
سيل و نقش گروه هاي مرجع اجتماعي
بارش هاي گسترده ابتداي سال جاري هرچند با وقوع سيل در برخي 
از مناطق كش��ور و تبعات ويرانگر آن همراه بود، اما از منظر اجتماعي، 
ويژگي هاي مثبتي را نيز آش��كار كرد كه مهم ترين آن تقويت روحيه 
همدلي و همياري بود كه در ذات جامعه ايراني وجود داشت و در هنگامه 

بال به رخ جهانيان كشيده شد. 
اما اين تنها خصيصه ب��ارز اجتماعي بحران اخير نب��ود و يكي ديگر از 
جنبه هاي قابل تأمل وزن كشي حقيقي ميان گروه هاي مرجع اجتماعي، 
خصوصاً از منظر ميزان توجه به دغدغه ه��اي واقعي ملت بود. طي دو 
دهه اخير شاهد جابه جايي هاي گسترده اي در سطح گروه هاي مرجع 
اجتماعي هس��تيم، به  نحوي  ك��ه متأثر از جوان ش��دن بافت عمومي 
جامعه و س��ونامي جهاني رجحان »س��رگرمي بر تعقل«، شاهد رشد 
يافتن سرمايه اجتماعي براي اقشاري بوديم كه نه فرهيختگي دانشي 
و انديشه اي، بلكه توانمندي مهارتي در حوزه اي خاص همچون هنر و 

ورزش اقبال عمومي به آنان را افزايش داده است. 
طبيعتاً اينكه يك فرد ماهر در حوزه اي خاص از ورزش يا هنر و ... )كه 
اتفاقاً مورد توجه افكار عمومي نيز هست( در جامعه شناخته شده و در 
كانون توجه رسانه هاي سنتي و نوين قرار گيرد، چيز عجيبي نيست، اما 
آنچه در خور تأمل است، توسيع حوزه دخالت اين چهره ها )كه اكنون 
ذيل عنوان »سلبريتي« شناخته مي ش��وند( به فراتر از عرصه دانش و 
مهارت آنهاست. عالوه بر آن به گونه اي شاهد سوءاستفاده برخي از ارباب 
قدرت سياس��ت و ثروت نيز از اين گروه هاي جديد مرجع براي كسب 
وجهه و به نوعي انتقال و مصادره سرمايه اجتماعي مثبت آنان به سود 

خود نيز هستيم. 
نمونه هايي همچون ولخرجي  هاي برخي از كانون هاي ثروت نامشروع در 
سينما و فوتبال براي كسب وجهه و نوعي پو لشويي فرهنگي و ورزشي 
يا تصريح فالن مقام مسئولي كه در روز اخذ رأي با طعنه به ستاد رقيب 
خود يادآور مي شود كه »چرا نگفتي تا برايت چند هنرمند بفرستم؟« 
به خوبي نشان مي دهد كه برنده اصلي جابه جايي در گروه هاي مرجع 
اجتماعي، نه خود سلبريتي  ها، بلكه مافياي قدرت و ثروتي هستند كه 

در پس اين فرايند قرار دارند. 
اما با اين  حال، برخي گروه ه��اي مرجع اجتماعي از ديرباز نقش اصيل 
خ��ود را در هداي��ت و راهنمايي جامع��ه و تالش ب��راي احقاق حق و 
پيگيري مطالبات واقعي آنان حفظ و توس��عه داده اند كه در رأس آنها 
روحانيت قرار دارد. روحانيت  برآمده از دل ملت است و برخالف برخي 
ديگر جريان هاي مؤثر اجتماعي   كه وابستگي آشكار يا تأثيرپذيري از 
استعمارگران دارند، بر پايه هاي هويت اصيل جامعه و ارزش هاي ديني 
و انساني بنانهاده ش��ده و از همين رو اس��ت كه در مقابل زورمداران و 

سرمايه ساالران استقالل و حريت خود را حفظ كرده است. 
طي دو قرن اخير در كشور ما هر حركت سياسي- اجتماعي مهمي كه 
در پيشاني آنان روحانيت اصيل پيشگام نبوده، به نتيجه نهايي نرسيده 
و قدرت بس��يج گري اجتماعي روحانيت ش��يعه مورد اذعان دوست و 
دشمن است. همين قدرت بس��يج كنندگي در خدمت اهداف مقدس 
اسالمي قرارگرفته و جلوه بارز آن را در مقاطعي مي توان ديد كه به دليل 
بروز معضلي با منشأ داخلي يا خارجي كشور نيازمند موجي از همدلي 

و همراهي براي يك حركت جمعي است. 
اين روزها كه رسانه هاي نظام سلطه كينه هاي 40 ساله خود از روحانيتي 
كه چهار دهه پاي اس��تعمار و اس��تكبار را از ايران و حتي بخش هايي 
از منطقه كوت��اه كرده ب��ا پروپاگان��داي مس��موم و دروغ  افكني هاي 
رنگ ولعاب دار نش��ان مي دهند، مردم مناطق س��يل زده و بلكه همه 
مردم ايران به چش��مان خ��ود مي بينند روحاني��ون از طالب تا فضال 
چگونه آس��تين همت را باال مي زنن��د و در ميان گل والي وس��يع به 
ياري هم وطنان خود ش��تافته اند. برخي از سر ساده انگاري يا حسادت 
مي پرسند روحانيت اگر با خلوص نيت به اين راه رفته چرا عمامه خود 
را برنداشته و خوب است اين عده اول به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر 
روحانيت بدون وجه مميزه به ميان سيل زدگان مي شتافت، آيا همين 
جماعت نمي گفتند »اكنون كه همه اقشار به ياري مردم رفته اند، چرا 
اثري از روحانيت نيست يا كم است؟« آيا فالن سلبريتي كه در قيدوبند 
تعداد دنبال  كنندگان صفحه خود در شبكه اجتماعي و يا رقم قرارداد 
در نيم  فصل يا پروژه جديد اس��ت، روحانيت را از سنخ خود و با سطح 
انديشه و دغدغه هاي خود تحليل مي كند، آيا فهمي از زندگي طلبگي با 
شهريه  اي كمتر از نصف حداقل حقوق رايج دارد و مي تواند آن را با تعداد 

صفرهاي قراردادهاي خود مقايسه كند؟
آيا از غرض ورزان يا آنان كه نان محبوبيت اجتماعي را خورده و كارنامه 
خوبي در مقابل اعتماد مردم در ماجراي زلزله س��ال 96 از خود نشان 
نداده اند، عجيب اس��ت كه ببينيم به روحاني، پاس��دار، بسيجي و هر 
آن كس كه بدون چشمداشت مادي و يا بي نيت تقويت دكان خود به 

ميان مردم رفته، مرتباً ايرادي بگيرند؟
سيل اخير تلخي هاي بسياري داشت و خسارات مادي زيادي به شهرها 
و روستاهايي از كش��ور وارد كرد، اما بار ديگر به ملت ايران در شناخت 

دوستان واقعي خود كمك كرد و اين رهاورد كمي نيست. 

محمدجواد اخوان

وزیر دفاع برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو به روسیه رفت 

امير حاتمی:  ترامپيسم  امنيت جهان   را  به خطر انداخته است

وزی�ر دف�اع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح 
کشورمان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی 
مسکو به روسیه سفر کرده است نسبت به خطر 
ترامپیس�م برای امنیت جهانی هش�دار داد .

 اين روزها تمديد نشدن معافيت هاي تحريمي ايران 
از سوي دونالد ترامپ به مهم ترين موضوع بحث در 
رسانه هاي جهاني تبديل شده است. تبعات چنين 
تصميمي عالوه ب��ر اينكه نقض تم��ام تعهدات و 
موازين بين المللی به شمار مي رود، مي تواند تأثيرات 

نامطلوبي بر امنيت جهاني داشته باشد. 
رويكرد يكجانبه امريكا و ش��خص رئيس جمهور 
امريكا دقيقاً بازگشت به دنياي تك قطبی امريكا در 
اوج دوران قدرت خود در دهه 90 ميالدي است.  در 
اين ميان آنچه مي تواند جلوي اين يكجانبه گرايي 
را كه خطري عليه امنيت بين المللی است بگيرد، 
همكاري چندجانبه، به خصوص در ميان كشورهاي 
مستقل جهان است و اين مسيري است كه ايران و 

برخي از كشورها آغاز كرده اند. 
 زماني كه همكاري ايران و روس��يه براي مقابله با 
فعاليت تروريست ها در سوريه آغاز شد، بسياري از 
آغاز يك مسير جديد براي همكاري امنيتي سخت 

گفتند. همكاري ايران و روسيه به سرعت از حوزه 
همكاري هاي نظامي به س��اير بخش ها گسترش 
يافت و دو طرف بحث و تبادل نظر در مورد گسترش 

همكاري هاي اقتصادي را آغاز كردند. 
در دوران تحريم هاي يكجانب��ه امريكا عليه ايران، 
همكاري هاي اقتص��ادي بين ايران و روس��يه، به 
خصوص در حوزه ان��رژي و همچنين حذف دالر 
از مبادالت دو طرفه توافقات خوب صورت گرفته 
است كه اميد است با اجراي آن موانع همكاري دو 

طرف برطرف شود. 
   اهداف و برنامه های کنفرانس مسکو

 كنفرانس امنيتی مسكو  براي بهبود سيستم هاي 
كنترل س��الح در نظر گرفته شده اس��ت. اوضاع 
امنيتي در خاورميانه به ويژه سازش در سوريه در 
دستور كار اين كنفرانس قرار دارد.  در ضمن، اين 
كنفرانس بر گس��ترش همكاري امنيتي در آسيا، 
آفريقا و امري��كاي التين تمرك��ز دارد. همچنين 
برگزاري ميزگردي درباره خطرات و تهديد نظامي 

در دستور كار قرار دارد. 
اين كنفرانس رس��ما  امروز آغاز ب��ه كار مي كند و 
سرگئي شويگو، وزير دفاع روسيه در افتتاحيه آن 

سخنراني مي كند. س��رگئي الوروف، وزير خارجه 
روسيه نيز قرار اس��ت در اين كنفرانس سخنراني 
داشته باشد.  جلسات تكميلي در دومين روز مربوط 
به موضوع��ات چالش هاي امنيتي در ش��مالگان، 
جنگ هيبريدي و انقالب هاي رنگين و شكس��ت 

داعش است. 
چندين گفت وگو روز چهارشنبه صورت مي گيرد 
كه مربوط به دفاع موشكي بالستيك، معاهده تعليق 
شده ۱9۸۷ نيروهاي اتمي ميان برد بين امريكا و 
روسيه، مهاجرت غيرقانوني و تروريسم در شمال 
آفريقا و همچنين بازس��ازي و بازگشت آوارگان به 

سوريه و عراق است. 
  روز پنج شنبه نيز جلسات تكميلي ديگري برقرار 
است كه مربوط به دورنماي امنيتي منطقه در آسيا، 
آفريقا و امريكاي التين مي شود. الكساندر فومين، 
معاون وزير دفاع روس��يه نيز قرار است در مراسم 

اختتاميه سخنراني كند.
 امير حاتمي، وزي��ر دفاع و پش��تيباني نيرو هاي 
مسلح جمهوري اس��المي ايران براي شركت در 
هشتمين كنفرانس ساالنه امنيت بين المللی به 
ميزباني وزارت دفاع فدراسيون روسيه روز گذشته 

وارد فرودگاه ونوكوواي مسكو شد.  حاتمي در بدو 
ورود به مسكو در جمع خبرنگاران اعالم كرد: در 
كنفرانس امنيتي مسكو درباره خطرات گسترش 
ترامپيسم و ضرورت مقابله با اين پديده، كه امنيت 
جهاني را ب��ه مخاطره انداخته اس��ت، با مقامات 
دفاعي بلندپايه كش��ورهاي مختل��ف گفت وگو 

خواهد كرد. 
وي افزود: امروز جهان با مس��ائل مختلف امنيتي 
روبه رو است كه ش��ايد مهم ترين آنها ترامپيسم 
باش��د.  وزير دفاع كشورمان ترامپيس��م را داراي 
مش��تركات فراوان ب��ا نازيس��م خوان��د و اظهار 
داش��ت: در ترامپيس��م ه��م ويژگي هاي��ي مثل 
خودخواهي، ظلم و زيرپا گذاشتن اصول انساني 
و قواع��د بين المللی ديده مي ش��ود ك��ه امنيت 
 جهان را ب��ا مخاطرات جدي مواجه كرده اس��ت. 
حاتمي گف��ت: اميدواري��م در كنفرانس امنيتي 
مسكو به مخاطرات اين مس��ئله پرداخته شود و 
حاصل گفت وگوها، يافتن راهكارهاي مش��ترك 
و رس��يدن به دنياي امن تر باش��د و اين اجالس 
فرصت��ي مناس��ب ب��راي مقامات، مس��ئوالن و 
سياستمداران كش��ورهاي مختلف به ويژه حوزه 
دفاعي و امنيتي اس��ت تا مسائل مختلف امنيتي 
 امروز جهان را ب��ا يكديگر به اش��تراك بگذارند. 
وي ادام��ه داد: بن��ا به دعوت  س��رگئي ش��ايگو، 
وزير دف��اع روس��يه به مس��كو آم��ده ام و ضمن 
ش��ركت در كنفران��س امنيت��ي مس��كو، در 
 مجم��ع عمومي ني��ز س��خنراني خواه��م كرد. 
وزير دف��اع در خص��وص س��اير برنامه هاي خود 
در مس��كو اظهار داشت: قرار اس��ت در خصوص 
موضوعات دوجانبه، منطقه اي و بين المللی با ساير 
مقامات روس��يه و وزير دفاع اين كشور گفت وگو 
كنم، ضمن اينكه ديدارهايي هم با مقامات نظامي 
و دفاعي ديگر كشورها خواهم داشت و با آنان در 
خصوص طيف وس��يعي از موضوعات تبادل نظر 

خواهم كرد. 
 آنچه اين سفر را در شرايط فعلي با اهميت بيشتري 
مواجه مي كند، اقدامات ترامپ است. مكالمه تلفني 
محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه با الوروف پس 
از عدم تمديد معافيت نفت��ي و همچنين رايزني 
نزديك ايران و روس��يه در خص��وص دخالت هاي 
امريكا در ونزوئال و حمايت از اعتراضات ضد دولتي 

بخشي از تبادل نظر نزديك ايران و روسيه است. 
طبيعي است در شرايط فعلي كه فشارها عليه ايران 
از سوي امريكايي ها در حال افزايش است، نزديكي 
مواضع ايران و روسيه مي تواند نقش مهمي در دفع 

اين فشارها داشته باشد. 
ژه
وی

 سانسورظلمانگلیسیهابهزبانفارسی 
درسایتریاستجمهوری!

بی سليقگی و عدم دقت تنظيم كنندگان متن اخبار سايت 
رئيس جمهور باعث ش��د بخش��ي جالب توجه ازس��خنان 
نخست وزير پاكستان در نشست مشترك هيئت های عالی 
دو كشور در تهران در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
منعكس نش��ود. در نشست حس��ن روحاني و عمران خان، 
رئيس جمهور پاكس��تان به نيكي و فخر از زبان فارسي ياد 
كرد كه در رسانه هاي ايران و فضاي مجازي بازتاب بسياري 
يافت. او در ابتداي س��خنانش در اين نشس��ت گفت: »اگر 
بريتانيايي ها حوالي سال ۱۸00 ميالدي به هند نمي آمدند، 
االن ما داشتيم به زبان فارسي صحبت مي كرديم و ديگر به 
مترجم نيازي نبود. « عصر همان روز كه عمران به ديدار رهبر 
انقالب رفت، حضرت آيت اهلل خامنه اي با ذكاوت هميشگي به 
اين تأثير منفي حضور انگليسي ها اشاره فرمودند: »اوج عزت 
و شكوه شبه قاره  هند در دوران حكومت مسلمانان بر آن بوده 
است و بزرگ ترين ضربه  استعمارگران انگليسي به اين منطقه  
مهم، نابود كردن تمدن برجسته  اسالمي در آن بود. « و بعد از 
آن هم از دو شخصيت بزرگ پاكستاني تجليل كردند؛ اقبال 

الهوري و محمدعلي جناح. 
اين سخنان عمران خان اما در خبر سايت رياست جمهوري 
از اين نشست خبري حذف شده و انعكاس پيدا نكرده است، 
در حالي كه به لح��اظ تجليل زبان فارس��ي و انعكاس ظلم 

انگليس��ي ها در حق فرهنگ مردم اين منطقه و نيز نمايش 
گزاره هاي وحدت تاريخي دو ملت ايران و پاكس��تان حايز 

اهميت بود. 

 پیشرفتهایيمثلكنسرترابهمردم
بگویید!

وضعيت دولت و عدم كارنامه كاري قابل ارائه به مردم باعث 
شده تا اعضاي دولت تالش كنند دستاوردهايي براي دولت 
بتراش��ند كه بتوانند بگويند باالخره دولت روحاني هم يك 
كارهايي كرده اس��ت. معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور 
روحاني در اظهاراتي كه روزنامه دولتي ايران آنها را منتش��ر 
كرده، گفته كه »جريانات اصالحات در عين حال كه نقدهاي 
منصفانه خ��ود را درب��اره كارهايي كه بايد انجام مي ش��د و 
نش��د، بيان مي كنند، بايد درباره محدوديت ها و مشكالت 
دولت حرف بزنند و دس��تاوردها و پيشرفت هاي اين دوره را 
براي مردم بگويند. بگويند چه ش��رايطي قبل و بعد از دولت 
يازدهم در دانش��گاه ها بود، وضعيت روزنامه ها و رس��انه ها 
چه طور بوده و االن چه طور ش��ده و فضاي عمومي جامعه، 
برگزاري كنسرت ها و ايجاد نش��اط فرهنگي چه تغييراتي 

كرده است ؟«
نشاط فرهنگي و كنس��رت و ... در دولت قبلي هم بود، و اگر 
هم فرض كنيم ابتكار درست مي گويد، براي مردمي كه در 
خريد مايحتاج روزانه خود هم به س��ختي افتاده اند، آزادي 
كنسرتي كه هزينه اش چند برابر اين مايحتاج روزانه است، 

چه فايده اي خواهد داشت؟! دور بودن اصالح طلبان از متن 
معيش��تي مردم و عدم توجه به خواست مردم همواره مورد 
بحث بوده است. نقد سايت مشرق به اين جمالت هم جالب 
توجه اس��ت. اين س��ايت مي نويس��د: »ما هم همانند خانم 
ابتكار حتماً توصيه مي كنيم كه اصالح طلبان درباره اوضاع 
كنسرت ها و روزنامه ها با مردم صحبت كنند تا سره از ناسره 
بازشناخته شود و در انتخابات هاي بعدي كسي نتواند در حال 
گوش دادن به موسيقي و با تَكرار مي كنم، گوشت ۱00 هزار 

توماني را در دامان مردم بگذارد... «

  الیحهايبرايیكنفر!
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در سخناني 
گفته »دولت شنيده بود كه شادروان ميرزاخاني اصرار داشت 
فرزندش تابعيت ايراني داشته باش��د، بنابراين دولت قانون 
قديمي تابعيت را كه فرزند از پدر تابعيت مي گرفت، تغيير داد 
و اليحه اي به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعيت 

بگيرد، اين اليحه در مجلس است. «
اين سخنان جهانگيري در حالي است كه براساس آمار وزارت 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، حدود 50 ه��زار كودك بدون 
شناسنامه در كشور به دليل داشتن پدر غيرايراني وجود دارد. 
البته گفته مي شود آمار غيررسمي بيش از اين است. بسياري 
از پدران اين كودكان افغانستاني هستند. با اين حال اراده اي 
براي حل مشكل آنان وجود نداش��ت اما خواست يك تبعه 

ايراني تبار امريكا مورد توجه دولت قرار گرفت. 

عضو هیئت رئیسه مجلس: 
ايران عليه اينستاگرام اعالن جرم كند

عض�و هیئ�ت رئیس�ه مجل�س ب�ا تأکی�د ب�ر اینک�ه ح�ق ایران 
اس�ت ک�ه از اینس�تاگرام ش�کایت و اع�ان ج�رم کن�د، گف�ت: 
اگ�ر مدی�ران اینس�تاگرام رفت�ار خ�ود را جب�ران نکردن�د، 
ش�د.  قائ�ل  محدودی�ت  آن  از  اس�تفاده  ب�راي  مي ت�وان 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمدعلي وكيلي عضو هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص عكس العملي كه ايران بايد در قبال 
رفتار اخير اينستاگرام داشته باشد، گفت: مي شود اينستاگرام را تنبيه يا 
جريمه يا عليه او شكايت كرد ولي نبايد مردم خودمان را از اين خدمات 

محروم كنيم زيرا در مسير خواست امريكايي ها است. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: اينستاگرام همچون حياط خلوت امريكايي ها عمل مي كند و 
حذفي كه در خصوص صفحات فرماندهان سپاه انجام داده، مصداق تبعيض 
ناروا و نوعي رفتار آپارتايدي و محكوم اس��ت. عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس تأكيد كرد: مي شود از اينستاگرام شكايت و نسبت به رفتار او اعالن 
جرم كرد و اين امر حق كشور و نظام است. وي توضيح داد: مي شود زماني را 
معين كرد تا آنها اين حقوق را برگردانده و حق دسترسي را آزاد كنند؛ زيرا 
اگر اينستاگرام، ابزار گردش آزاد اطالعات است هيچ دولتي اجازه ندارد از 

آن به عنوان ابزار استعماري خود استفاده كند. 
وكيلي با بيان اينكه هيچ دولتي چنين حقي ن��دارد، ادامه داد: اكنون كه 
امريكا در يك اق��دام خصمانه و بدون آنكه در ي��ك دادگاه صالحه اثبات 
شود كه شخصي در ايران اهليت استفاده از اينستاگرام را ندارد، يك طرفه 
آنها را محروم كرده، اين يك رفتار آپارتايدی و تبعيض نژادي است. وي با 
اشاره به اينكه اين امر، خواست دولت امريكاست، گفت: تصميم مديران 
اينستاگرام در اين خصوص تحت تأثير فش��ار دولتمردان اياالت متحده 
بوده است؛ ليست صفحات بسته شده همان بلك ليستي است كه دولت 

امريكا تهيه كرده است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس با انتقاد از بده و بستان بين مديران اينستاگرام 
و دولتمردان اياالت متحده، افزود: اين حق براي دولت ايران اس��ت كه از 
مديران اينستاگرام شكايت و اعالن جرم كند و بازه زماني قرار دهد؛ اگر آنها 
در بازه زماني مذكور جبران نكردند، آن وقت مي توان  محدوديت قائل شد. 

آیت اهلل نوري همداني: 
سپاه پناهگاه هميشگي مردم است

آی�ت اهلل ن�وري همدان�ي ضم�ن قدردان�ي از اقدام�ات س�پاه 
گف�ت:  اس�امي  انق�اب  و  م�ردم  ب�ه  خدمت رس�انی  در 
س�پاه در ه�ر عرص�ه اي پناه�گاه م�ردم ب�وده و هس�ت. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل نوري همداني از مراجع تقليد در ديدار جمعي 
از فرماندهان س��پاه علي بن ابی طالب)ع( قم و تيپ 3۸ امام صادق)ع( 
به ويژگي هاي لشكر و سپاه اسالم در ديدگاه روايات اشاره كرد و گفت: 
سپاه اسالم در روايات به مثابه قلعه هايي است كه مردم را حفظ كرده، به 
مملكت اسالمي زينت مي بخشد و س��بب عزت دين مي شود، بنابراين 
خيرخواه ترين افراد نسبت به خداوند، پيامبر اكرم)ص( و ولي فقيه بايد 
در رأس سپاه و لشكر اسالم قرار گيرد تا در برابر مستضعفان مهربانانه و در 

برابر دشمنان قاطعانه و محكم برخورد كند. 
آيت اهلل نوري همداني در ادامه با اشاره به شروط دوازده گانه امريكا براي 
مذاكره با ايران اظهار داشت: نخستين شرط امريكا براي مذاكره با ايران 
آن است كه ايران از اسالم دست بكشد، بنابراين ما بايد از لحاظ مادي و 
معنوي به اندازه اي قوي باشيم كه در برابر منطق پوچ امريكا ايستادگي 
كنيم. استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه اسالم براي 
مسئله عزت امت اسالمي اهميت بسياري قائل است، گفت: همواره بايد 
افرادي در لشكر اسالم نقش ايفا كنند كه رفتارشان عزت آفرين باشند؛ 
كساني كه به آساني تن به اسارت و ذلت بدهند، در روايات مورد مذمت 

شديد قرار گرفته اند.  
 

252 نماينده 
از اقدامات ارتش قدرداني كردند

252 نماینده مجل�س در بیانیه اي ضمن قدردان�ي و اعام حمایت 
از ارت�ش جمهوري اس�امي ایران از دولت خواس�تند نس�بت به 
پرداخت کامل مطالبات ارتشیان بر اساس قوانین کشور اقدام کند. 
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه كه اكبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيسه در 
جلسه علني عصر ديروز خانه ملت قرائت كرد، آمده است: ما نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي به نمايندگي از ملت ش��ريف و شهيد پرور 
ايران اسالمي، ضمن تبريك اعياد فرخنده شعبانيه كه مصادف با 92 
فروردين سالروز ارتش جمهوري اسالمي ايران و حماسه آفرينی های 
نيروي زميني قهرمان كه با اقدام به موقع و با دورانديشي رهبر كبير 
انقالب اسالمي حضرت امام خميني)ره( نامگذاري شده است را ارج 

مي نهيم. 
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: امروز اين سازمان مقتدر پشتوانه 
عظيمي براي نظام جمهوري اس��المي ايران و ملت ايران اس��ت، ما 
نمايندگان خانه ملت مثل همه مردم عزيز ايران اس��المي در بحران 
زلزله كرمانشاه و سيل اخير ش��اهد و گواه بوديم كه در مناطق سيل 
زده به خصوص در استان هاي لرستان، گلس��تان و خوزستان، مردم 
نيازمند ياري نيروهاي مس��لح بودند و ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در كنار ساير نيروهاي مسلح جزو اولين نيروهاي امداد و نجات بودند 
كه همانند دوران دفاع مقدس با تمام توان خود پاي به عرصه خدمت 
به مردم گذاش��تند و امدادرس��اني و خدمت به مردم را سرلوحه كار 
خود قرار دادند و در دفاع از جان و مال مردم اين س��رزمين لحظه اي 
درنگ نكردند. در بخش ديگري از اين بيانيه نمايندگان مجلس ضمن 
تقدير و تشكر از فرماندهان عالي رتبه ارتش و در حمايت از نيروهاي 
چهارگانه ارتش و ساير نيروهاي مسلح با يادآوري سال ها جانفشاني 
ارتش مكتبي و مقتدر در تمامي عرصه هاي خدمت و دفاع روز ارتش 
جمهوري اسالمي و حماسه آفريني نيروي زميني را به مردم و ارتشيان 

قهرمان تبريك گفتند.   
 

حمايت  جامعه اطالعاتي كشو ر  از سپاه
دبیرخان�ه ش�وراي هماهنگ�ي اطاع�ات کش�ور پیرام�ون 
تروریست قلمداد کردن س�پاه پاس�داران انقاب اسامي توسط 
اس�تکبار جهاني ب�ه س�ر کردگي امری�کا بیانی�ه اي ص�ادر کرد. 
به گزارش فارس، در اين بيانيه آمده است: دبيرخانه شوراي هماهنگي 
اطالعات كشور ضمن تأكيد بر حمايت همه جانبه خود از نيروهاي مسلح 
به ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي اعالم مي دارد: همه نيروي نظامي، 
انتظامي و اطالعات��ي در همه عرصه هاي دفاعي، س��ازندگي و جهادي 
يد واحده بوده و هس��تند و با تأس��ی از رهنمودهاي فرماندهي معظم 
كل قوا حضرت آيت اهلل العظمي خامن��ه اي )مدظله العالي( گردنه هاي 
صعب العبور و دسيس��ه هاي مس��تكبران جهانخوار عليه نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران را به سالمت پشت سرگذاش��ته و مي گذارند.  
دبيرخانه شوراي هماهنگي اطالعات كشور ياوه گويی های رئيس جمهور 
ماجراجوي امريكاي تروريست پرور را آخرين تيرتركش نظام سلطه عليه 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مي داند و ضمن يادآوري اظهارات 
انتخاباتي ترامپ در خصوص پديدآورندگان داعش و اعالم پايان سيطره 
تروريست هاي دست پرورده امريكا به دست جبهه مقاومت و به فرماندهي 
سپاه سرافراز انقالب اس��المي ايران در عراق و شام اعالم مي دارد: همه 
تحركات تروريست هاي امريكايي و مزدوران غربي- عربي و عبري آنان در 
منطقه زير ذره بين و رصد دقيق اطالعاتي قرار دارد و به لحظه و به هنگام 

پاسخ سختي به حماقت هاي سردمداران كاخ نشين خواهند داد. 
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مس�ئوالني ک�ه در خانه ه�اي میلی�اردي 
ماش�ین هاي  در  و  مي کنن�د  زندگ�ي 
چندص�د میلیون�ي مي نش�ینند، انقاب�ي 
نیس�تند، اینها به انق�اب خیان�ت مي کنند. 
حجت االسالم محمدرضا تويس��ركاني، نماينده 
ولي فقي��ه در س��ازمان بس��يج در گفت وگويي 
تفصيلي با مهر با بي��ان اينكه هدف نهايي انقالب 
ساخت تمدن نوين اس��المي است، گفت: »ما در 
ايجاد مرحله سوم تمدن اس��المي يعني »دولت 
اس��المي« گير كرده ايم. « وي در اين خصوص، 
دليل ناكامي را در »اشكال داشتن رفتار و عملكرد 
مس��ئوالن و عدم كادرس��ازي« مي داند. وي در 
تقبيح اشرافي گري برخي مسئوالن گفت: رفتار 
مس��ئوالني كه در خانه هاي ميلي��اردي زندگي 
مي كنند و در ماش��ين هاي چند ص��د ميليوني 
مي نشينند انقالبي نيست، اينها به انقالب خيانت 
مي كنند؛ انقالبي گري يعني همين كه جاها عوض 
نش��ود. آقا فرمودند كه جاي جالد و شهيد عوض 
نشود، انقالبي گري يعني مسئوالن نبايد زندگي 

اشرافي گري داش��ته باش��ند. اين را بايد به مردم 
بگوييم و بگوييم رفتار مسئوالني كه در خانه هاي 
ميلياردي زندگي مي كنند و در ماشين هاي چند 
صد ميليوني مي نشينند انقالبي نيست، اينها به 

انقالب خيانت مي كنند. 
تويسركاني با طرح اين سؤال كه اگر سؤال كنيم 
چه مسئولي محبوب است، گفت: هر مسئولي كه 
بيش��تر به مردم خدمت كند. الحمدهلل مسئوالن 
خدمتگزار بس��يار داريم و متأس��فانه در روزهاي 
اخير سياه نمايي مد ش��ده است. اگر ۱0 مسئول 
فاسد داريم، هزاران مس��ئول سالم در دولت، قوه 
قضائيه، مجل��س و نيروهاي مس��لح داريم، عدد 
مسئوالن فاسد با مسئوالن صالح اصاًل قابل قياس 
نيس��ت. نظام هم به طور جدي به دنبال مبارزه با 
مسئوالن فاسد اس��ت اين يك واقعيت است، اما 
نفوذي  كه آقا فرمودند وجود دارد و شما به عنوان 
رسانه بايد با مسئوالن دو تابعيتي مبارزه كنيد و 
نبايد كوتاه بياييد مس��ئول در جمهوري اسالمي 
نبايد دو تابعيتي باشد. االن اختالفي بين وزارت 

اطالعات و قوه قضائيه رسانه اي شده است و رسانه 
بايد مطالبه گري كند. 

مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج 
تصريح كرد: انقالبي گري يعني افكار س��ال 5۷ 
حاكم باشد و آن افكار چه بود اين بود كه ما مردمي 
هس��تيم كه با ظلم، ديكتاتوري، تبعيض، فساد، 
دروغ، خيانت و فريب مخالف هستيم و مي خواهيم 
به وسيله اسالم، درستكاري نيكوكاري، ايثارگري 
و فداكاري در جامعه حاكم باشد. اين تفكر، تفكر 
سال 5۷ است و اين را بايد حفظ كنيم و هنوز هم 
مردم هم اين را مي خواهند و غيراز اين نيس��ت، 

امروز نيز مطالبه مردم همين است. 
تويسركاني در بخش ديگري از اين گفت وگو عنوان 
كرده اس��ت: در فرآيندي كه مقام معظم رهبري 
تعريف كرده اند، هدف ملت ايران س��اخت تمدن 
نوين اسالمي اس��ت و اين هدف نهايي از انقالب 
است. رسيدن به تمدن نوين اسالمي چهار مرحله 
دارد، مرحله اول آن پيروزي انقالب اس��المي بود 
كه پشت سر گذاش��ته ايم مرحله دوم آن تثبيت 

نظام و استقرار نظام اس��المي بوده كه تمام شده 
است، يعني مهندسي نظام، قانون اساسي، شوراي 
نگهبان و اركان نظام محقق شده است. مرحله سوم 
تحقق دولت اسالمي است و مرحله چهارم تحقق 
جامعه اسالمي است. اما در تحقق دولت اسالمي 
گير كرده ايم چرا؟ ما نتوانس��تيم دولت اسالمي 
را محقق كنيم و اي��ن صحبت هاي امام خامنه اي 
است كه در رس��انه ها هم منتشر ش��ده است. آيا 
اين عدم توفيق ما به خاطر نداشتن قانون، تئوري، 
نقشه راه، سياست هاي كلي بوده است؟ خير. همه 
اين چيزها را داشته ايم، سياست هاي كلي، قانون 
خ��وب، آيين نامه ها و دس��تورالعمل ها و روش ها 
را داش��ته ايم و همه خوب بوده است، پس كجاي 
كار مشكل دارد؟ پاسخ اين است، رفتار و عملكرد 
مسئوالن مشكل دارد، كادر مورد نياز تحقق دولت 
اس��المي كه در تراز انقالب باشد به اندازه كافي و 
الزم نداريم، كادرسازي نكرده ايم و بنابراين ممكن 
است اين سؤال مطرح شود كه پيشرفت و آينده 

انقالب منوط به كادرسازي است. 

مسئول نمایندگی  ولي فقیه در بسیج: 

نمي شود خانه ميلياردي داشت و انقالبي بود

مهدی پورصفا
      گزارش

دفاع نیوز

ورود عاشقانه، نقد منافقانه

ادامه از صفحه یک 
اما مخالفت ها ب��ا ورود ادوات مهندس��ی نيروهای حشدالش��عبی به 
خوزستان دو دليل عمده داش��ت كه هر دو با لحاظ مالحظات امريكا 
انجام شد. با صراحت گفتند كه ورود حشدالشعبی در حال حاضر باعث 
تقويت سپاه خواهد شد، در حالی كه با اقدام امريكا نبايد اين كار صورت 
گيرد، زيرا به جای انزوای سپاه به پويايی و تقويت آن كمك خواهد شد. 
علت دوم اين بود كه امريكا گروه های عضو حشدالشعبی را تروريستی 
می داند و نگران بودند كه امريكا بگويد تروريس��ت  ها وارد خاك ايران 
شدند و اين جماعت شرمنده و خجالت زده ش��وند، بنابراين مخالفت 
با حضور مهندسی رزمی حشدالش��عبی از اين جهت نبود كه جريان 
نظامی است، زيرا نه اسلحه داشتند، نه پايگاه نظامی می خواستند، نه 
نيروی رزمی داشتند و نه يونيفرم نظامی پوشيده بودند. آنان كاركنان 
دولت عراق يا كارگر و مغازه دارند )مثل بسيجيان ايران( و در روز حادثه 
بسيج می ش��وند و همانند بس��يج خودمان كه از واكسن فلج اطفال تا 
س��ازندگی را به عهده دارد، عمل می كنند اما اين عمل حشد الشعبی  
را منافقين با مس��ئله ممنوعيت قرار گرفتن پايگاه نظامی به خارجی 
در قانون اساسی معنادهی كردند كه البته اين رسوايی در تاريخ ثبت 
خواهد شد كه آيندگان ببينند داغ و مهر غرب زدگی 200 ساله چطور 
به عهدنامه های برادری مسلمان می خورد و عمال غرب چطور غريبه وار 
با نظام و همسنگران امروز و ديروزش برخورد می كنند و موجب رونق 

رسانه های دشمن می شوند. 
به عنوان يك ايرانی مس��لمان ضمن تش��كر از زحمات بسيج مردمی 
عراق به نوبه خود از رنجش احتمالی آنان توس��ط نااهالن عذ رخواهی 
می كنم. ملت ايران و خصوصاً مردم خوزس��تان قدردان شما خواهند 
بود. قدرشناس��ی اين ملت را در -هشت س��ال حماسه لمس كرده ايد 
و اين افراد انگشت ش��مار را به حساب ملت حس��ينی ايران نخواهيد 
گذاشت. از اين جنس در همان هش��ت سال دفاع مقدس هم در ايران 

وجود داشت.


