 
اساسي را امت ايفا مي كند. وي افزود: بس��يج در 
اين 40 سال نقش مهم��ي در دفاع از آرمان هاي 
انقالب ايفا كرده و ان شاءاهلل امت ما لياقت سپردن 
پرچم انقالب به دست امام زمان)عج( را داش��ته 
باشد و ان شاءاهلل اين اتفاق از سوي بسيج جهاني  
كه سپاه پاسداران افتخار  پايه گذاری آن را دارد 
صورت بگيرد. سپهر گفت: با صبر و ايثار و ابتكار 
و اراده و تالش، بسيج دهها ميليوني شكل خواهد 

گرفت و منويات رهبري تحقق مي يابد. 
   سردار فضلي: تمام قد پا به ركاب بسيج 

خواهم بود
سردار علي فضلي، جانشين سابق سازمان بسيج 
مستضعفين، هم طي سخناني كوتاه در اين مراسم 
اظهار داشت: همه سعي و كوشش بنده اين بوده 
كه صادقانه به اسالم و انق��الب اسالمي خدمت 
كنم و اميدوارم در باقيمانده عمر خود نيز در هر 
عرصه اي كه قرار مي گي��رم، انجام وظيفه كرده و 
دينم را نسبت به انقالب اسالمي ادا كنم. سردار 
فضلي ضمن آرزوي موفقي��ت براي سردار سپهر 
به عنوان جانشين جديد سازمان بسيج، تصريح 
كرد: بنده نيز در جهت انجام ماموريت هاي بسيج 
تمام قد پا در ركاب خواهم ب��ود. مراسم تكريم و 
معارفه جانشين بس��يج مستضعفين كه به پايان 
رسيد، خبرنگ��اران به سراغ س��ردار علي فضلي 
رفتند تا ديدگ��اه او را درباره تح��والت اخير در 
سوريه و جنايات مثلث امريكا، انگليس و فرانسه 
جويا شوند. وي در گفت وگو با خبرگزاري بسيج 
تاكيد كرد: يقين داريم در سايه اخالص و اطاعت 
از ولي فقيه حتما شكس��ت مفتضحانه امريكا و 

صهيونيست ها را شاهد خواهيم بود. 
سردار فضلي با اش��اره به عوام��ل موفقيت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي اظهار داشت: هنر حضرت 
امام خميني )ره ( اين بود كه با تشكيل سپاه و بسيج 
از مردم براي دفاع از انقالب اسالمي استفاده كرد. 
وي ادامه داد: امروز در سايه نگاه بلند حضرت امام 
توفيق پيدا كرده ايم از عناصر منطبق با آرمان ها و 
اهداف اسالمي و همچنين مجاهدت ها در مقابل 
مستكبرين پشتيباني كنيم. جانشين سابق رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين گفت: امروز به واسطه 
همين دستاوردهاست كه دشمنان و همه كفار و 
مستكبرين دور هم جمع شده اند تا سپاه، بسيج و 
جبهه مقاومت اسالمي را شكس��ت دهند. سردار 
فضلي تاكيد كرد: يقين داريم در سايه اخالص و 
اطاعت از ولي فقيه حتما شكست مفتضحانه امريكا 
و صهيونيست ها و هجمه اي را كه چند روز پيش 
به سوريه كردند، ش��اهد خواهيم بود و ان شاءاهلل 
جشن پيروزي سقوط رژيم صهيونيستي را كه بنا 
بر گفته نايب امام زمان )عج( حتما محقق مي شود، 
شاهد خواهيم بود. وي در پايان اظهار داشت: اميد 
داريم در صف مقابله با دشمنان بتوانيم از سپاه و 
دريادالن بسيجي در سراسر گيتي صيانت كنيم. 

آيت اهلل آملي الريجاني عنوان كرد
حمايت دستگاه قضايي از سياست هاي ارزي دولت

ايج�اد ثب�ات در ب�ازار ارز از مولفه ه�اي مه�م اقتص�اد كش�ور 
اس�ت و قوه قضائيه نس�بت ب�ه سياس�ت هاي اخير دول�ت براي 
س�اماندهي و مديريت ب�ازار ارز حماي�ت كامل خواهد داش�ت. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائي��ه، آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني روز گذشته در جلس��ه مس��ئوالن عالي قضايي، با اشاره به 
التهابات اخير در بازار ارز و تدابير دولت براي مديريت بازار اظهار كرد: 
بحمداهلل با تدبير دولت، تالطم هاي موجود در ب��ازار ارز تا حدي حل 
ش��ده است گرچه توقع داش��تيم كه دولت و بانك مركزي زودتر وارد 
عمل ش��وند. رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر پشتيباني از تعادل در بازار 
ارز و مجموعه اقدامات براي بس��تر سازي اين امر، تصريح كرد: نيروي 
انتظامي و ساير نهادهاي امنيتي ني��ز براي اجراي سياست هاي دولت 
در ساماندهي و مديريت بازار ارز همكاري كامل را خواهند داش��ت و 
اميدواريم كه دولت نيز برخي كاستي هاي موجود را اصالح كند تا تجار 

و بازرگانان نگران فعاليت هاي خود نباشند. 
    نيروهاي مسلح افتخار ملت ايران هستند

آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به در پيش بودن 
29 فروردين روز ارتش و سوم شعبان روز بزرگداشت مقام پاسدار، اين 
دو روز را به نيروهاي مس��لح و مردم ايران تبريك گفت و تصريح كرد: 
امروز نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي اعم از سپاه و ارتش موجب 
افتخار ملت بزرگ ايران هس��تند و از مرزهاي اقتدار داخلي و خارجي 
كشور حراست مي كنند. وي افزود: وحدت نيروهاي مسلح و افتخاراتي 
را كه در طول سال هاي پس از پيروزي انقالب ب��ه دست آورده اند در 
منطقه و جهان مثال زدني است. زماني در اين كشور نيروهاي مسلح 
تحت سيطره مس��تشاران امريكايي بودند اما امروز به بركت انقالب و 
رهنمودهاي داهيانه امام راحل)قدس اهلل نفسه الزكيه( و مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي(، نيروهاي مسلح در كمال عزت و استقالل راه 
خود را در كنار مردم طي مي كنند و دوست و دش��من به اين موضوع 
اذعان دارند. رئيس قوه قضائي��ه، يكي از علل هجمه ه��اي روزافزون 
كشورهاي سلطه و اذناب منطقه اي آنها به كشورمان را اقتدار نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي دانست و اظهار كرد: اين اقتدار، آنها را به هراس 
افكنده و موجب ش��ده كه مدام در جهت ايران هراسي گام بردارند اما 
به خوبي مي دانند كه جمهوري اسالم��ي در مقام دفاع از خود به هيچ 

عنوان كوتاه نخواهد آمد. 
   حمله به سوريه اثبات بي اعتمادي امريكا و متحدانش

رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود با اشاره به حمله اخير امريكا، 
انگليس و فرانس��ه به مناطقي از سوريه، خاطر نشان كرد: در روزهاي 
اخير شاهد هجمه جنايتكارانه محور شرارت و جنايت در منطقه عليه 
سوريه بوديم. وي افزود: امريكا با همدستي انگليس و فرانسه بر خالف 
تمام موازين بين المللي، اخالقي و انس��اني بيش از 100 موش��ك به 
سوريه شليك كرد. چنين اقدامي را نه سازمان ملل تجويز كرده بود و نه 
موازين حقوق بين الملل چنين اجازه اي را مي داد اما امريكا و متحدانش 
موازين بين المللي را به سخره گرفتند و با طرح دروغ تكراري استفاده 
از سالح هاي ش��يميايي به اين منطقه حمله كردند. آملي الريجاني با 
ابراز تأسف شديد از اقدام برخي حاكمان خودفروخته جهان اسالم كه 
در شب مبعث پيامبر، حمله جنايتكارانه به سوريه را مورد حمايت قرار 
دادند، اظهار كرد: خوش��بختانه اين اقدامات موج��ب بصيرت افزايي 
و نزديكي هرچه بيشتر ملت هاي مس��لمان مي ش��ود و آنها به خوبي 
متوجه مي شوند كه امثال امريكا و متحدانش به هيچ عنوان قابل اعتماد 
نيستند. رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي زياده خواهي هاي امريكا 
مبني بر مذاكره با ايران در خصوص توانمندي موشكي گفت: در چنين 
فضايي بحث مذاكرات در حوزه موشكي را مطرح مي كنند. بايد از آنها 
پرسيد كه چگونه گمان مي بريد ملت هاي مسلمان و كشورها به شما 
اعتماد كنند. با رفتاري كه در قبال برجام داشتيد و اخيراً نيز اين حمالت 

جنايتكارانه، آيا توقع مذاكره با جمهوري اسالمي داريد؟ 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
فتنه دهه ۹۰ تعامل و نفوذ است

نماين�ده ولي فقيه در س�پاه پاس�داران با اش�اره ب�ه اينكه فتنه 
ده�ه 9۰ فتنه تعامل و نفوذ اس�ت، عن�وان كرد: دش�من مي داند 
ك�ه بس�ياري از نيرو ه�اي نظ�ام در حوزه ه�اي علمي�ه پرورش 
يافته ان�د، ب�ه همي�ن دليل ط�ي چن�د س�ال اخي�ر برنامه هاي 
وي�ژه اي ب�راي حوزه ه�اي علمي�ه م�ا در نظ�ر گرفته ان�د. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي در 
مراسم هجدهمين يادواره شهداي مدرسه علميه حقاني با عنوان لحظه 
ش��ناسي و ايثار در راستاي اهداف انقالب كه در حسينيه اين مدرسه 
علميه برگزار شد، با اشاره به اينكه انسان كامل از نظر اسالم انساني است 
كه در همه ابعاد به رشد رسيده باشد، اظهار كرد: امروز جامعه به طالبي 
نياز دارد كه در همه عرصه ها رشد كرده باشند. وي با بيان اينكه شهداي 
دفاع مقدس و مدافعين حرم جامعيت داشتند، مطرح كرد: همان گونه 
كه دشمنان انقالب و اسالم از گذشته به دنبال جريان سازي در حوزه ها 
بودند امروزه نيز استكبار جهاني ب��راي حوزه هاي علميه بدون برنامه 
نيست. نماينده ولي فقيه در سپاه با اشاره به اينكه فتنه دهه 90 فتنه 
تعامل و نفوذ است، عنوان كرد: دشمن مي داند كه بسياري از نيرو هاي 
نظام در حوزه هاي علميه پرورش يافته اند، به همين دليل طي چند سال 

اخير برنامه هاي ويژه اي براي حوزه هاي علميه ما در نظر گرفته اند. 

FATF نظر عضو كميسيون اقتصادي درباره
شفاف سازي اقتصادي آري
 ارائه اطالعات به بيگانه نه

عضو هيئت رئيسه كميس�يون اقتصادي مجلس دو ديدگاه را در 
اين كميسيون نسبت به نحوه همكاري ايران با FATF تبيين كرد. 
سيدحسن حسيني شاهرودي، عضو هيئت رئيسه كمسيون اقتصادي 
مجلس در گفت وگو با فارس، درباره مباحث مطرح ش��ده در نشست 
ديروز كميس��يون اقتصادي درمورد عضويت اي��ران در FATF گفت: 
از آنجا ك��ه 10 روز بيشتر به اتم��ام فرصت كارگروه وي��ژه اقدام مالي 
به ايران باقي نمانده است، اعضاي كميس��يون خط��اب به وزير تاكيد 
داشتند كه در صورت عدم روشن شدن تكليف ما در اين باره، يك سال 
ديگر حضور ما در فهرست سياه اين كارگروه تمديد خواهد ش��د. وي 
با ذكر اينكه اعضاي كميسيون نقدهايي به عملكرد وزارت اقتصاد در 
قبال چگونگي عضويت ايران در FATF داش��تند بيان داشت: يكي از 
مواردي كه اعضاي كميس��يون اقتصادي بدان معتقدند اين است كه 
لزومي ندارد براي همه الزاماتي كه FATF براي ما مي خواهد وضع كند 
قانون تدوين كنيم. حسيني شاهرودي خاطرنشان كرد: ما طبق قانون 
اساسي بايد شفاف سازي اقتصادي داش��ته باشيم كه امروز نداريم؛ در 
اين زمينه، يك نگاه اين است كه ما اين شفاف سازي را انجام دهيم و آن 
را در اختيار FATF گذاشته و اجازه بازرسي و نظارت به آنها بدهيم كه 
اين شفاف سازي ها همه جزو الزامات دولت ما طبق قانون اساسي است، 
اما اينكه در ادامه، اين شفافيت را در اختيار بيگانگان هم قرار دهيم يا 
نه از سوي اعضاي كميسيون اقتصادي مورد بحث است. نماينده مردم 
ش��اهرود در مجلس ش��وراي اسالمي با ذكر اينكه طبق نظر اعضاي 
كميسيون اقتصادي ما هنوز در حوزه هاي داخلي اقتصاد خود به ويژه در 
زمينه شفافيت مالي قصور داريم، خاطرنشان كرد: نظر دوم بر اين مبنا 
قرار دارد كه شفافيت را در حوزه پولي و مالي خود جاري و ساري كنيم 

اما اجازه دسترسي و نظارت را بر آن به احدي از بيگانه ندهيم. 

رسول سنايی راد

فرمان�ده كل س�پاه: اس�م بس�يج 
در هم�ه بحران ه�ا از انق�اب ت�ا 
ام�روز ب�ه چش�م مي خ�ورد و از 
افتخارات س�پاه پاس�داران است 
كه مديري�ت اين س�ازمان مقدس 
را به عه�ده گرفته اس�ت.  با وجود 
هم�ه ظرفيت ه�ا، ام�ا باي�د گفت 
ك�ه در بس�يج كار ه�ا و انتظارات 
برآورده نش�ده بس�يار زياد است
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