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رویدادبزرگاربعین

رویداد های اسللامی مربوط به راهپیمایی بزرگ اربعین، در این روز  ها 
نقل محافل گوناگون است. مقدمات این مراسم که ریشه در حب به امام 
حسین)ع( و تکریم ارزش های عاشللورایی دارد، از مدت  ها قبل تدارک 
دیده شده و کلید خورده است. گروهی با برپایی موکب   ها و اماکن پذیرایی 
از عشللاق حضرت اباعبداهلل الحسللین)ع( و گروهی به عنوان زائر کوی 
ارباب با پای پیاده به ایفای نقش در بازسللازی صحنه های زیبای عزت، 
ایستادگی، ایثار و نفی ظلم، مشغول بوده و برای خدمت و تاش در این 
دستگاه سر از پا نمی شناسد.  مراسم راهپیمایی اربعین که در محدوده 
زمانی چند روزه و با حضور میلیونی مشتاقان همراهی با کاروان عزت و 
آزادگی حسینی در مسللافتی طوالنی و همراه با فشار و زحمت و حتی 
گاه در شرایط ناامن و خطر انجام می شللود، آینده ای از عظمت، ایثار و 
دلدادگی را به نمایش می گذارد که گمشده عصر امروز به حساب آمده و 
انتظار می رود با انعکاس رسانه ای مناسب مواجه باشد، چراکه این حضور 
گسترده و میلیونی که در عین نمایش قدرت پیروان حماسه حسینی، به 
دور از هرگونه خشونت ورزی و تخاصم و در اوج مدارا و لطافت در کنش   ها 
و رفتار ها، صورت می گیرد، دقیقاً نقطه مقابل کنش  ها و رفتار  های برآمده 
از تفکر تکفیری مدعی سلفی گری قرار می گیرد که برون دادی جز نفرت و 
خشونت نداشته و سال   ها است که جهان اسام و حتی جهان بشریت را با 
زحمت و هراس مواجه کرده است.  اما جالب اینکه، پژواک رسانه ای اخبار 
مربوط به جنایت  ها و شقاوت های تروریست های تکفیری بسیار پررنگ تر 
از بازتاب رویدادهای مربوط به راهپیمایی اربعین حسینی است که پیام آن 

حفظ عزت و آزادگی همراه ایثار و دفاع از مظلوم و نفی ظلم است. 
در واکاوی دالیل این رویکرد دوگانه رسللانه ای می تللوان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
1- تعمد امپراتوری رسانه ای وابسته با اسللتکبار به بایکوت خبری این 
پدیده که انعکاس اخبار مرتبط با تروریست های تکفیری را منطبق بر 
سیاست های اسام هراسی یافته ولی بازتاب اخبار این مراسم سیاسی 

– معنوی را مخالف این سیاست کثیف خود می داند. 
2- دنباله روی برخی از رسللانه های درونی جهان اسللام و حتی درون 
جمهوری اسامی ایران از فضای رسانه ای متصل به امپراتوری رسانه ای 
غرب که محورهای تبلیغی و خبری خود را هم از آژانس های بزرگ خبری 

دنیا اقتباس می کنند. 
3- کژتابی و نداشتن شناخت دقیق از این پدیده و تلقی صرف سیاسی از آن 
به عنوان برانگیختن تقابل مذهبی که البته گاه کنش  ها و رفتارهای برخی از 
افراطیون نادان در سردادن شعارهای اختافی و اهانت به مقدسات و عقاید 
سایر مذاهب اسامی هم در پدید آمدن این تلقی مؤثر می باشد.  اما آنچه 
مسلم است این رویداد بزرگ که ماهیتی ظلم ستیز داشته و فریاد حریت 
و ایستادگی در برابر ظالمان را سر می دهد، هیچ انطباقی با اهداف و منافع 
قدرت های استکباری و استبدادی نداشته و در عین حال جذابیت های 
معنوی و عقانی موجود در آن می تواند مولد گفتمانی جذاب برای مشتاقان 
حریت و معنویت باشد که مغایر با منافع و سیاست های تقویت شده برای 
امپراتوری رسانه ای استکبار به حساب می آید. از این رو بایکوت خبری این 
مراسم عظیم یک سیاست به حساب می آید.  امپراتوری رسانه ای وابسته 
به استکبار که خود را از مدیریت ادراکی شرکت کنندگان در این مراسم 
عظیم ناتوان یافته و انعکاس آن را نوعی تبلیغ به نفع آن دیده و چون اصل 
آن را مغایر سیاست های اربابان خویش می دانند، سکوت و بایکوت را بر هر 

اقدام دیگری ترجیح می دهند. 
اما تأسفبار تر اینکه برخی از رسانه های جهان اسام و حتی درون جهان 
شیعه نیز گاه به دنباله روی انفعالی از جریان رسانه ای وابسته به استکبار 
می پردازند.  وزن و حجم برخی اخبار حاشیه ای نسبت به اخبار اربعین در 
برخی رسانه  ها گویای توفیق همراهی و عدم همراهی آنان با این مراسم 
معنوی و سیاسی جهان شیعه برای نمایش استمرار حماسه حسینی و 

پیام آزادگی و ظلم ستیزانه آن به حساب می آید. 

رسول سنائی راد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر انقاب اسلامي صبح ديروز در 
ابتداي جلسله درس خارج فقه خود، در توضيلح »نامه حضرت 
اميرالمؤمنين )ع( خطاب به مسئوالن و فرماندهان نظامي« )نامه 
۵۰ نهج الباغه( برخي وظايف آنان را برشلمردند و اين نامه را به 
مثابه دسلتورالعملي براي همه مديران نظام اسامي دانستند و 
با اشاره به فرازهايي از اين نامه گفتند: در منطق حكومت علوي 
اگر كسلي به خاطر مسلئوليتش داراي امتياز و احترامي شلد، 
اين موضوع نبايد اخلاق و رفتار او را با مردم تغييلر بدهد و او را 
از مردم دور كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: مسلئوالن 
نظام اسامي بدانند شكر نعمت مسئوليت شان در اين است كه به 
بندگان خدا نزديكي بيشتري پيدا كنند، با آنان نشست و برخاست 
كنند و نسلبت به آنها مهرباني و توجه بيشلتري به خرج دهند. 

به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب سپس به فراز دیگري از این نامه درباره موضوع شفافیت 
اً ااِلاّ في  مسئوالن پرداختند: »ااَل َو اِنَّ لَکم ِعنِدي اَن اَل اَحَتِجَبنَّ ُدونَکم ِسراّ
َحرب«.  ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علي )ع( گفتند: »این نکته 
بسیار مهمي است؛ این شفافیتي که حاال سر زبان ها است که »آقا شفاف، 
شفاف«، در کام امیرالمؤمنین است. بعضي ها عادت کرد ه اند هر چیز 
خوبي را که در جامعه اسامي است نسبت بدهند به غربي ها. واقعاً انسان 
تعجب می کند از کوته فکري بعضي ها! توجه به مردم، آراي مردم، اهتمام 
به مردم، می گوید »ما از غربي ها یاد گرفتیم اینها را«؛... وقتي مراجعه به 
منابع اسامي نمي کنید، وقتي کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسام 
را نمي خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربي ها باید یاد بگیرید. مي گویند 
بعضي ها، مي شنوید که »بله، این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادند«؛ نخیر، 

شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می گوید حق شما بر من -یعني حقي 
که شما پیش من دارید- ]این است که[ هیچ رازي را از شما پنهان ندارم، 
هیچ حرفي را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلي 
که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمي شود حرف ها را زد؛ چون حرف را 
وقتي که گفتیم، شما شنفتي، دشمن هم مي شنود. بله در این مسائل 
حرب -حرب، اعم از همین حرب به اصطاح نظامي و مانند اینها است- در 
مسائل امنیتي، در مسائل نظامي، در مسائل گوناگوني که جنگ داریم 
با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله اینجا جاي افشاگري نیست، جاي 
شفافیت نیست، اما در غیراینها، در مسائل عمومي مردم، اَن اَل اَحَتِجَبنَّ 
اً. « رهبر انقاب بر این نکته تأکید کردند که: مسئوالن جز در  ُدونَکم ِسراّ
موارد نظامي، امنیتي و اموري که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند 

و هیچ رازي را از مردم پنهان نکنند. 

مطالبه شفافيت از مسئوالن
رهبر انقاب: مسئوالن جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند

آملي الريجاني با اشاره به عزم دستگاه قضا براي برخورد با مفسدان: 

اجازهنمیدهیمکسانیزندگیمردمرابهبازیبگیرند

رئيس قوه قضائيه با تأكيد بلر عزم همه قوا براي 
حل مشلكات معيشلتي مردم و ابراز اطمينان 
نسلبت به تأميلن كاالهاي اساسلي از سلوي 
دولت، به برخي احكام صادره از سلوي دستگاه 
قضايي براي مفسلدان اقتصادي اشلاره كرد و 
گفت: انسلان به لحاظ عاطفي از حبس و اعدام 
اشلخاص و خصوصاً وضعيلت خانواده های آنها 
غصه دار مي شلود اما در عين حال با كساني كه 
طمع شلان زندگي ميليون ها انسلان را متاطم 
مي كنلد و به دشلمن در ضربله زدن به كشلور 
كمك مي كند، نمي توان برخلورد عاطفي كرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل 
آملي الریجاني در جلسلله مسئوالن عالي قضایي با 
اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسیني و راهپیمایي 
باشکوه محبان اهل بیت)ع(، رفتار سرشار از مهرباني 
مردم در این ایام با یکدیگر را نمود عظیمي از درهم 
تنیدگي عواطف انساني با محبت اهل بیت)ع( دانست 
و خاطرنشللان کرد: این ظهور محبللت و معنویت 
اهل بیت بعد از 14 قرن، سللندي محکم اسللت که 
نشللان مي دهد هر زمان مجالي پیدا شللود، افراد از 
اقوام و نژادهاي گوناگون جللذب محبت اهل بیت 
)ع( مي شللوند و در مقابل آنان کسللاني هستند که 
همواره به دنبال گسترش بغض نسبت به اهل بیت 
عصمت و طهارت بوده اند و با توسعه مکاتب جعلي 
و تفکراتي نظیر اندیشه سلللفي، تکفیري و وهابي 
چندین قرن است که آثار مخربي را در جهان اسام 

بر جاي گذاشته اند. 

      برانلدازي، خيال خام و رؤياي اشلتباهي 
است

آیت اهلل آملي الریجاني در بخش دیگري از سخنان 
خود با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه هاي 
تبلیغاتي و اقتصادي خود وارد جنگ اقتصادي و رواني 
علیه جمهوري اسامي شده است، به برخي اقدامات 
موذیانه دشمن از جمله مذاکره با برخي کشورها براي 
جلوگیري از تعامل با ایران و ایجاد موانع براي خرید 
نفت کشورمان اشاره کرد و افزود: دشمن تمام قواي 
خود را به کار گرفته تللا به خیال خود جلوي فعالیت 
و پیشرفت جمهوري اسامي را بگیرد اما براندازي، 
خیال خام و رؤیاي اشتباهي است که سال هاست براي 
تحقق آن تاش مي کنند و نتیجه اي نمي گیرند. رئیس 
قوه قضائیه در عین حال تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد 
این است که مسئوالن کشور باید میان مشکات ناشي 
از عملکرد دشمن و مشکات ناشي از سوء مدیریت ها 
تفکیک قائل شللوند. اگر بخواهیم مشللکاتي را که 
برخاسته از اشتباهات مدیریتي است بر گردن دشمن 

بیندازیم در تحلیل شرایط خود به بیراهه مي رویم. 
آیت اهلل آملي الریجاني با بیللان اینکه بحمداهلل در 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا تفاهم و همدلي 
بسیار خوبي وجود دارد، بر تمرکز همه قوا در مسئله 
مقابله با جنگ اقتصادي دشمن اشاره کرد و گفت: 
برخي اختاف سایق نیز ممکن است وجود داشته 
باشللد که این اختافات با رهنمودهاي قاطع رهبر 
معظم انقاب و توجه قوا رفع مي شود زیرا خوشبختانه 
همه مسللئوالن کشللور، فرمایش هاي مقام معظم 

رهبري را فصل الخطاب مي دانند و هیچ مشکلي در 
انسجام و اتحاد قوا وجود ندارد. رئیس قوه قضائیه با 
تأکید مجدد بر ضرورت شناسایي مشکات، استفاده 
از بدنه کارشناسي و انجام کار جهادي، تصریح کرد: 
تابه حال مردم در همه مشکات به میدان آمده اند و 
امروز نیز در صحنه خواهند بود منتها از مسللئوالن 
کشور انتظار صدق در کام و طرح صادقانه مسائل 
را دارند. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه از وضع بازار 
اطاع داریم، ادامه داد: تمام تاش مسئوالن در این 
جهت اسللت که چرخه اقتصادي کشور به حرکت 

صحیح باز گردد. 
     قتل خاشلقجي ماهيت عربستان را عيان 

كرد
آیت اهلل آملي الریجاني در بخش دیگري از سخنان 
خود به اقدامات عربستان سعودي در منطقه اشاره 
کرد و گفت: سال هاسللت که جهان اسللام گرفتار 
تروریسللم دولتي عربستان سللعودي است. رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه بناي سعودي ها بر توسعه 
تروریسم در دنیاسللت، به پدید آوردن و پشتیباني 
ایدئولوژیک، مادي و تسلیحاتي گروه هاي تروریستي 
نظیر القاعده، داعش و ... اشللاره کللرد و افزود: امروز 
حتي نهادهللاي بین المللی تحت سللیطره امریکا 
نیز اذعان مي کنند که عربسللتان سعودي در یمن 
مرتکب جنایات جنگي شللده و وضعیللت بحراني 
میلیون ها انسان اعم از زن، مرد، کودک، پیر و جوان 
را تأیید کرده اند. رئیس قوه قضائیه، قتل فجیع جمال 
خاشللقجي روزنامه نگار منتقد سللعودي را موجب 

آشکارتر شللدن ماهیت تروریسللت پرور عربستان 
سعودي دانست و یادآور شد: این قتل فجیع، ماهیت 
سللعودی ها، نظام پادشاهي عربسللتان و آن جوان 
جویاي نام را که در حال به خاک و خون کشیدن افراد 

بی گناه است بیش از پیش آشکار کرد. 
آیت اهلل آملللي الریجاني در بخش پایاني سللخنان 
خود به برخوردهاي اخیر دستگاه قضایي با مفاسد 
اقتصادي اشاره و اظهار کرد: مردم شاهد برخورد قاطع 
قوه قضائیه با مفاسد اقتصادي هستند که البته این 
وظیفه دستگاه قضایي است اما از جهتي نیز پاسخي 
است به کساني که مدعي بودند دستگاه قضایي در 
برخورد با فساد اقتصادي ناتوان است. وي با بیان اینکه 
این برخوردها محدود به ایام اخیر نیست و در طول 
سال های گذشته پرونده های متعددي از سوي محاکم 
مورد رسیدگي قرار گرفته و مجازات هاي قانوني صادر 
شده و به مرحله اجرا درآمده است، افزود: در ماه هاي 
اخیر شدت سوء استفاده و طمع ورزی برخي به دلیل 
وجود تاطم در بازار ارز و سکه افزایش یافت و متأسفانه 
عده اي به خاطر رسیدن به سود بیشتر نه فقط منافع 
آحاد مردم را به خطر انداختند بلکه با اقدامات خود آب 
به آسیاب دشمن ریختند و به نظام اقتصادي کشور 
ضربه زدند. این طمع ورزي در وضعیت فعلي اقتصاد 
کشور مسللئله اي نبود که قوه قضائیه و حاکمیت به 
سادگي از کنار آن عبور کنند زیرا نمي توان اجازه داد 
که عده اي از دارایي هاي ملت براي خود مال اندوزی 

کنند و مرتکب این جنایات شوند. 
آیت اهلل آملي الریجاني با بیان اینکه برخي از برخوردها 
نیز ممکن اسللت به لحاظ عاطفي سنگین و توأم با 
خشونت باشد، به برخي احکام صادره طبق موازین 
شللرعي و قانوني در پرونده های اقتصللادي اخیر از 
جمله احکام اعدام اشللاره کرد و گفت: هیچ کس از 
حبس و اعدام کسي خوشحال نمي شود؛ انسان به 
لحاظ عاطفي، از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً 
وضعیت خانواده های آنها غصه دار مي شود و ما هم 
تمایل نداریم که شاهد چنین مجازاتی باشیم اما فارغ 
از جهات عاطفي این موضوع نباید فراموش شود که 
اقدامات برخي از این افراد آثار فوق العاده مخرب بر 
زندگي مردم داشته و دستگاه قضایي نمي تواند اجازه 
دهد که طمع تعداد معدودي از افراد، زندگي مردم را 
به بازي بگیرد و معیشت میلیون ها انسان را دستخوش 

تاطمي عظیم کند. 
رئیس قللوه قضائیه با بیللان اینکه انسللان به لحاظ 
عاطفي از محکومیت افراد به اعدام غصه دار مي شود، 
اظهار کرد: قوه قضائیه نمي تواند در این قبیل موارد 
برخورد عاطفي داشته باشللد زیرا بحث سرنوشت 
میلیون ها انسان در میان است . البته از قضات شریف 
نیز مي خواهم که توجهي به فشللارهاي رسانه اي و 
تبلیغاتي نداشته باشند و مانند همیشه بر مدار شرع و 
قانون حرکت کنند تا بتوانند در هر مرحله اي از مراحل 
عالم پاسخگوي احکام خود باشند. تردید نداریم که 
استقامت در مسیر حق و عدالت، راه روشني است که 

موجب هدایت و رستگاري انسان مي شود. 

براي پيگيري سرنوشت مرزبانان ربوده شده
فرماندهنیرويزمینيسپاهبهپاکستانرفت

سخنگوي سپاه از سفر فرمانده نيروي زميني سپاه به پاكستان براي 
رايزني و پيگيري آزادسازي مرزبانان ربوده شده ايراني خبر داد. 
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو 
و مسئول روابط عمومي کل سپاه با اشاره به تاش هاي سپاه پاسداران 
انقاب اسللامي براي آزادسللازي مرزبانان ایراني ربوده شده توسط 
گروهک تروریستي وابسللته به اسللتکبار جهاني گفت: سپاه از همان 
ابتداي وقوع حادثه ربایش، تاش هاي ویژه و فوري براي آزادسللازی 
مرزبانان بومللي ایرانللي و برخورد با تروریسللت هاي تحللت حمایت 
سازمان هاي جاسوسي بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم این 
تاش ها، صبح دوشللنبه سرلشللکر جعفري فرمانده کل سپاه، سردار 
پاکپور فرمانده نیروي زمیني سللپاه  را در رأس هیئتي براي پیگیري 
موضوع به پاکسللتان اعزام کرد. وي افزود: در این سفر فرمانده نیروي 
زمیني سللپاه موضوع اقدام گروهک هاي تروریستي در ربودن 12 تن 
از مرزبانان بومي مسللتقر در پاسللگاه مرزي منطقه میرجاوه از داخل 
خاک پاکستان و تاش براي آزادي آنان و نیز رایزني جهت دستیابي به 
اقدامات مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار 

مرزي با مقامات نظامي و امنیتي این کشور دنبال خواهد کرد. 

کرباسچي:ازاستعفايجهانگیري
اطالعندارم

دبيركل حزب كارگزاران با عدم تأييد استعفاي اسحاق جهانگيري از 
معاونت اول رياست جمهوري، تأكيد كرد: قطعاً نبود آقاي جهانگيري 
ضربه اي بله نيروهلاي حاملي دولت به ويلژه جريلان اصاحات 
خواهد بود ولي ضربه بدتر آن اسلت كه آقلاي جهانگيري نتواند 
به وظايف خود عمل كند و نتواند حتي يك منشلي را عوض كند. 
غامحسللین کرباسللچي در گفت وگو با ایلنا، درباره ارزیابي هایش از 
وزراي معرفي شده به مجلس براي تصدي وزارتخانه هاي کار، صمت، 
راه و اقتصاد گفت: با وجود اینکه سال ها در عرصه سیاست در جمهوري 
اسامي فعال هسللتم، برخي از افرادي را که از سوي آقاي روحاني به 
مجلس معرفي شده اند، نمي شناسم و اسامي آنها را تازه مي شنوم. در 
واقع، این افراد، افراد مطرح و نام آشللنایي در عرصه سیاست و اقتصاد 
کشور نبوده اند و سوابق چنداني هم در حوزه اي که براي فعالیت شان 
در نظر گرفته شللده اسللت، ندارند. وي با بیان اینکه بعضللي از افراد 
پیشنهادشده از نظر من کارایي چنداني ندارند، خاطرنشان کرد: البته 
تصمیم نهایي با آقاي رئیس جمهور است و ایشان هر تشخیصي دهند، 
ماک عمل خواهد بود. با این حال، از نظر ما مي شد افراد بهتري را هم 
معرفي کرد ولي سلیقه روحاني این بوده است که افراد پیشنهاد شده، 
بهترین ها هسللتند. دبیرکل حزب کارگزاران سللازندگي در خصوص 
انتقادات اسحاق جهانگیري از اختیارات خود ابراز داشت: من قبًا هم 
در این باره گفتم که اگر من جاي جهانگیري بودم و در چنین شرایطي 
قرار داشتم، اسللتعفا مي دادم ولي نوع کنش من و آقاي جهانگیري و 
جایگاه هایي که هر کدام قرار داریم، متفاوت اسللت. این فعال سیاسي 
اصاح طلب در پاسخ به این سللؤال که گفته مي شود جهانگیري شب 
گذشته از سمت معاونت اولي استعفا داده،  آیا این مسئله صحت دارد، 
بیان کرد: من از این مسئله اطاعي ندارم و فکر هم نمي کنم که واقعیت 
داشته باشد. کرباسچي در پاسخ به این سؤال که استعفاي جهانگیري 
از دولت به جریان اصاحللات آیا ضربه اي وارد نمي کند، یادآور شللد: 
بي تردید هرگونه اخال و ناهماهنگي به نیروهاي سیاسي و کشور ضربه 
وارد مي کند ولي ضربه بدتر آن است که افراد در سمت هایي قرار بگیرند 
که از اختیار و توان الزم برخوردار نباشند، چراکه امیدهاي زیادي نسبت 
به آن افراد ایجاد مي شود و وقتي آن فرد کاري نکند، موجب ناامیدي 
و بي اعتمادي مي شللود. وي با بیان اینکه براي کشور بهتر آن است که 
دولت با هماهنگي بیشتر و افراد با اختیارات کافي تر شکل بگیرد، عنوان 
کرد: اینکه فردي در مسللئولیتي قرار بگیرد که از اختیاري برخوردار 
نباشد و در کار او نیز کارشللکني صورت بگیرد، بدتر از نبودنش است. 
قطعاً نبود آقاي جهانگیري ضربه اي بلله نیروهاي حامي دولت به ویژه 
جریان اصاحات خواهد بود ولي ضربه بدتر آن است که آقاي جهانگیري 
نتواند به وظایف خود عمل کند و نتواند حتي یک منشي را عوض کند، 

هرچند که این سخن را مبالغه مي دانم. 

جانشين رئيس سازمان اطاعات سپاه: 
ربودنمرزبانانمیرجاوه
کاريپستوکثیفبود

اتفاقي كله در مرز ميرجلاوه افتاد، كاري پسلت و كثيلف بود كه 
با فريب دادن يكلي از عناصر آنجلا رخ داد و جمهوري اسلامي 
نيز از پاكسلتان خواسلتار رسليدگي به اين موضوع شده است. 
به گزارش ایسللنا، سللردار حسللین نجات، جانشللین رئیس سازمان 
اطاعات سپاه روز گذشته در حاشیه نشست خبري خود در گفت وگو 
با خبرنگاران درباره امنیت مرزهاي کشور براي برگزاري مراسم اربعین 
حسیني )ع( با توجه به حادثه تروریستي میرجاوه گفت: امنیت همه 
مسیرهایي که زوار خارجي از آن وارد کشور مي شوند، توسط قرارگاه 
قدس سپاه، نیروي انتظامي و دستگاه هاي امنیتي تأمین شده است و 
اقدامي که در مرز میرجاوه اتفاق افتاد کاري پسللت و کثیف بود که با 
فریب دادن یکي از عناصر آنجا رخ داد و کار نظامي و درگیرانه ای نبود. 
جمهوري اسامي ایران نیز از پاکستان خواستار رسیدگي به این موضوع 
شده است. وي در پاسخ به این پرسش که گروهک تروریستي منافقین 
قصد دارد در ایام اربعین حسیني مسیر پیاده روي را به آشوب بکشاند، 
گفت: از این آدم هاي وطن فروش و خائن کلله هیچ موقع با ملت ایران 
نبودند هیچ چیز بعید نیسللت ولي آ نها کاري نمي توانند انجام دهند و 
اقدامات الزم پیش بیني شده است. سردار نجات ادامه داد: منافقین از 
اول حضورشان در کشور تا دوران دفاع مقدس دشمن مردم ایران بودند 
و اطاعات کشور را به دشللمن انتقال مي دادند. کسي که وطن فروش 
است انجام این گونه اقدامات از او بعید نیست. وي در پایان با اشاره به 
اینکه منافقین همیشه در حال مزدوري هستند، اظهار کرد: منافقین 
یک روز مللزدوري رژیم صدام را مي کردند یا مزدوري رژیم فرانسلله و 
امریکا را مي کنند و امروز نیز سللران منافقین با مسللئوالن عربستاني 
جلسه گذاشللتند و مکان و پول از آنها گرفتند و مزدورشان شدند تا به 

مردم خیانت کنند. 

       تسلنيم: الیاس حضرتي: مجموع اخبار و تحلیلم این اسللت که 
اسحاق جهانگیري قصد رفتن از دولت روحاني را کرده است. نماینده 
مردم تهللران در مجلس تصریح کللرد: به نظرم آهنللگ، آهنگ رفتن 
آقاي جهانگیري اسللت. آقاي روحاني احتماالً تصمیم گرفته دولتش 

را هماهنگ تر کند. 
     مهر: جواد کریمي قدوسي، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس: کنوانسیون »CFT« مجوز تهدید ساختار هسته اي 

ایران را به غرب مي دهد. 
     فارس: مهللدي آیتي، فعال سیاسللي اصاح طلب بللا بیان اینکه 
جهانگیري هم براي اصاح طلبان و هم براي روحاني مهره سللوخته 
اسللت، گفت: زمزمه حمایت اصاح طلبان از الریجانللي در انتخابات 
1400 پذیرش شکست از سللوي اصاح طلبان و سرمایه گذاري روي 

اسب برنده یعني علي الریجاني است. 

در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
الزاماتحاکمبراینترنتاشیا

درشبکهملياطالعاتتصویبشد
در جلسله ديروز شلوراي عالي فضلاي مجازي وظايلف اجرايي 
شلوراي عاللي انفورماتيلك تعيين تكليلف و الزاملات حاكم بر 
اينترنلت اشليا در شلبكه مللي اطاعلات بله تصويب رسليد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسللاني ریاسللت جمهوري، در جلسه شوراي 
عالي فضاي مجازي که به ریاست دکتر حسن روحاني رئیس  جمهوري 
تشکیل شللد، وظایف اجرایي شللوراي عالي انفورماتیک که بر اساس 
مصوبه جلسلله بیست و هشللتم شللوراي عالي فضاي مجازي منحل 
شللده بود، تعیین تکلیف شللد. بر این اسللاس مقرر گردید وظایف و 
مسئولیت هاي اجرایي ثبت نرم افزارهاي رایانه اي و صدور تأییدیه فني 
براي نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایي موضوع مواد 21 و 
22 قانون ارتقاي سامت نظام اداري و مقابله با فساد پیرامون استفاده 
از نرم افزارهای اداري و مالي و صاحیت نظارت بر نظام صنفي رایانه ای، 
به وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات محول شود. همچنین در جلسه 
شللوراي عالي فضاي مجازي، الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه 

ملي اطاعات به تصویب رسید.

رئيس كميسيون امنيت ملي: 
امنیتایرانواروپابههموابستهاست

امنيلت ايلران و اروپلا بله هلم وابسلته اسلت و هملكاري ايران 
و فرانسله به عنلوان دو كشلور قربانلي تروريسلم، نقلش 
فراوانلي در تأميلن امنيلت و آراملش در منطقله و اروپلا دارد. 
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسللیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس شوراي اسامي روز گذشته  در دیدار با فیلیپ بونکارر، رئیس گروه 
دوستي پارلماني فرانسه و ایران در مجلس سناي فرانسه و خانم دلفین او، 
رئیس گروه دوستي پارلماني فرانسه و ایران در مجلس ملي فرانسه  با تأکید 
بر لزوم افزایش همکاری های دو کشور در مسائل دوجانبه و منطقه اي 
به ویژه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم افزود: امنیت ایران و اروپا به هم 
وابسته است و همکاري ایران و فرانسه به عنوان دو کشور قرباني تروریسم، 
نقش فراواني در تأمین امنیت و آرامش در منطقه و اروپا دارد. وي در ادامه 
گفت: تروریسم زاییده همان تفکر افراطي است که با مثله کردن مخالف 
خود در کنسولگري اش در کشوري دیگر سللعي دارد در برابر حامیان 

اروپایي و امریکایي اش ژست دموکراتیک و حقوق بشري بگیرد. 
رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس  ضمن محکوم 
کردن اقدام امریکا در اعمال فشار بر کشورمان گفت: جمهوري اسامي 
ایران درطول 40 سللال تحریم به توان داخلي خود اتکا کرده و اکنون 
هیچ کشوري قادر نیست استقال و موجودیت ایران را مورد تهدید قرار 
دهد. فاحت پیشه در ادامه از حضور عناصر وابسته به گروهک منافقین 
در خاک فرانسه و اقدامات آنان علیه امنیت ملي کشورمان انتقاد کرد 
و خواستار تجدیدنظر مسئوالن فرانسللوي در حمایت از این گروهک 
تروریستي شد. رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
شوراي اسامي در پایان این دیدار گفت: جمهوري اسامي ایران ضمن 
پایبندي به تعهدات خود در برجام، از طرف هاي اروپایي برجام به ویژه 

فرانسه انتظار دارد اقدام عملي براي حفظ آن از خود نشان دهند. 

ژه
وی

ادعای»زندهبادمخالفمن«اصالحطلبان 
ازحرفتاعمل

فیاض زاهد، فعال سیاسي اصاح طلب اخیراً در مصاحبه اي، 
توصیفي از فعاالن مجازي مخالف جریان متبوع خود ارائه داده 
که نشان از انحصارطلبی او و همفکرانش در فضاي مجازي دارد، 
گرچه تاش مي کند کنایه وار بگوید که چه بهتر این جماعت 
چماق را کنار گذاشته و به فضاي مجازي آمده اند. فیاض زاهد 
این فعاالن مجازي را »گروه فشار« دانسته که »چماق« را کنار 
گذاشته و به فضاي مجازي »پناه« آورده اند. او مدعي مي شود 
که یک سازمان فکري وجود دارد که به جاي اینکه به اینها پول 
و ساندیس بدهد و عده اي را به خیابان بکشد، آنان را به فضاي 

مجازي و حضور در این شبکه ها کشانده است. 
سللخنان زاهد البته نه بار علمي دارد و نه حتي سیاسللي؛ و 
بیشتر عقده گشایي از کساني اسللت که فیاض مدعي شده 
پیش از این مورد برخورد آنان قرار گرفته اسللت و از همین 
رو نباید براي پاسللخ دقیق به آنها وقت گذاشللت. کسي که 
تاش مي کند هیچ مخالفي را براي اندیشه خود به رسمیت 
نشناسد و مخالفت ها را حاصل سازماندهي آن هم به وسیله 
پول و ساندیس بداند، چگونه مي تواند مخاطب پاسخ علمي 
باشللد؟! اگر همفکران زاهد در فضاي مجازي فعال باشللند، 
یعني خودجوش و براي دفاع از اندیشه شان آمده اند، اما اگر 
مخالفان زاهد در اینترنت باشند، یعني گروه فشار هستند! و 
به خاطر پول در آنجا هستند. شعارهاي زنده باد مخالف من و 
آزادي بیان و احترام به نظر یکدیگر شعارهاي قشنگي است، 
اما اصاح طلبان نشان داده اند منظورشان از آزادي و تحمل 

و مدارا فقط خودي هایشان هسللتند و ضدانقاب و دوستان 
خارج نشین شللان. زاهد به عنوان مثال مخالفان FATF را 
کًا کساني مي داند که منافع مالي شان به خطر افتاده و براي 
همین با اکانت هاي فیک، هوچي گري مي کنند: »فکر مي کنم 
تعداد زیادي از این حسللاب ها یا اکانت ها فیک و ناشللناس 
هستند. اما اگر آشنا هستند، یا بر اساس باورهاي سیاسي و 
ذهني خود عمل مي کنند یا اینکه براي اجراي برخي منویات 
 FATF مأموریت دارند. به عنوان مثال در جریان »برجام« یا
منافع اقتصادي برخي به خطر مي افتد و آنان شروع مي کنند 
به هوچي گري، هیاهو و جنجال. « زاهد ابراز خشنودي مي کند 
که این افراد فضاي مجازي را به رسمیت شناخته اند؛ شاید اگر 
او نگاه تحقیرآمیز به منتقدینش را اصاح کند و بي کینه و با 
انصاف نگاه کند، بتواند به شناختي حداقلي از کاربران فضاي 
مجازي دست یابد. وگرنه ناسزاگویي به مخالفان و تحقیر آنان 
کار ساده اي است. ببینید یک فعال سیاسي که در جاي جاي 
گفت وگویش مدعي گفت وگو و تعامل اسللت، چه نگاهي به 
کاربران مجازي مخالف خود دارد: » شاید هر کاربر عادي هم 
بتواند تأیید کند که این نه کل ماجرا که شاید بخش کوچکي از 
ورود نسل هاي بعدي گروه هاي فشار به فضاي مجازي باشد... 
کوچ نسل هاي جدیدتر گروه هاي فشار دیروز به فضاي مجازي 
تا اینجا فقط زمین بازي را عوض کرده، بي آنکه کمتر بر قاعده 
بازي تأثیر بگذارد و جا را براي گفت و گو در برابر خشونت باز 
کند. « به نظر مي رسد زاهد نیاز به بازتعریف تحمل و مدارا و 
تعامل با مخالفان دارد تا شللاید بتواند بخش اندکي از شعار 

معطل مانده »زنده باد مخالف من« را تحقق ببخشد. 

 صدایحامیانهمازتصمیماتروحانی 
درآمد

به هم ریختگی در معرفي وزراي جدید به مجلس و جاهاي خالي  
متعدد در دولت باعث شده که تندروترین مدافعان دولت هم 
حداقل براي حفظ وجهه خود در میللان افکار عمومي صداي 
انتقادشان بلند شود. انتقال محمد شریعتمداري از وزارت صمت 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حالي که براي عملکردش 
در وزارت صمت شدیداً زیر سؤال و حتي در آستانه استیضاح 
قرار داشللت، یکي از این مواردي اسللت که نمایندگان مدافع 
دولت در خانه ملت را هم معترض کرده است. از جمله غامعلي 
جعفرزاده ایمن آبادي، نماینده رشت که از حامیان دولت روحاني 
محسوب مي شود، در مصاحبه با سایت انتخاب مي گوید: »آقاي 
 شریعتمداري در وزارت صنعت عملکرد خوبي نداشت؛ به عاوه 
ایشان آشنایي و سابقه اي هم در حوزه وزارت رفاه ندارد. با انتخاب 
شریعتمداري براي وزارت کار، مردم مي گویند مگر قحط الرجال 
است که باید براي یک  وزارتخانه، از وزراي قبلي استفاده کنیم و 
مگر فرد دیگري نمي تواند این مسئولیت را قبول کند؟ با وجود 
همه دالیل و ضعف عملکردي شریعتمداري در وزارت صنعت که 
همه بر آن تأُکید دارند، باید ببینیم  در روز رأی اعتماد چه اتفاقي 
خواهد افتاد. « او ادامه مي دهد که »انتظار مي رفت انتخاب وزیر 
پیشنهادي کار از جامعه کارگري و آشنا به این حوزه انجام شود. 
فضاي مجلس براي رأی اعتماد به شریعتمداري، تا به اینجاي 
کار منفي است. باالخره کسي  که عملکردش خوب نبوده و پاي 
استیضاح بوده، اگر یک مرتبه براي یک وزارتخانه دیگر معرفي 

شود، چنین فضایي در مورد او  طبیعي است.  «


