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در جنگ رسانه  اي

اين روزها در آستانه ماه محرم و نزديك شدن به راهپيمايي بزرگ اربعين، 
افكار عمومي دو كش��ور ايران و عراق آماج حمالت گسترده رسانه اي و 
شبكه هاي مجازي است كه مردم دو كشور را به دشمني، كينه توزي و 

نفرت پراكني عليه مردم كشور مقابل فرا مي خوانند.
در مدل طراحي شده توسط دشمنان انقالب اسالمي ايران )مثلث غربي، 
عبري، وهابي( قرار اس��ت مردم عراق را هوسران و شكارچي دختران و 
زنان ايراني معرفي كنند تا تخم نفرت و دش��مني و عرب ستيزي را در 
پناه غيرت ايراني بپراكنند و هم زمان در عراق مردم ايران را عجم هاي 
متجاوز ي معرفي مي كنند كه سرزمين عراق را بخشي از سرزمين ايران 
مي دانند و در پناه مبارزه با داعش قصد تص��رف عراق را دارند. به مردم 
خوزستان كه مشكل آب آشاميدني دارند مي گويند شما از تشنگي تلف 
مي شويد چون آب را به عراقي ها فروخته اند و به مردم عراق مي گويند 
ايراني ها )همچون كوفيان( آب كارون را بر شما بسته اند. در بين مردم 
عراق تخم كينه و نفرت پخش مي كنند كه ايراني ها برق ش��ما را قطع 
كرده اند و به مردم اي��ران مي گويند قطعي برق به خاطر س��ودجويي 
و فروش برق به عراق اس��ت. پايه و اس��اس اين تفرقه افكنی بر بس��تر 
شبكه هاي اجتماعي و مجازي استوار است. مديريت و مهندسي افكار 
عمومي بر بستر شبكه هاي مجازي يكي از شيوه هاي جنگ نوين است. 
در اين شيوه يك موضوع در اتاق جنگ مجازي طراحي شده و براي آن 
دروغ هاي متعدد توليد و به عنوان يك خبر صد درصد صحيح منتشر و 
براي هر دروغ دهها سند و آدرس )كه همگي دروغ است( ارائه شده و با 
استفاده از هنرهاي نوين نظير فتوشاپ اصالت آن دروغ را خدشه ناپذير 
مي كنند. اختالف افكني بين ايران و عراق نيز بر بستر شبكه هاي مجازي 
تحت مهندسي مثلث شرارت سازمان يافته و به صورت گسترده با دروغ 
پراكني به تكثير نفرت و دش��مني دو ملت و دو كشور مشغولند. برخي 
از دروغ هاي گوبلزي منتشر شده در شبكه هاي مجازي از اين قرار است:

۱ - پس��ماندهاي آلوده ايران منجر به مس��موميت هزاران نفر از مردم 
بصره ش��د. ۲ – انتش��ار تصاوير قتل يك عراقي در خرمش��هر توسط 
شهروندان ايراني كه ادعا ش��ده به ناموس ايراني تجاوز كرده است )كه 
پس از چند ساعت توسط مسئوالن خرمشهر تكذيب شد(. ۳ – انتشار 
تصاوير و عكس هايي مبني بر ارس��ال پول مردمان ايران به عراق. ٤ – 
جنجال آفريني، بزرگ نمايي و برجسته كردن همراهي عراق با امريكا در 
تحريم هاي جديد. ۵ – آتش زدن هورها به تالفي از قطعي برق ايران به 
عراق. ۶ – نشان دادن تصاويري مبني بر توهين مردم عراق به مسئوالن 
ايراني در عراق در صورتي كه تصاوي��ر مرتبط به هيئت عراقي و حادثه 
كراده بوده است و دهها تصوير و كليپ دروغ كه به منظور اختالف افكني 

در فضاي مجازي دو كشور در حال انتشار است.
در عراق باالخره تيرهاي مسموم وهابيت به هدف نشسته و عده اي در 
روز جمعه ۱۶ شهريورماه به ساختمان كنسولگري ايران در بصره )يكي 
از اصلی ترين پايگاه هاي حشدالشعبي عراق كه شهداي بسياري در نبرد 
با داعش داشته است( حمله كرده و آن را به آتش مي كشند و در ايران 
نيز شبكه وهابي به شدت به دنبال جنجالي مشابه بصره در خرمشهر و 
آبادان است. حمله به كنسولگري ايران در بصره، مقارن است با پخش 
فيلم هايي در فضاي مجازي در باره اعتراض و حمله به زائران عراقي در 
برخي از شهرهاي ايران از جمله آبادان، كه با ادبياتي تند خواستار خروج 

آنها از ايران هستند!
بي شك پازل فتنه انگيزي و پاشيدن تخم تفرقه بين دو ملت، زماني كامل 
مي ش��ود كه هر دو ملت به بهانه هاي مختلف، دائماً به هم حمله كنند، 
ناسزا بگويند، تخم نفرت بپاشند و هر تحرك و اقدام مشكوك در اين سوي 
مرز، با تحرك و اقدام مشابه و بلكه قوي تر در آن سوي مرز پاسخ داده شود. 
در مهندسي دشمن، بايد مدام در كوره فتنه انگيزی دميده شود و بر حجم 
كمي و كيفي نفرت و كينه افزوده شده و مشتركات فرهنگي و ديني و 
جغرافيايي و روابط سياسي، اقتصادي، مذهبي و... دو كشور مورد حمله 

ناجوانمردانه و تاخت و تاز شبكه هاي اجتماعي قرار گيرد.
بي ترديد مثلث ش��رارت »عبري، غربي، وهابي« از اتحاد اس��تراتژيك 
سه كشور ايران، عراق و س��وريه حول محور حضرت اباعبداهلل الحسين 
عليه السالم به شدت احس��اس خطر مي كند و نزديكي سه كشور را به 
منزله اتصال محور مقاومت و رس��يدن ايران به مرزهاي سرزمين هاي 
اش��غالي فلس��طين و به صدا درآمدن ناقوس مرگ رژيم صهيونيستي 
دانسته و براي ايجاد تفرقه و اختالف بين ايران و عراق به آب و آتش زده 
و تمام قدرت رسانه اي خود را به ميدان آورده است. برخي از مهم ترين 
اهداف دشمن از پروژه اختالف افكني از اين قرار است: ۱ - تكميل ناتوي 
فرهنگي با از بين بردن قداست ش��هرهاي مذهبي مشهد ، نجف ، قم و 
كربال. ۲ - تحت الشعاع قرار دادن و تضعيف اربعين به عنوان بزرگ ترين 
اجتماع جهان تش��يع. ۳ - قطع كردن ارتباط ايران در محور مقاومت و 
شكستن هالل طاليي شيعي. ٤ - تقويت موقعيت تضعيف شده رژيم 
س��عودي حاكم بر حجاز. ۵ - امتيازگيري از اي��ران در جنگ ادلب در 
س��وريه. ۶ - تقويت جبهه وهابي در داخل عراق. ۷ - بسترسازي براي 
راه اندازي و تش��ديد جنگ عرب و عجم. ۸ - خارج ك��ردن بازار عراق 
از اقتص��اد ايران و جايگزيني س��عودي ها در اقتصاد ع��راق. ۹ - از بين 
بردن اقتصاد گردش��گري حداقل ۸ ميليون گردش��گر عراقي و ايراني. 
۱۰ - اعمال فش��ار بر مردم عراق از س��وي امريكا جهت مش��اركت و 
همراهي در تحريم هاي آتي. ۱۱ - جنگ بر سر انتخاب دولت متمايل به 
امريكا در عراق. ۱۲ - استفاده از موج تنفر »مردم ايران عليه عراق« براي 

تأثيرگذاري در واگرايي مردم ايران از انقالب اسالمي. 
بايد مسئوالن و اصحاب رسانه و نهادها و دستگاه هاي مسئول به گوش و 
به هوش باشند كه اقليتي جوگير و كم خرد همان طور كه آتش در سپاه 
مختار ثقفي روشن كردند هم اينك پازل دشمن را تكميل نكرده و آتش 

تفرقه را در دو كشور شعله ور نكنند.

سيدعبداهلل متوليان

عملیات موشكي ایران علیه تروریست ها در شمال عراق رسماً تأیید شد

7 موشك سپاه بر پيکره  تروريسم
هف�ت رد س�پید و اب�ري در آس�مان مناطق 
م�رزي غ�رب ای�ران، خب�ر از ش�لیك هفت 
فروند موش�ك از خاك ایران مي داد. همزمان 
از اقلیم كردس�تان عراق خبر رس�ید كه مقر 
حزب دموكرات كردس�تان و مرك�ز آموزش 
این حزب واقع در اس�تان اربیل ع�راق مورد 
حمله موش�كي قرار گرفته است، آن هم یك 
س�اعت پس از آغ�از برگزاري جلس�ه كمیته 
مركزي حزب. »حزب« البته ب�راي آنكه روي 
یك گروه تروریس�تي گذاشته ش�ود، زیادي 
سیاس�ي اس�ت. خاطره هاي مردم ای�ران از 
این مث�ًا دموكرات ه�اي حزب�ي این قدر هم 
سیاس�ي و اتوكش�یده نیس�ت و همكاري در 
حمات مس�لحانه و ش�هادت مرزبان�ان كرد 
و غی�وري كه گناه ش�ان صرفًا وطن دوس�تی 
و پاس�داري از مرزه�اي ایران مان ب�ود، تنها 
بخشي از این خاطرات اس�ت. براي همین هم 
همان دقایق اولیه  انتش�ار خبر موش�كباران 
دفتر مركزي این گروه تروریستي، گرچه خبر 
رس�مي هنوز منتشر نش�ده بود، موج شادي 
كاربران ایراني در فضاي مجازي ش�روع شد؛ 
یك شعف مقتدرانه از موش�كبارانی كه براي 
رسیدن به صلح پایدار انجام شد؛ جنگ براي 
صلح؛ تاشي موفق براي تثبیت امنیت ایران. 

  اجازه نمي دهیم تروریست ها
 امنیت كشور را به مخاطره بیندازند

روز گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران 
بيانيه اي ص��ادر و توضيحاتي در م��ورد عمليات 
موش��كي ايران عليه تروريس��ت ها به ملت ايران 
ارائه داد. بيانيه اي تا مردم مثل هميش��ه بدانند 
نيروهاي مسلح كش��ورمان پاي امنيت اين ملت 
و اين سرزمين ايستاده اند؛ تا تروريست ها بدانند 
دوران »ب��زن در رو« خيلي وقت اس��ت به پايان 
رسيده است؛ تا دنيا بداند با امنيت ايران نمي شود 

بازي كرد. 
در اطالعيه س��پاه آمده است: بس��م اهلل الرحمن 
الرحي��م. در پ��ي ش��رارت های ماه ه��اي اخير 
گروهك هاي تروريس��تي وابس��ته به اس��تكبار 
جهاني از اقليم كردس��تان علي��ه مناطق مرزي 
جمهوري اس��المي ايران، كه با اع��زام تيم هاي 
متع��دد تروريس��تي، ايج��اد ناامن��ي و ارتكاب 
اعمال خرابكارانه و س��لب امنيت و آرامش مردم 
غيور اس��تان هاي آذربايجان غربي، كردستان و 
كرمانش��اه را دنبال مي كردند و با هوش��مندي و 
آمادگي رزمندگان نيروي زميني سپاه از جمله در 
عمليات هاي هفته هاي گذشته در مناطق مرزي 
مريوان و كامياران ضربات مهلكي را دريافت كرده 
بودند، تنبيه و برخورد با متجاوزان در دستور كار 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار گرفت. 
متعاقب��اً بي اعتنايي س��ران اي��ن گروهك ها به 
هشدارهاي جدي مسئوالن اقليم كردستان عراق، 
مبني بر عزم جمهوري اس��المي براي برچيدن 
پايگاه هاي آن��ان و ضرورت پايان بخش��يدن به 
شرارت ها و اقدامات تجاوزكارانه و تروريستي ضد 
ايران اسالمي، يگان موشكي نيروي هوافضاي سپاه 
با مشاركت يگان پهپادي نيروي زميني سپاه، روز 

شنبه ۱۷ شهريور ماه در يك عمليات موفق، محل 
استقرار و جلسه سران يكي از گروهك هاي پليد 
و جنايتكار و مركز آموزش تروريست هاي وابسته 
را با ۷ فروند موش��ك زمين به زمي��ن كوتاه برد، 
مورد هدف قرار داد. بر اساس گزارش های موثق و 
مستند دريافتي در اين عمليات، اين مركز توطئه 
عليه امنيت ملي ايران منهدم ش��د و دهها تن از 
سران و عناصر مهم عملياتي گروهك به هالكت 

رسيده و زخمي شدند. 
اين عمليات قاطع و ويرانگر نش��ان داد، فرزندان 
ملت ايران در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
و س��اير نيروهاي مس��لح و نهاده��اي اطالعاتي 
و امنيتي كش��ور، مصمم به صيان��ت از مرزها و 
تماميت ارضي جمهوري اس��المي ايران و دفاع 
از آرمان ها و اه��داف بلند انقالب اس��المي بوده 
و اجازه نخواهند داد تروريس��ت هاي اجير شده 
سازمان هاي جاسوسي دش��منان بيگانه، امنيت 

مثال زدنی كشور را به مخاطره اندازند. 
در پايان با قدرداني از س��ربازان گمنام امام زمان 
)عج( و انتظار از اقليم كردس��تان براي مراقبت و 
كنترل جدي تر مرزهاي مشترك، به گروهك هاي 
تروريس��تي و ضد انقالب و حاميان آنان هشدار 
مي دهيم: پاس��داران انقالب و بسيجيان دالور و 
بومي مستقر در مرزهاي ميهن اسالمي با اشراف 
اطالعاتي و آمادگي هاي همه جانبه، به فضل الهي 
و با همكاري مردم عزيز منطقه، تكرار ش��رارت و 

شيطنت از س��وي آنها را با پاسخ هاي سخت تر و 
كوبنده تر مواجه خواهند ساخت. 

  فتح فاتحان 110
همزمان با انتش��ار بيانيه سپاه پاسداران، تصاوير 
رس��مي حمله موش��كي به مقر تروريست ها هم 
منتشر شد. منابع حزب دموكرات پيش تر گفته 
بودند كه همزمان با اصابت موشك ها به مقر حزب، 
پهپادهايي هم در آسمان مشغول پرواز بوده اند. 
روش��ن بود كه اين هواپيماهاي بدون سرنشين 
براي ثبت اطالعات لحظه  اصابت موش��ك ها در 
آن منطقه حضور دارند. با انتش��ار بيانيه س��پاه، 
بخش هايي از تصاوي��ري كه پهپاده��اي ايراني 
ضبط كرده بودند، منتش��ر ش��د و لحظه اصابت 
موش��ك به دفتر مركزي تروريست ها نشان داده 
شد. عالوه بر آن لحظه  شليك موشك ها از خاك 
ايران هم ب��ه نمايش درآمد و برخي رس��انه ها از 
روي تصاوي��ر نوع موش��ك ها را معرف��ي كردند. 
موشك فاتح ۱۱۰ موشكي بود كه در اين عمليات 
موش��كي مورد اس��تفاده قرار گرف��ت. از فاصله 
۲۲۰ كيلومتري ش��ليك ش��ده و از دقيق ترين 
موشك هاي ايراني هستند كه در انواع فاتح ۱۱۰ 
)۳۰۰كيلومتر(، فاتح۳۱۳ )۵۰۰كيلومتر(، فاتح 
مبين )۵۰۰كيلومتر(، ذوالفقار )۷۰۰ كيلومتر(، 
خليج ف��ارس و هرم��ز )دريايي-۳۰۰كيلومتر( 
توليد شده اند. موشك فاتح۱۱۰ داراي سرجنگي 
به وزن ۵۰۰ كيلوگرم اس��ت. موشك هاي فاتح 

ايراني در عمليات ضدتروريستي مذكور در يك 
مانور قدرت، اقتدار ايراني را به رخ دنيا كشيدند تا 
روشن شود تعرض به امنيت مردم ايران بي جواب 

نخواهد ماند. 
  پاسخ ایجاد ناامني براي ایران مرگ است

كميس��يون سياس��ي نظامي ح��زب دموكرات 
كردستان در وب سايت رس��مي اين حزب اعالم 
كرده كه در اين حمله، ۱٤ كشته، دو ناپديد و ٤۰ 
زخمي داده است. اغلب كشته شدگان مطابق اين 
اعالم از اعضاي كميته مركزي اين حزب هستند. 
مصطفي مولودي، دبير كل فعلي و خالد عزيزي، 
دبيركل پيش��ين حزب نيز در مي��ان مجروحان 
هس��تند. كرمي مهدوي )كريم سقزي(، ابراهيم 
ابراهيم )ابراهيم زيوهي(، نسرين حداد، رحمان 
پيروتي و س��هيال قادري، از اعضاي اصلي كميته 
مركزي حزب دموكرات بودند كه در اين عمليات 

موشكي به هالكت رسيدند. 
اگر به هش��دارهاي قبلي ايران براي توقف ايجاد 
ناامني در مرزها و همكاري ه��ا در عمليات هاي 
تروريستي عليه مردم ايران توجه مي شد، امروز 
نيازي نبود تروريست ها عزادار هالكت سران خود 
باشند. اما پاسخ ناامني براي مردم ايران جز مرگ 
تروريس��ت ها نخواهد بود. روز جمعه هم س��پاه 
پاسداران عملياتي عليه تيمي از تروريست هاي 
پژاك داشت كه به هالكت شش تن از آنها انجاميد. 
در حالي كه همين گروهك ها يك ماه و نيم پيش 
با حمله به پايگاه بسيج يكي از روستاهاي مرزي 
كردستان، ۱۰ بسيجي ايراني را به شهادت رسانده 
بودند؛ بسيجي هايي كه همگي  از هموطنان كرد و 
اغلب اهل تسنن بودند. روشن است كه پاسخ آنان 

جز مرگ نمي توانست باشد. 
  انتظار از اقلیم كردستان

ناظم دباغ، نماينده اقليم كردستان عراق در ايران، 
درباره حمله موش��كي به مقر ح��زب دموكرات 
كردس��تان مي گوي��د: »اي��ن اتف��اق واكنش به 
اقداماتي اس��ت كه داخل ايران انجام شد. دولت 
ايران نيز قباًل ابالغ كرده بود كه به اقدامات حزب 
دموك��رات واكنش نش��ان خواهي��م داد. حزب 
دموك��رات اخي��راً در منطقه مريوان و اش��نويه 
اقداماتي انجام داده است. « حاال يقيناً مسئوالن 
اقليم كردستان عراق هم هشدارهاي ايران براي 
عدم اجازه به تروريست ها براي استفاده از خاك 
اين اقليم عليه ايران را بيش��تر ج��دي خواهند 
گرفت، همان طور كه در بيانيه سپاه هم »انتظار 
از اقليم كردستان براي مراقبت و كنترل جدي تر 
مرزهاي مشترك« مورد اش��اره قرار گرفته بود. 
اقليم كردس��تان عراق اگر مي خواه��د آنچنان 
كه مسعود بارزاني گفته، س��رزمينش به ميدان 
درگيري و رقاب��ت ايران و تروريس��ت ها تبديل 
نشود، بايد از حضور تروريست هايي كه عليه مردم 
ايران دس��ت به اس��لحه مي روند، در خاك اقليم 
ممانعت كند. خيلي بديهي است كه نه ايران و نه 
هيچ كشور ديگري نمي تواند صرفاً نظاره گر تعرض 
به امنيت و جان شهروندانش باشد. موشك هاي 
ايراني هم فقط براي مانور و يا پ��ر كردن انبارها 

ساخته نشده اند. 

  معاون پارلماني رئیس جمهور تشریح كرد
داليل مخالفت دولت 

با طرح تشديد مبارزه با فساد
طرح�ي ك�ه  از س�وي تع�دادي از نماین�دگان مجل�س تهی�ه 
و در صح�ن علن�ي پارلم�ان مط�رح ش�د، خل�ق و ایج�اد یك 
تش�كیات ب�ا در اختی�ار گرفت�ن وظای�ف ذات�ي برخ�ي از 
دس�تگا ه هاي دیگ�ر مانن�د وزارت اطاع�ات و نی�روي انتظامي 
بود كه ب�ا اساس�نامه ای�ن نهاده�ا در تناق�ض و تعارض اس�ت.

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با ايلنا به 
تشريح دليل مخالفت دولت با طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
پرداخت و درخصوص مخالفت دولت با اين طرح كه روز چهارش��نبه 
گذشته در صحن علني مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث 
مبارزه با مفاس��د قطعاً از هر طرحي كه معطوف به آن باشد، حمايت 
كرده و با آن موافق اس��ت. وي ادامه داد: طرحي كه توس��ط تعدادي 
از نمايندگان مجل��س تهيه و در صح��ن علني پارلمان مطرح ش��د، 
خلق و ايجاد يك تش��كيالت با در اختيار گرفت��ن وظايف ذاتي برخي 
از دس��تگا ه هاي ديگر مانند وزارت اطالعات و نيروي انتظامي بود كه 
با اساس��نامه اين نهادها در تناقض و تعارض است. عضو دولت تدبير و 
اميد با اشاره به قانون اساسي اظهار داشت: آنچه در قانون اساسي مورد 
تأكيد قرار گرفته است تشكيالت اداري متناس��ب است. به نظر ما در 
شرايط فعلي كه سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه وجود دارد و 
فعاليت مي كند و دستگاه هاي اطالعاتي و انتظامي به انجام وظايف خود 
مشغول هستند، تشكيل سازمان ديگري به نام سازمان مبارزه با فساد 
با برداش��ت و در اختيار گرفتن وظايف ديگر دستگاه ها و وزارتخانه ها 
ضرورت امروز ما نيست و در عمل مشكالتي را براي هم مجريان و هم 
مردم دستگاه هاي ديگر است. اميري افزود: تشكيل اين سازمان موجب 
ايجاد يك ساختار موازي و انجام موازي كاري با دستگاه هايي كه وظايف 
ذاتي در مبارزه با مفاسد دارند، مي ش��د و به همين خاطر دولت با اين 
طرح و تشكيل چنين سازماني موافق نبود. وي با اشاره به رد كليت اين 
طرح در مجلس تصريح كرد: به اعتقاد بنده به عنوان فردي كه سال ها 
در حوزه مسائل تقنيني، اجرايي و قضايي مسئوليت داشته است، رأی 
نمايندگان در رد كليت اين طرح با مقتضيات امروز جامعه متناسب و 

بسياري كارشناسي بود.

 تأکيد وزير اطالعات
 بر حراست  از مرزهاي اعتقادي مردم

ب�ه  نس�بت  م�ردم  اعتق�ادي  مرزه�اي  از  پاس�داري 
دارد. بیش�تري  اهمی�ت  فیزیك�ي  مرزه�اي  از  حراس�ت 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات، وزي��ر اطالعات روز 
گذش��ته در همايش معنوي مذهبي طاليه داران تبليغ در ٤۰ س��ال 
بصيرت عاشورايي در گرگان با بيان اين مطلب گفت: امروز دشمن در 
حوزه هاي مختلف درصدد ضربه زدن به كشور است و به عناوين مختلف 
مردم را تهديد مي كند كه يكي از آ نها باور مردم است كه سبب مي شود 
پاسداري و حراست از مرزهاي اعتقادي مردم، اهميت بيشتري نسبت 

به حراست از مرزهاي فيزيكي پيدا كند.
حجت االسالم س��يد محمود علوي افزود: توفيق تبليغ معارف الهي و 
احكام شرع مقدس اسالم و هدايت افراد به سمت مسير الهي توفيقي 
است كه نش��انه حق الهي براي انس��ان اس��ت و مبلغان از اين توفيق 
بهره مندند. وي افزود: علما و روحانيون سنگربانان و مرزبانان مرزهاي 
اعتقادي مردم هس��تند و هر چه از اقيانوس پرگوهر معارف اهل بيت 
)عليهم الس��الم( براي مردم صحبت كنيم نتيج��ه بهتري مي گيريم. 
وزير اطالعات همچنين به تقويت بنيه ديني و فرهنگي اش��اره كرد و 
افزود: اگر ما مجهز به معارف اهل بيت )عليهم السالم( نباشيم در مصاف 
فرهنگي با دشمنان كم مي آوريم و آنچه ما را توانمند مي كند معارف 
اهل بيت است. علوي به مبلغان گفت: تبليغ بايد همراه با محبت باشد و 
اخالق بايد سرلوحه كار قرار گيرد و آنچه مردم را به دين نزديك مي كند 

محبت، خوشرويي و خوشرفتاري است .

عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد
 تعيين ساز و کار 

اعالم داوطلبانه آراي نمايندگان
عضو هیئت رئیس�ه مجلس از ت�اش براي تعیین س�ازوكاري در 
راس�تاي اعام آراي نمایندگان داوطلب در صحن علني خبر داد.

احمد اميرآبادي فراهان��ي در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه ملت، 
درباره كمپيني كه براي ش��فافيت آراي نمايندگان تش��كيل داده 
اس��ت، گفت: عضوگيري اين كمپين از روز گذش��ته آغاز ش��ده و 
به رغم حضور نمايندگان در حوزه ه��اي انتخابيه تاكنون ۱۵ نفر به 
آن پيوسته اند. نماينده مردم قم درباره چگونگي اعالم عمومي آراي 
نمايندگان داوطلب عنوان كرد: هر نماينده اي بعد از برگزاري صحن 
علني از طريق فضاي مجازي، مصاحبه و يا با تعيين س��ازوكاري از 
طريق اعالم به هيئت رئيس��ه مي تواند رأي خود را درباره طرح ها و 
لوايح و س��اير موارد اعالم عمومي كند. وي درباره س��ازوكاري كه 
در هيئت رئيس��ه به دنبال آن اس��ت تا بتوان از طريق صحن علني 
و همزمان آراي نمايندگان خواهان ش��فافيت آرا اعالم كرد، اظهار 
داشت: در هيئت رئيسه به دنبال سازوكاري هستيم كه نمايندگاني 
كه داوطلب هس��تند آراي آنها به نمايش گذاش��ته شود، در همان 
صحن علن��ي بتوانند رأي خود را براي عموم مش��خص كنند. عضو 
هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اس��المي در پايان خاطرنشان كرد: 
اهميت شفافيت آرا به اين خاطر است كه معتقديم مردم اين حق را 
دارند تا از رأيي كه موكلين آنها در مجلس به طرح ها و لوايح گوناگون 

مي دهند، مطلع باشند.
طرح دوفوريتي شفافيت آراي نمايندگان هفته گذشته در مجلس به 

رأی گذاشته شد كه رأی نياورد!

دبیركل حزب مؤتلفه اسامي:
 اصالح طلبان در حال 

خالی کردن  پشت دولت هستند
ام�روز برخ�ي از اصاح طلب�ان ب�ا ن�گاه ب�ه انتخاب�ات 1۳۹۸ 
دول�ت هس�تند. پش�ت  ك�ردن  خال�ي  در ح�ال   1۴00 و 

به گزارش مهر، محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي تأكيد 
كرد: براس��اس اظهارات اخير آقاي رئيس جمهور برخي از كارگزاران 
دولتي در تشديد نابساماني هاي اخير اقتصادي شريك هستند و سؤال 
اينجاست كه اگر قرار است مديريت جهادي در حل مشكالت اعمال 
ش��ود آيا با اين قبيل مديران چنين سياس��تي عملياتي خواهد شد؟ 
حبيبي با اشاره به اينكه متأس��فانه هنوز هم برخي از مقامات دولت 
فعلي اميدش��ان به مذاكره با امريكا براي حل مش��كالت اقتصادي و 
سياسي و منطقه اي است، گفت: امريكايي ها چند بار بايد ثابت كنند 
كه در رابطه با نظام و ملت ايران ٤۰ سال است كه در مواضع براندازي 
و تسلط هس��تند و هنوز هم خواب زمان پهلوي و قاجار را مي بينند؟ 
حبيبي در ادامه خاطرنش��ان كرد: امروز برخي از اصالح طلبان با نگاه 
به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱٤۰۰ در حال خالي كردن پشت دولت هستند؛ 
خطاب ما به آنها اين اس��ت، در حالي كه طي پنج سال اخير بيش از 
۹۰ درصد پس��ت هاي دولتي را در اختيار گرفته ايد، الاقل نس��بت به 
دولت و رئيس جمهور كه اي��ن مناصب را در اختيارتان گذاش��ته اند 

نمك نشناسی نكنيد.

یك مقام مسئول در وزارت خارجه خبر داد
پرونده شهداي منا در مسير حل و فصل نهايي

رئی�س هیئ�ت كنس�ولي وزارت ام�ور خارج�ه اعزام�ي ب�ه 
حج ۹7 یك ش�نبه از پیگی�ري پرونده ش�هداي مس�جدالحرام 
خب�ر داد و آن را در مس�یر ح�ل و فص�ل نهای�ي دانس�ت.

حسين كماليان به ايرنا گفت: در جريان حج امسال فرصتي فراهم 
شد تا اين موضوع در دستور كار قرار گيرد و با هماهنگي بعثه مقام 
معظم رهبري و سازمان حج و زيارت پيگيري هاي الزم و بيشتري 
در خصوص آن ص��ورت پذيرد. وي در مورد آخري��ن اخبار پرونده 
»مس��جدالحرام« گفت: با پيگيري هاي انجام شده، اكنون اسامي 
ش��هدا و وراث اصلي و رسمي آنها در دس��ت تهيه است و به زودی 
براي ادامه اقدامات به طرف س��عودي ارائه خواهد ش��د. اين مقام 
ديپلماتيك كش��ورمان در مناس��ك حج، تأكيد كرد اين روند در 
همكاري با بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت در حال 
پيگيري و انجام اس��ت. وي در عين حال در خصوص پيگيري هاي 
انجام شده درباره شهداي منا هم توضيحاتي داد. در جريان حادثه 
منا كه سال ۹٤ رخ داد، هزاران حاجي از سراسر جهان كشته شدند 
و در ميان آنان تعداد زيادي از حجاج ايراني نيز به شهادت رسيدند. 
كماليان با بيان اينكه پيگيري هاي مستمر در اين زمينه همچنان 
ادامه دارد، افزود: اين پرونده مسير خاص خود را طي مي كند و در 
جريان حج امسال در كنار پرونده مسجدالحرام مورد پيگيري ويژه 

قرار گرفته است.

ژه
وی

مدعيانآزادي،ش��اكيطالببازداشتي
فيضيه

موج سازي هاي كذايي اصالح طلبان بر سر پالكاردي در حاشيه 
تجمع اعتراضي طالب فيضيه نسبت به وضعيت اقتصادي كشور، 
سرانجام مدعيان آزادي را به آنچه مي خواستند، رساند و پنج 
طلبه به دليل شكايت دولت توسط دادگاه ويژه  روحانيت احضار 
و بازداشت شدند. پيش تر يكي از مس��ئوالن معاونت حقوقي 
رياست جمهوري در مورد پالكاردي با شعارنوشته  » اي آنكه 
مذاكره شعارت / استخر فرح در انتظارت« اعالم كرده بود كه »در 
اين باره مبادرت به طرح ش��كايت در دادسراي صالح كرديم«. 
اين شكايت پس از آن انجام شد كه دولت و حاميانش به شكل 

يك صدا آن را تهديد رئيس جمهور به قتل دانستند.
اما آنهايي كه مدعي هستند طالب با پالكارد استخر فرح، رئيس 
جمهور را تهديد به قتل كردند، آگاهانه دروغ مي گويند. چرا؟ 
زيرا مگر كسي كه عقل دارد و دنبال قتل است، مي آيد با هويت 
معلوم و علني يك شخصيت ملي را تهديد به قتل كند؟ و متوجه 
نباش��د چه مي گويد؟! آن پالكارد اس��تعاره از سرنوشت بود و 
گوشزد كردن نوع مردني كه حتي نمي شود روي آن مانور داد يا 
يادآوري كرد. حكايت از اينكه اين نوع كارها و رفتار ها به آن نوع 
مردن منجر خواهد شد. در فرهنگ عامه ايراني بعضاً بزرگ ترها 
مي گويند »تو ديگه چطوري بميري با اين كارهات« حاال اگر 
مي خواهند اين پالكارد را تهديد به قتل جا بزنند، بحث ديگري 

است. از سويي زماني مي توانيم آن شعار را تهديد فرض كنيم كه 
نوع مرگ هاشمي قطعاً و يقيناً قتل باشد و قباًل به اثبات رسيده 
باشد. وقتي صغراي داستان دروغ است، استنباط كبراي آن هم 
دروغ است. از اين بگير و ببند هم چيزي در نمي آيد جز افشاي 
كذب بودن ادعاهاي آزادي بيان دولت. حسن روحاني اين روزها 
سخنراني به سخنراني از وحدت و لزوم آن در جامعه مي گويد؛ 

وحدت وحدت كه دولت مي گويد، اين است؟!

ازشورايشهربابلچهخبر؟!
خبرهايي قطره چكاني از ش��وراي شهر بابل و اتفاقات ناگوار 
آن به گوش مي رس��د. دس��تگيري پنج عضو ش��وراي شهر 
بابل به اتهام اقتصادي اولين خبري بود كه منتش��ر شد؛ اما 
خبرهاي غيررس��مي كه در فضاي مجازي دس��ت به دست 
مي ش��د، حكايت از اتهام اخالقي داشت؛ خبرهايي كه هيچ 
منبعي براي دانستن س��طح وثوق آنها در دس��ت نبود. روز 
جمعه اما خطبه هاي نماز جمعه بابل فضاي متفاوتي داشت. 
اعتراض تند امام جمعه بابل به اتفاقي كه روي داده بود، نشان 
مي داد كه گويا همه خبرهاي غيررسمي هم شايعه نيستند. 
حجت االسالم مجتبي روحاني در بخشي از خطبه هاي نماز 
جمعه بابل اظهار داشت: »»اين افراد رذل در شوراي شهر با 
همكاري برخي از افراد در بيرون، گردن كلفتي كردند، زني 
را در اين رابطه به فحشا كشاندند و دام پهن كردند، پول هاي 

كالني براي حذف فيلم هاي غيراخالقي خود رش��وه دادند و 
اين خفت بارترين صحنه اس��ت كه جانورهايي اين چنين در 
اين شهر نفوذ كنند. از دستگاه قضايي خواستاريم  اين افراد 

خبيث را  با شديدترين حكم مجازات كنند.«
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش گفته كه: »متأس��فانه 
صحنه اي كه از سوي برخي اعضاي شوراي شهر بابل صورت 
گرفته، آبروي  بابل به عنوان شهر دارالمؤمنين و مهد علماي 
شيعه و شهداي استان مازندران  را برده اند . اين خيانت   قابل 
اغماض و چشم پوشي نخواهد بود. اين رسوايي ها اخير مانند 
دملي چركين بود كه تركيد، خدا به ما رحم كرد كه اين افراد 
رسوا شدند، اين صحنه يك دفعه به وجود نيامد و برخي از 
افراد رذل درون ش��ورا از مدت ها قبل اين اقدام ها را انجام 
مي دادند. چش��ماني ناظر اين صحنه ها نبودند، اين استان 
اس��تانداري و نهادهاي نظارتي ندارد و آيا اداره اطالعات و 
نهادهاي امنيتي خبر نداش��تند؟! بوي مش��مئز رشوه ها و 
خيانت هاي آنها را بارها به مس��ئوالن تذكر دادم. به بهانه 
تعامل به راحتي از اين فسادها چشم پوشی مي كردند، خدا 
را گواه مي گيرم از رس��وايي برخي از اين افراد خوش��حالم 
هر چند اين روزها بر ما س��خت مي گذرد، خانواده شهدا با 
چشماني گريان به من مراجعه كردند و گفتند بچه هاي ما 
چه مي شوند كه اين افراد مسئول و متولي امور جامعه شدند، 

من هم همراه با اين مردم مي گويم اناهلل و انا اليه راجعون.«

      خبر

ادامه از صفحه یك 
   اعطاي نشان درجه یك فتح به امیر سیاري

در اين مراس��م، امير دريادار حبيب اهلل سياري معاون هماهنگ كننده 
ارتش، به پاس خدمات شايسته و صيانت از مرزهاي آبي كشور در مدت 
تصدي فرماندهي نيروي دريايي ارتش، به دريافت نشان درجه يك فتح 
از دست فرمانده معظم كل قوا مفتخر ش��د. در اين مراسم فرماندهان، 
استادان و دانش آموختگان نمونه ارتش جوايز خود را از دست فرمانده 
معظم كل قوا دريافت و نمايندگان دانشجويان و دانش آموختگان نيز 
درجه و سردوشي دريافت كردند. سپس گوشه هايي از آمادگي عملياتي 

دانشجويان ارتش به نمايش درآمد و يگان های حاضر در ميدان از مقابل 
فرمانده كل قوا رژه رفتند.

همچنين در اين مراسم اميرسرلشكر موس��وي، فرمانده كل ارتش 
ضمن خيرمقدم تأكيد كرد: ارتش جمهوري اسالمي، همراه و هم افزا 
با ديگر نيروهاي مسلح در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ايران 
قرار دارد. ناخدايكم كريم مصدري، فرمانده دانش��گاه علوم دريايي 
امام خميني نيز از فعاليت های دانشگاه هاي افسري ارتش گزارشي 
داد. آخرين مرحله از شانزدهمين مراسم مشترك دانش آموختگی 
و تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افس��ري ارتش به تمرين دريايي 

دانشجويي در حضور فرمانده كل قوا اختصاص داشت. در اين تمرين 
هشت مرحله اي در ساحل نوش��هر، دانشجويان سال هاي دوم، سوم 
و چهارم گوش��ه هايي از آمادگي هاي خود را به نمايش گذاش��تند. 
در ادامه اين مراس��م در ارتباطي تصويري با ناوگروه ۵۶ مس��تقر در 
خليج عدن، ناخدا دوم عرشه و ستاد محس��ن رزاقي از اقدامات اين 
ناوگروه، ايجاد فضاي امن براي تردد كشتي ها در آب های آزاد منطقه 
گزارش داد. فرمانده كل قوا نيز با قدرداني و آرزوي توفيق بيشتر براي 
نيروهاي مسلح ايران تأكيد كردند: شما قادريد درياهاي اطراف ايران 

عزيز ما را با هوشمندي و شجاعت به امنيت كامل برسانيد.

 فرمانده كل قوا در مراسم دانش آموختگي دانشگاه هاي ارتش:
هوشمندانجهانازاينکهامريکارادرمنطقهناکامکردهايمشگفتزدهاند


