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ایسنايدولتیاایسنايغریبهها؟!
فرداي آش��وبي كه دراويش گنابادي در آن چهار نيروي 
نظامي كشور را به شهادت رساندند، مدير سايت مجذوبان 
نور )رسانه حاميان نورعلي تابنده( براي مصاحبه و تطهير 
فرقه شان از اغتشاش و جنايت شب قبل، به طور همزمان 
هم خبرگزاري دولتي ايس��نا را براي مصاحبه در اختيار 
داش��ت و هم راديوفردا را! طبيعتاً راديوفردا كارش قابل 
درك بود اما خبرگزاري دولتي ايسنا چطور؟! خبرگزاري 
ايس��نا در آن روزي كه خانواده هاي چهار ش��هيد ناجا و 
بس��يج داغدار جنايت بودند، رس��ماً در اختيار مصاحبه 
مدير رس��انه اصل��ي دراويش ق��رار گرفت، ب��دون آنكه 
كوچك ترين جهت گيري خاصي در آن مصاحبه وجود 
داشته باش��د. فرهاد نوري، مدير سايت مجذوبان نور در 
آن مصاحبه هر گونه عامليت دراويش در شهادت چهار 
نيروي حافظ امنيت شهر را تكذيب كرد؛ فرصت دفاع از 
فرقه خودساخته را يافت كه ما آغازگر خشونت نبوديم و 
راهپيمايي ما مسالمت آميز بود و ... اين در حالي بود كه 
حداقل قاتل سه مامور ناجا كه از دراويش گنابادي بود، 
سر صحنه دس��تگير شده بود! آيا ايس��نا بايد در خدمت 
تطهير اغتشاش��گران و اخالل گران امني��ت مردم قرار 

مي گرفت؟
نمونه ه��اي ديگري هم وج��ود دارد كه نش��ان مي دهد 
خبرگزاري ايسنا گرچه از بودجه بيت المال اداره مي شود 
و وابسته به دولت جمهوري اس��المي ايران است، اما به 
شكلي نامحسوس مس��ير ديگري را در خبررساني طي 

مي كند. 
نوع خبررساني ايسنا در مورد ادعاي كذايي غرب پيرامون 

استفاده دولت سوريه از سالح شيميايي گاه نوعي تأييد را القا 
مي كند؛ گويا كه در واقع دولت سوريه چنين كاري را انجام 
داده اس��ت. اجازه بدهيد تيتر يكي از اخبار كانال تلگرامي 
ايسنا را با هم مرور كنيم: »پاريس: در صورت استفاده مجدد 
از سالح شيميايي، براي حمله به سوريه ترديد نمي كنيم. « 
اين تيتر وقتي در متن خبر اشاره اي به عدم حمله شيميايي 
و كذب بودن كلمه »مجدد« نمي شود و وقتي حتي در تيتر 
ايسنا كلمه مجدد براي تأكيد بيشتر داخل گيومه قرار گرفته، 
يعني كه منتشر دهنده پذيرفته كه حمله شيميايي بار اول 
هم دروغ نبوده و ممكن است براي بار دوم هم انجام شود! آيا 
موضع دولت جمهوري اسالمي كه ايسنا موظف است مواضع 

خود را بر آن تطبيق دهد، اينگونه است؟!
به نظر مي رسد برخي رسانه هاي دولتی در سايه حمايت 
مالي و معن��وي دولت به جاي پيش��برد اه��داف نظام، 
تبديل به دفاتر داخلي رس��انه هاي معاند شده اند. چنين 
رس��انه هايي وقتي از بيت المال تغذيه مي شوند و رسانه 
دولت هستند، طبيعتاً نمي توانند حسب سليقه شخصي 
و مطابق نظ��رات معاندين نظام مصاحب��ه و خبر بزنند. 
روشن اس��ت وظيفه خبررس��اني با اين مدل اداهاي بي 
طرفي كه در واقع جهت گيري اش به سوي معاندين نظام 
اس��ت، متفاوت خواهد بود. در دنياي رس��انه تغيير يك 
كلمه كلي تغيير در معنا ايجاد مي كند. نقل قول مستقيم 
در مورد اينكه »دراويش هرگز آغازگر خشونت نبودند« 
را مي توان با »مدير س��ايت مجذوبان مدعي شد آغازگر 
خشونت نبوده اند، اما شاهدان عيني اين اظهارات را تأييد 
نمي كنند« جايگزين كرد و مفهومي متفاوت را انتقال داد. 

آيا مديران ايسنا اين موارد را نمي دانند؟!

اصالحطلب��انوگری��زازانتخ��اب 
شهردارزن

 با اس��تعفاي نجف��ي و بي ش��هردار ش��دن پايتخت، حاال 
اصالح طلبان مجدد در صدد انتخاب يك ش��هردار هستند. 
خبرها حكايت از بررسي غيررسمي گزينه هاي پيشنهادي 
دارد و آنچنان كه رسانه هاي اصالح طلب مي گويند دو سه 
نفري شانس بيشتري در اين ميان دارند. اما باز هم به رغم 
ادعاهاي اصالح طلبان در اعطاي مديريت هاي كالن به زنان، 

نام هيچ زني به گوش نمي رسد. 
سايت مش��رق در اين زمينه مي نويس��د: »اصالح طلبان 
دوباره و همچون زمان انتخاب ش��هردار مس��تعفي، در 
گلوگاه يك آزمايش هميشگي قرار گرفته اند و آن اينكه 
آيا اصالح طلبان كه دائم بر ضرورت رئيس جمهور شدن 
يك زن و يا چرايي نبود وزير زن در كابينه آقاي روحاني 
تأكيد دارند و مدام نيز به شوراي نگهبان فشار مي آورند كه 
بانوان را نيز به عنوان مصداق »رجل سياسي« به رسميت 
بشناسد؛ آيا خودشان حاضرند يك »شهردار زن« را براي 
تهران انتخاب كنند!؟... جالب آنكه در ايام چينش كابينه 
رئيس جمهور روحاني در دولت دوازدهم نيز اصالح طلبان 
يكي از اصلي ترين مطالبات و انتق��ادات خود را بر محور 

»چرايي نبود وزير زن در كابينه روحاني« قرار دادند. «
مش��رق مي افزايد: »در همين رابطه برخي معتقدند كه 
اصالح طلبان از آنج��ا كه خود به برخ��ي واقعيت ها آگاه 
هستند؛ براي شهردار جديد نيز هرگز يك خانم را انتخاب 
نخواهند كرد و ترجيح مي دهند اين مسئله را به صورت 
يك پ��روژه نق زني علي��ه دولت و ش��وراي نگهبان ادامه 

دهند. «

دستاوردهاي نظام فرسوده سلطه
 در باتالق سوريه

امريكا، انگلستان و فرانسه سه كشور پيشران نظام سلطه  غرب كه خود 
را مدعي هژمون مس��لط جهاني مي دانند و هر سه در نظام فرسوده و 
تحت سلطه  ش��وراي امنيت داراي حق  وتو هستند پس از راه اندازي 
عمليات رواني و به كارگيري همه ظرفيت هاي رسانه اي و تبليغاتي 
خود به بهانه انهدام انبارهاي ش��يميايي )بهانه واهي و پوچي كه در 
عراق نيز دس��تاويز آنان قرار گرفت ولي هرگز ثابت نشد(، حتي همه 
قوانين خودنوشته بين المللي را زير پا گذاشته و چوب حراج به اعتبار 
بين المللي خود زده و در يك اقدام وحشيانه و قرون وسطايي، كشور 
سوريه و يك عضو سازمان ملل متحد را كه حدود يك دهه است كه در 
خط مقدم مبارزه با تروريسم بيشترين آسيب را از تروريست هاي توليد 
شده در كارگاه نظام سلطه  غرب ديده است آماج بيش از ۱۰۰ موشك 

مدرن خود قرار دادند. 
چه دليلي وجود دارد كه سه كشور داراي حق وتو به خود اجازه بدهند 
بدون اطالع و اجازه سازمان ملل و بر اساس يك گمانه زني متوهمانه 
و خودس��اخته به اس��تقالل و تماميت ارضي يك عضو سازمان ملل 
تعرض كنند. حمله ياغي هاي غربي به سوريه درست در زماني صورت 
مي گيرد كه محور مقاومت موفق به مهار تروريسم غرب ساخته شده و 
تشت رسوايي مثلث توحش عبري، غربي، وهابي از بام بر زمين افتاده 
و آبروي نداشته آنان بر باد رفته است. تالش مذبوحانه غرب در سوريه 
بيش از آنكه يك اقدام نظامي باشد يك قمپز رسانه اي بود. همه قرائن و 
شواهد نشان مي دهد كه در پس عوامفريبي غرب اهداف ديگري عامل 

اين انتحار نظامي بوده است: 
۱ - نابود كردن زيرساخت هاي سوريه كه هدف مشترك تمامي اقدامات 

نظامي مستقيم و غيرمستقيم غرب در سطح جهان است. 
۲ - تالش براي براندازي نظام سوريه و اسقاط بشار اسد. 

۳ - دميدن تنفس مصنوعي به تروريست هاي غرب ساخته و ممانعت از 
اضمحالل و نابودي كامل آنان. 

٤ - راضي نگه داش��تن رژيم هاي صهيونيستي و سعودي هاي حاكم 
بر حجاز. 

5 - ايجاد اختالل در مس��ير گروه حقيقت ياب سازمان ملل متحد و 
غبارآلود كردن صحنه و از بين بردن شواهد و مدارك موجود مبني بر 
تجهيز تروريست ها به سالح هاي غيرمتعارف و كشتار جمعي توسط 

غرب. 
6 - تالش براي هم افزايي و حفظ انسجام ائتالف منطقه اي عليه مقاومت 

به رهبري رژيم سعودي حاكم بر حجاز. 
7 - بسترسازي براي فروش سالح و مهمات بيشتر به كشورهاي عربي 

و غلبه بر بحران بيكاري داخلي. 
اين اقدام عجوالنه و قمپزي شكل سه كشور ياغي نه تنها به نتايج مورد 
نظر آنها منتهي نشده بلكه دس��تاوردهاي مهمي عليه آنان و محور 

مقاومت با خود به همراه آورده است: 
۱ - روزنامه ها و رس��انه هاي تحت كنترل نظام سلطه نظير گاردين، 
اينديپندنت و يديعوت آحارونوت اين اقدام را ناموفق و بي نتيجه و بر ضد 

اعتبار سه كشور و به سود محور مقاومت ارزيابي كرده اند. 
۲ - تصويري قانون گريز و ياغي و ناقض حقوق كش��ورها و ملت ها از 

متجاوزان در افكار عمومي جهاني ترسيم شده است. 
۳ - مردم سوريه و بشار اسد با بي اعتنايي و خونسردي و مصمم  مثل 
روزهاي قبل سر كار خود حاضر ش��دند و به عالوه در سراسر سوريه 

مراسم جشن و سرور برپا شد. 
٤ - افكار عمومي جهاني عليه محور ائتالف براي شرارت و به نفع محور 

مقاومت ساماندهي و برانگيخته شده است. 
5 - موجب تقويت موقعيت حزب اهلل در انتخابات لبنان شده است. 

6 - اسقاط موشك هاي مدرن غرب با سيستم پدافندي ٤۰ سال پيش 
روسي، يك افتضاح نظامي براي غرب محسوب شده است. 

7 - سران سه كشور ياغي از س��وي مردم، شخصيت هاي سياسي و 
صاحب نفوذ، احزاب سياسي و اصحاب رسانه كشورشان به شدت تحت 
فشار قرار گرفته  و اين اقدام را ناپخته، عجوالنه و ساده انديشانه دانسته 

و آن را محكوم كرده اند. 
۸ - عزم مردم و مس��ئوالن ايران را براي دفاع از توانمندي موشكي از 

يك سو و تقويت محور مقاومت از سوي ديگر جزم تر نموده  است. 
۹ - سازمان ملل متحد يك قدم ديگر به مرگ خود نزديك تر شد 
و نشان داد س��ازماني خنثي و ناكارآمد است كه نمي تواند در برابر 
كش��ورهاي ياغي از كشورهاي عضو دفاع و مش��كالت موجود در 

جهان را مديريت كند. 
۱۰ - اين اق��دام خودس��رانه و باجگيران��ه، عماًل اف��كار عمومي 
جهاني را به س��مت ضرورت اعمال تغييرات فوري س��اختاري در 
سازمان ملل متحد و ش��وراي امنيت و كارآمد كردن آن )با توجه 
به تغيير كانون هاي قدرت و از بين رفتن هژمون غربي و... ( بسيج 

نموده است. 
در اين راستا شايس��ته است دستگاه ديپلماس��ي ايران با توجه به 
تغيير مباني و كانون ه��اي قدرت در جه��ان و اضمحالل هژمون 
غربي با روحي��ه و رويكرد انقالبي موض��وع راه اندازي خط تماس 
با قدرت هاي منطقه اي براي اعمال تغييرات در س��ازمان ملل را با 

جديت تمام مديريت نمايد. 

وزير دفاع كشورمان تأكيد كرد
حمايت همه جانبه ايران از ملت عراق 

امي�ر حاتم�ي، ضم�ن تبري�ك پيروزي ه�اي ب�زرگ ع�راق 
بر تروريس�م، بر آمادگ�ي همه جانب�ه جمهوري اس�امي ايران 
در حماي�ت از مل�ت ع�راق همچ�ون گذش�ته تأكي�د ك�رد. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ حاتمي كه به عراق سفر كرده است، روز 
گذشته در ديدار با رئيس ستاد ارتش عراق و هيئت نظامي اين كشور، 
ضمن تبريك پيروزي هاي بزرگ عراق بر تروريس��م، بر آمادگي همه 
جانبه جمهوري اسالمي ايران در حمايت از ملت عراق همچون گذشته 
تأكيد كرد. وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه عراق در سايه 
وحدت ملي، تدبير مراجع، تالش مسئوالن، رشادت رزمندگان و جوانان 
عراقي به اين دستاوردها رسيده اس��ت، اظهار داشت: نگاه جمهوري 
اسالمي ايران به عراق، نگاهي فراگير و بر مبناي عراق واحد و يكپارچه 
است و معتقديم امنيت و ثبات عراق براي كل منطقه اهميت دارد. امير 
حاتمي با اشاره به ظرفيت ها و توانمندي هاي وزارت دفاع ايران، آمادگي 
اين وزارتخانه براي همكاري با عراق در زمينه هاي مدنظر را اعالم كرد. 
سرلشكر الغانمي، رئيس ستاد ارتش عراق نيز با اشاره به همكاري هاي 
رو به گسترش دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم با هدف پاكسازي 
كامل اراضي عراق از لوث تروريست ها، از نقش بارز و برادرانه جمهوري 
اسالمي ايران در پيروزي هاي عراق بر داعش قدرداني كرد. وي با ارائه 
گزارشي از آخرين وضعيت امنيتي عراق اظهار داشت: عراق پيروزي بر 
داعش را اعالم كرده و نيروهاي ارتش و حشدالشعبي در حال پاكسازي 
برخي نقاط آلوده هستند و دستاوردهاي بزرگي در زمينه هاي امنيتي به 
دست آورده اند. سرلشكر الغانمي با بيان اينكه ايران همواره در سختي ها 
و دوران مبارزه با داعش با عراق بوده است، تصريح كرد: ما شاهد بوديم 
كه در آن مقطع خون دو ملت در هم آميخت و مطمئن هستيم در روند 
بازسازي آينده عراق در زمينه هاي مختلف به ويژه تأمين نيازمندي هاي 

دفاعي عراق و بازسازي اقتصادي نيز شما با ما خواهيد بود. 

رهبر معظم انقاب در ديدار وزير، مسئوالن و جمعي از كاركنان وزارت اطاعات: 

وزارت اطالعات  بايد در جناح انقالب باشد

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظم انقاب 
اس�امي صبح ديروز در ديدار وزير و مس�ئوالن 
و جمعي از كاركن�ان وزارت اطاع�ات، مجموعه 
وزارت را برآمده از انقاب و فرزندان امام و انقاب 
خواندند و با تأكيد بر لزوم حركت انقابي و انقابي 
ماندِن ص�د درص�ِد وزارت اطاعات، با اش�اره به 
ابع�اد گوناگ�ون جن�گ اطاعاتي جبهه وس�يع 
دشمنان با نظام اسامي، گفتند: يكي از محورهاي 
مهم و اصلي اي�ن جنگ، »نف�وذ و تأثيرگذاري بر 
نظام محاس�باتي مس�ئوالن« و »تغيير باورهاي 
مردم« اس�ت كه در اي�ن جنگ، عاوه ب�ر دفاع و 
بس�تن نفوذگاه ه�ا، بايد تهاج�م نيز انج�ام، و از 
هرگونه غفلت و ساده انديش�ي جداً پرهيز شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود با اشاره به 
حلول ماه ش��عبان، اين ماه را همچون ماه هاي رجب 
و رمضان، بستري مناسب براي ارتباط بيشتر با خدا 
و انس با قرآن و اس��تفاده از دعاهاي پرمضمون وارده 
و معرفت اندوزي برشمردند و با اشاره به شكل گيري 
وزارت اطالعات بعد از پيروزي انقالب اسالمي، افزودند: 
مجموعه اطالعاتي از ابتدا، سالم و خالص تشكيل شد 
و تاكنون نيز به همين صورت باقي مانده و امتحان هاي 

خوبي پس داده است. 
   وزارت اطاعات بايد   انقابي بماند 

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه آحاد وزارت 
اطالعات پديد آمده  انقالب و فرزن��دان امام و انقالب 
هستند، خاطرنش��ان كردند: بر همين اساس وزارت 
اطالعات و همه كاركن��ان آن بايد همواره صد درصد 
انقالبي بمانند و انقالبي حركت كنند. ايشان، وزارت 

اطالعات را تابع سياست هاي نظام دانستند و گفتند: در 
همه جاي دنيا، دستگاه هاي اطالعاتي تابع سياست هاي 

نظاِم حاكم بر كشورها هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه چارچوب 
سياس��ت هاي نظام جمهوري اس��المي را امام)ره( 
مشخص كرده و اين چارچوب براساس وصيت نامه و 
فرمايشات ايشان شكل گرفته است، خاطرنشان كردند: 
در اين چارچوب، رهبري هم بخشي از نظام است و نه 
خودِ نظام. ايشان با تأكيد بر اينكه هرگونه جناح بازي در 
وزارت اطالعات گناه است، گفتند: در وزارت اطالعات 
يك جناح وجود دارد و آن، جناِح انقالب است. رهبر 
انقالب اس��المي، همه اج��زاي وزارت اطالعات را به 
مطالعه دقيق وصيت نامه و فرمايشات امام)ره( توصيه 
مؤكد كردند و گفتند: بايد همه بخش ها و بدنه وزارت 
با مباني و اصول انقالب كاماًل آش��نا باش��ند و در اين 

چارچوب، انقالبي عمل كنند. 
   ساده انديشي كنيم ضربه مي خوريم

ايشان در ادامه سخنان خود به جنگ بزرگ و پيچيده 
جبهه مقابل با نظام جمهوري اسالمي اشاره كردند 
و افزودند: ما در ميانه يك ميدان بزرگ جنگ قرار 
داريم كه يك طرف آن، نظام جمهوري اسالمي و 
طرف ديگر آن، جبهه وسيع و قدرتمندي از دشمنان 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي، س��رويس هاي 
جاسوسي طرف مقابل را محور اصلي اين رويارويي 
دانستند و گفتند: دس��تگاه هاي اطالعاتي جبهه 
مقابل به رغم همه امكانات خود، تا به حال نتوانسته اند 
هيچ غلط مهمي انجام دهند. رهبر انقالب اسالمي 
خاطرنشان كردند: البته اگر در اين جنگ دچار غفلت 
شويم مغلوب خواهيم شد و اگر دچار ساده انديشي 

شويم ضربه خواهيم خورد. 
   تغيير محاس�بات تصميم گي�ران، برنامه 

دشمن است
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس با اشاره به ابعاد 
اين جنگ پيچيده اطالعاتي، گفتند: در اين جنگ، 
شيوه ها و روش هاي مختلفي در دستور كار است، 
از »نفوذ و س��رقت اطالعات« و »تغيير محاسبات 
تصميم گيران« و »تغيير باورهاي مردم« تا »ايجاد 
نابساماني مالي و اقتصادي« و »ايجاد آشفتگي هاي 

امنيتي«.
 ايشان با اشاره به مسائل اخير در بازار ارز، افزودند: 
هنگامي كه در اين مسائل دقت بيشتري مي شود، 
رد پاي بيگانه و دستگاه هاي اطالعاتي آنها مشهود 
است. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: بايد در اين 
جنگ و در مقابل برنامه هاي جبهه مقابل ايستاد و 

براي غلبه بر دشمن، عالوه بر دفاع بايد برنامه تهاجم 
نيز داشت به گونه اي كه زمين بازي به وسيله دستگاه 

اطالعاتي ما تعيين شود. 
   كوچك ترين ترديد درباره صاحيت افراد 

بايد منعكس شود
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي برنامه ريزي بلندمدت 
با پيش بيني رويدادهاي آينده، و تحليل و بررسي 
دقيق اطالعات را يك��ي از راه هاي مقابله مجموعه 
اطالعاتي كشور با طراحي جبهه مقابل برشمردند. 
ايشان يكي ديگر از راه هاي مقابله با تهاجم جبهه 
مقابل را ج��دي گرفتن موضوع نفوذ دانس��تند و 
افزودند: فردي كه مي خواه��د در نظام جمهوري 
اسالمي، امانت دار كشور و مردم باشد بايد صالحيت 
داشته باش��د بنابراين كوچك ترين ترديد درباره 
صالحيت افراد بايد منعكس ش��ود و دس��تگاه ها 
نيز موظف به عمل براس��اس نظر وزارت اطالعات 

هستند. 
   مبارزه با فساد را جدي بگيريد

رهبر انقالب اس��المي در بخش ديگري از سخنان 
خود، دستگاه هاي اطالعاتي كشور را به همكاري، 
هم افزايي و رقابت حرفه اي توصيه كردند. ايش��ان 
همچنين به موضوع »مبارزه با فساد« اشاره كردند 
و گفتند: بايد موضوع مبارزه با فس��اد بسيار جدي 
گرفته و با ش��ريان هاي اصلي آن مقابله شود، زيرا 
فساد موجب انهزام و شكسته شدن روحي و رواني 
افراد و جامعه مي شود. رهبر انقالب اسالمي، فساد 
را در بسياري از موارد ناشي از روحيه زياده طلبي و 
اشرافي گري و تجمل پرستي دانستند و خاطرنشان 
كردند: اينكه امام بزرگوار بارها بر حفظ زي طلبگي 
و داشتن زندگي ساده و معمولي مسئوالن تأكيد 

داشتند، به همين علت بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: مسئوالن در نظام 
اسالمي نمي توانند اين تصور را داشته باشند كه چون 
مسئوالن در كشورهاي ديگر از امكانات گوناگون 
برخوردارند، پس در نظام اسالمي نيز چنين مواردي 
مباح است. ايشان تأكيد كردند: در جمهوري اسالمي 
ما با نام اسالم به دنبال حكومت پيامبر اسالم)ص( و 
اميرالمومنين)ع( هس��تيم، بنابراين بايد با روحيه 

اشرافي گري و شهوتراني به شدت مقابله شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان سخنانش��ان 
خطاب به كاركنان وزارت اطالعات گفتند: سالم 
من را به آحاد مجموعه وزارت در سراسر كشور و به 
خانواده هاي خود برسانيد و بدانيد كه بخش مهمي 
از ثواب كارها و فعاليت ها متعلق به همسران شما 
است زيرا اين كارها و فعاليت ها نتيجه همكاري و 
تحمل زحمات از سوي آنان است. پيش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم والمسلمين 
علوي وزير اطالعات با بيان گزارشي از فعاليت ها 
و رويكردهاي اين وزارتخانه، گفت: آمادگي همه 
سربازان گمنام را براي مقابله با ايادي نظام سلطه و 
استكبار جهاني به سركردگي امريكاي جها نخوار، 
صهيونيسِم جنايت كار و آل سعوِد كودك كش و 
دفاع از آرمان هاي انقالب اسالمي تا آخرين قطره 

خون خود اعالم مي كنيم. 

رهبر انقاب در ديدار خانواده شهداي فاطميون: 
از قديم به برادران هزاره نگاه ستايشگرانه ای داشتم

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي فرمودند: بن�ده از قديم به ب�رادران هزاره 
افغانس�تان نگاه س�تايش گرانه اي داش�تم چرا ك�ه از نزدي�ك ديده 
بودم طلبه هاي ش�ان با ما مأن�وس ب�وده و از قديم با آنها آش�نا بودم. 
به گزارش فارس، در ايام نوروز ۹7، مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( بار 
ديگر با اعضاي خانواده شهداي مدافع حرم لشكر فاطميون ديدار كردند. در اين 
ديدار صميمانه كه در روز پنج شنبه نهم فروردين ماه در تاالر آيينه حرم مطهر 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع( انجام شد، خانواده هاي شهيدان اخالقي، 
موسوي، سيد حسن حسيني )س��يدحكيم(، محمداكرم ابراهيمي )حاج 
رئوف(، مهندس مصطفي كريمي، سيد روح اهلل موسوي )سيدپيمان(، حسين 
داداحمدي، نعمت اهلل نجفي، جاويد يوسفي و محمد توسلي حضور داشتند. 
اشتياق به ديدار يار ميان خانواده هاي شهداي افغانستاني در جغرافياي مقدس 
مشهد كه معطر به وجود هشتمين امام شيعيان است، وصف ناشدني است. اين 
اشتياق با ورود رهبر معظم انقالب به سالن، بروز يافته و فرياد شعار و صلوات 
را در استقبال از رهبرشان نثار كردند. وقتي احوالپرسي گرم و صميمي مقام 
معظم رهبري با خانواده شهداي فاطميون در قاب محل اين ديدار صميمانه 
نقش بست، معظم له به ايراد سخناني در مورد خانواده هاي شهداي افغانستاني 

پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سابقه انقالبي خانواده هاي افغانستاني 
فرمودند: بنده از قديم به برادران هزاره افغانستان نگاه ستايش گرانه اي داشتم 
چرا كه از نزديك ديده بودم طلبه هاي شان با ما مأنوس بوده و از قديم با آنها 
آشنا بودم. جمعيت زيادي از خانواده هاي افغانستاني به ايران آمدند و در انقالب 

و دفاع مقدس با ما همراهي كردند. 
ايشان در ادامه با اشاره به پيشقدم بودن خانواده هاي فاطميون در قضاياي 
مختلف، گفتند: در قضاياي سوريه، دفاع از حرم حضرت زينب)س( و حرم هاي 
مطهر در عراق و مسئله داعش، برادران افغانستاني و هزاره از مجموعه هاي 
پيشقدم در اين قضايا بودند كه هم خوب شركت كردند و هم خوب جنگيدند. 
ما براي شهداي شما ]فاطميون[ ارزش قائل هس��تيم و اين قضايا از جمله 

حوادثي است كه در طول تاريخ اسالم نظير آن را كم داشتيم. 
رهبر معظم انقالب در ادامه تصريح كردند: آنها ]شهداي مدافع حرم لشكر 
فاطميون[ در پاسخ به احساس وظيفه ديني و شيعي و واليي، وارد ميدان 
سختي ش��دند و امتحان خوبي پس دادند و به  شهادت رسيدند. از نظر من، 
خانواده هاي شهدا از لحاظ صبر و مقاومت بالفاصله پشت سر شهدا قرار دارند 

چرا كه در عين حال خانواده ها صبر مي كنند و شكايت نمي كنند. 
ايش��ان با اش��اره به صبر خانواده هاي ش��هداي فاطميون گفتند: اگر صبر 
خانواده هاي شهداي لشكر فاطميون نبود، مطمئناً اين حماسه بزرگ شكل 
نمي گرفت و اين صبر خانواده هاست كه عالقه مندان را پيش مي برد. اميد من 
اين است كه در قيامت از شفاعت شهداي شما ]فاطميون[ و در اينجا از دعاي 
شهداي شما بهره مند شويم.  حضرت آيت اهلل خامنه اي اظهار داشتند: بعضي 
از خانواده ها دو شهيد دادند و اين به خاطر احساس ِديني است كه دارند. پاره 
جگر آنها به ميدان خطري برود كه سرنوشتش معلوم نيست. خانواده ها قدر اين 
زحمت ها را بدانند كه پيش خدا عزيز هستند. شهيدي با چهار فرزند به شهادت 
رسيده است، اينها خيلي باارزش است. خداوند به شما صبر و اجر بدهد و در 
دنيا و آخرت عزيز هستيد. ان شاءاهلل ما هم به بركت شهداي شما عاقبت به خير 
باشيم و در قيامت با شما محشور شويم.  بعد از پايان بيانات معظم له ديدار 

رودررو و خصوصي با خانواده هر شهيد صورت گرفت. 
در اين ديدار رهبر معظم انقالب خطاب به مادر شهيد مصطفي كريمي گفتند: 
»شما هم دختر شهيد، هم خواهر شهيد و هم مادر شهيد راه واليت هستيد. 
بايد اسم و خاطرات ش��هيد را نگه داريد و به صورت مقاله نوشته و نگهداري 
كنيد«. دكتر علي كريمي برادر مهندس شهيد مصطفي كريمي نامه اي را در 

محضر مبارك امام خامنه اي )دامت بركاته( قرائت كرد. 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
سپاه خود را در دايره جناح هاي سياسي نمي پندارد

نماين�ده ول�ي فقي�ه در س�پاه گف�ت: س�پاه پاس�داران ب�ا 
حف�ظ هوي�ت انقاب�ي و مردم�ي، هي�چ گاه خ�ود را در داي�ره 
نمي پن�دارد.  سياس�ي  جناح ه�اي  و  جريان ه�ا  مح�دود 
به گزارش سپاه نيوز، حجت االس��الم عبداهلل حاجي صادقي، نماينده ولي 
فقيه در سپاه در پيامي با تبريك خجس��ته زاد روز بزرگ پاسدار اسالم ناب 
محمدي)ص(، حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( و روز پاسدار و در آستانه دوم 
ارديبهشت ماه ، سالروز تصويب اساسنامه سپاه به آحاد سبز پوشان حريم 
واليت تأكيد كرد: سپاه با حفظ هويت انقالبي و مردمي و ماهيت نهادي خود 
با محور قرار دادن ارزش ها و باورهاي ديني، انقالبي و واقع گرايانه »توسعه 
معرفت پاس��داري غيرمحافظه كارانه از انقالب« تحت منويات فرماندهي 
معظم كل قوا را س��كه رايج و برنامه كاري قرار داده است. در بخشي از پيام 
نماينده ولي فقيه در سپاه آمده است: در شرايط خطير كنوني كه ملت ايران 
و امت اس��المي در حال گذر از پيچ تاريخي بزرگ و سرنوشت سازي است 
»سپاه« و به تبع آن »پاسداران انقالب« در اين نهاد حكمت بنيان، همچنان 
با تيزبيني و تيزهوشي با آنچه پيرامون خود مي گذرد نگريسته و با تمسك به 
مباني ديني و »منشور واليت« شامل بيانات، پيام ها و تدابير »امامين انقالب 
اسالمي« به عنوان ترجمان گفتمان اسالم ناب و حجت شرعي الزم االتباع، 
تربيت جهادي، بصيرت ديني و سياسي، معنويت محوري، دشمن شناسي 
و روزآمدس��ازي توان و توش��ه دفاعي را به مثابه عوامل پيروزي ها و پيش 
روندگي هاي تاريخ ساز خود، سرلوحه راهبردها و همت در صحنه هاي دفاع 
غيرمحافظه كارانه از انقالب و نظام اسالمي و نيز محرومين و مستضعفين به 
ويژه احقاق حقوق ملت فلسطين و اخراج اشغالگران قدس شريف، فعال تر از 

گذشته، قرار داده است. 
حجت االسالم حاجي صادقي در پيام خود تصريح كرده است: در اين رهگذر 
از »سپاه پاسداران انقالب اس��المي« انتظار مي رود در فصل نوين و حركت 
تاريخي خود با نگاه درس آموز و عبرت انگيز به پيشينه خود به ويژه »گنجينه 
آموخته هاي دفاع مقدس« در راهبردهاي معطوف به تربيت فرماندهان، مديران 
و پاسداران تراز انقالب بيش از پيش بازانديشي و تمركز به عوامل و مؤلفه هاي 
زير را در دستور كار داده و »حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه« نيز به اقتضاي 
فلسفه وجودي و مأموريت هاي ذاتي تمامي تمهيدات و ظرفيت هاي خود را 
به كار خواهد گرفت: ۱- حاكميت توحيد، معنويت و واليتمداري۲- روحيه 
عاش��ورايي و جهادي و خودباوري و حفظ هويت پاسداري۳- تداوم مردمي 
كردن دفاع از انقالب و استفاده از تمامي ظرفيت هاي كشور در اين راستا٤- 
تفكر جامع و راهبردي در عرصه نبرد و تعيين دقيق خطوط درگيري با دشمن 
با اشراف اطالعاتي5- جوانگرايي و ميدان دادن حكيمانه به جوانان6- بسط 

تفكر دفاعي كامال بومي و مبتني بر ارزش هاي انقالب اسالمي. 
اين پيام مي افزايد: اينك با طلوع خورشيد  چهلمين  سال پيروزي انقالب و 
استقرار و نظام مقدس جمهوري اسالمي كه مقاومت و ايستادگي ملت ايران 
الگوي دشمن ستيزي و پايداري ملت هاي منطقه برابر مثلث شوم و شيطاني 
امريكا، رژيم صهيونيستي و آل س��عود در جنگ افروزي هاي تروريستي و 
جنايت آفريني آنها در سوريه، عراق، يمن و ... قرار گرفته است و پيروزي هاي 
معجزگون و راهبردي براي آنان رقم خورده است و نقش و جايگاه پاسداران 
انقالب در اين صحنه مي درخش��د، بايد تأكيدكرد: سپاه هيچ گاه خود را در 
دايره محدود جريان ها و جناح هاي سياسي نپنداشته و همواره با حفظ هويت 
انقالبي و مردمي و ماهيت نهادي خود با محور قرار دادن ارزش ها و باورهاي 
ديني، انقالبي و واقع گرايانه و تلفيق ايمان با علم و عمل صالح، »توسعه معرفت 
پاسداري غيرمحافظه كارانه از انقالب« تحت منويات و رهنمودهاي فرماندهي 
معظم كل قوا امام خامنه اي عزيز )مدظله العالي( را سكه رايج و برنامه كاري 
قرار داده و به ياري حي قادر همراه با ساير نيروهاي مسلح كشور با برافراشته 
نگه داشتن پرچم »معنويت« و »بصيرت« در تحكيم و تعميق نقش پيش 
روندگي و پيش برندگي خود در مسير انقالب وتداوم راه امام و شهداي واالمقام 
از هيچ تالشي فروگذار نكرده و با انگيزه، شور، شعور و اقتدار انقالبي مضاعف، به 

تحقق مأموريت ها و انتظارات فراروي خواهد پرداخت. 

سيدعبداله متوليان

مدير مسئول روزنامه جوان با بيان اينكه آيين نامه 
حمايت حقوقي از فعاليت پيام رسان هاي داخلي 
مي توان�د حام�ي و پش�تيبان پيام رس�ان هاي 
داخلي باشد تاآنها بقا و دوام بيابند و به رسميت 
ش�ناخته ش�وند، گفت: از طرف ديگر آيين نامه 
حماي�ت حقوق�ي از فعالي�ت پيام رس�ان هاي 
داخلي، نظارت دارد كه حري�م خصوصي مردم 
در پيام رس�ان هاي داخلي محترم شمرده شود 
و م�ردم هم به اي�ن پيام رس�ان ها اعتمادكنند. 

دكتر عبداهلل گنجي در گفت وگو با ميزان، پيرو ابالغ 
آيين نامه حمايت حقوقي از فعاليت پيام رسان هاي 
داخلي از سوي رئيس دس��تگاه قضا بيان داشت: 
پيام رسان هاي داخلي بايد ش��فاف عمل كرده و 
اعتماد سازي انجام دهند. وي ادامه داد: قوه قضائيه 
به خاطر نوع مسئوليتي كه در حراست و پاسداري از 
آزادي هاي مشروع دارد، بايد زمينه اعتماد اجتماعي 
به پيام رس��ان هاي داخلي را ايجاد كند. گنجي با 
بيان اينكه آيين نامه حماي��ت حقوقي از فعاليت 

پيام رسان هاي داخلي مي تواند، حامي و پشتيبان 
پيام رسان هاي داخلي باشد تا آنها بقا و دوام بيابند 
و به رسميت شناخته شوند، افزود: از طرف ديگر 
آيين نامه حمايت حقوقي از فعاليت پيام رسان هاي 
داخلي، نظ��ارت دارد كه حري��م خصوصي مردم 
در پيام رس��ان هاي داخلي محترم شمرده شود و 
مردم هم به اين پيام رس��ان ها اعتمادكنند. مدير 
مسئول روزنامه جوان خاطرنشان كرد: قوه قضائيه 
در تعامل ب��ا مديران اين پيام رس��ان هاي داخلي 

مي تواند بر كارش��ان نظارت و از آنها دفاع كرده و 
در عين حال به رفع نارسايي هايشان كمك كند. 
قوه قضائيه با به رسميت شناختن اين پيام رسان ها 
مي تواند، مديران و گردانندگان آنها را دلگرم كند. 
وي در پايان عنوان كرد: همانطور كه قوه قضائيه 
فرآيند سرمايه گذاري را اطمينان مي بخشد، اگر 
پيام رسان هاي داخلي را به رسميت بشناسد براي 
آنها بسيار مهم است و اگر نظارت روي آنها داشته 

باشد براي مردم مهم است. 

مديرمسئول »جوان« با اشاره به آيين نامه حمايت حقوقي عنوان كرد
آيين نامه اي براي تضمين اعتماد مردم به پيام رسان هاي داخلي

   خبر   چــهــره ها

بايد موضوع مبارزه با فساد بسيار 
جدي گرفته و با شريان هاي اصلي 
آن مقابله ش�ود، زيرا فساد موجب 
انهزام و شكس�ته ش�دن روحي و 
روان�ي اف�راد و جامع�ه مي ش�ود. 
اينكه ام�ام بزرگوار باره�ا بر حفظ 
زي طلبگ�ي و داش�تن زندگ�ي 
س�اده و معمولي مس�ئوالن تأكيد 
داش�تند، ب�ه همي�ن عل�ت ب�ود 


