
  گزارش

سلبريتي  ها و سبك زندگي ايراني اسالمي
 اعتبار يك سلبريتي به ميزان تعداد طرفداران اوست. سلبريتي ها عمدتاً 
فاقد استقالل انديشه بوده و به دليل پايگاه و جايگاهي كه از يك سو در بين 
مردم دارند و نيازي كه صاحبان قدرت )اعم از قدرت سياسي و اقتصادي( از 
سوي ديگر به نفوذ آنان دارند، همواره مورد طمع قرار گرفته و براي كسب 
درآمد بيشتر، جوگير شده و در معادالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي، مورد 
سوءاستفاده  قرار مي گيرند و در واقع قدرتمندان براي استثمار مردم از اين 
چهره ها بهره برداری مي كنند و اين يك معامله دوطرفه است. سلبريتي ها 
نوعاً براي كس��ب درآمد، خود را در اختيار صاحبان قدرت قرار مي دهند و 
از اين طريق »شهرت بيشتري به دست مي آورند«، »با اتصال به باندهاي 
قدرت موقعيت خود را تثبيت مي كنند« و »به اين ترتيب درآمد بيشتري 

كسب مي كنند«. 
سلبريتي ها مولود نظام س��رمايه داري بوده و قدمت آنان به پيدايش نظام 
سرمايه داري باز مي گردد. صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي براي سلطه 
بيشتر بر مردم با پشت پا زدن به شرافت انساني، به توليد و تجارت سلبريتي 
در تمامي حوزه هاي متصور )دنياي سينما، خوانندگي، ورزش و... ( پرداخته 
و با به كار گيري س��لبريتي ها، با تغيير ذائقه مردم، ذائقه س��ازي و ترويج 
مصرف گرايي بيشتر، كاالي خود را به مردم قالب مي كنند. سلبريتي وقتي 
به شهرت رسيد بايد »اقتضائات نظام سرمايه داري را پذيرفته«، »به اعتقادات 
و باورهايش پشت پا بزند« و »با پوشيدن لباس تزوير و مردم فريبي و نفاق« 
در خدمت و نوكري نظام اشرافي گري و سرمايه داري درآيد. سلبريتي بايد 
دغدغه مردم، فرهنگ و ارزش ها و آرمان ها را داشته باشد اما دغدغه پول، 
شهرت و فرنگي مآبي دارد. دنياي سلبريتي دنياي وادادگي فرهنگ خودي 

و دلبستگي به فرهنگ بيگانه است. 
امروز چهره سازي )سلبريتي سازي( به ويژه در دنياي مجازي به يك حرفه 
تبديل شده و افراد حقيقي و حقوقي، ضمن چهره يابي و يافتن افرادي كه 
شهوت ش��هرت دارند، با گرفتن پول هاي كالن، آنان را نزد افكار عمومي 
مشهور مي كنند و س��پس آنان را به عنوان كاال در اختيار صاحبان قدرت 
قرار مي دهند. چنين انس��اني پس از مشهور ش��دن از عدالت، پاكدامني، 
شرافت، باورها و ارزش هاي ملي و فرهنگ مردم فاصله مي گيرد و در خدمت 
اش��رافي گري در مي آيد. كنش و رفتار اجتماعي سلبريتي تمام زحمات، 
رنج ها و مرارت هاي يك ملت و مسئوالن فرهنگي كشور را در راستاي حفظ 

فرهنگ يكجا بر باد مي دهد. 
نظام سرمايه داري و مروجان اسالم امريكايي و مرفهين بي درد براي تحقق 
مقاصد خود، سلبريتي ها را به عنوان الگو به مردم معرفي مي كنند و در اين 
راستا عملكرد سلبريتي ها نشان مي دهد كه آنان متأسفانه هيچ گاه در خدمت 
نظام و باورها و فرهنگ ملي نبوده و خواس��ته يا ناخواس��ته در پي نابودي 
سبك زندگي ايراني اسالمي و ترويج سبك زندگي غربي بوده و در اين راه 
به »ارزش هاي ملي«، »امنيت ملي«، »منافع ملي«، »اخالق اجتماعي«، 
»وحدت و انس��جام ملي«، »فرهنگ و آداب و رسوم«، »نظام خانواده« و... 

آسيب زيادي زده و مي زنند. 
براي ملت قابل قبول نيست كه سلبريتي ها با سرمايه مردم و با استفاده از 
ظرفيت هاي رسانه ملي به شهرت دست پيدا كنند اما در خدمت مطامع 
و منافع احزاب و جريانات سياس��ي و بنگاه هاي اقتصادي قرار بگيرند و در 
اين راه، گاهي هم در تور سرويس هاي جاسوسي بيگانه گرفتار شده و بعد 
از رسوايي و تحميل خس��ارات فراوان، جالي وطن كرده و به دامن همان 
سرويس، پناهنده و لباس نوكري دشمن را به تن مي كنند و مروج امپراتوری 

دروغ و تزوير و فريب مردم خود مي شوند. 
مشكل اينجاست كه در كشور ما هيچ س��ازمان و هيچ قاعده و قانوني و 
هيچ خطوط قرمزي و هيچ نظام تش��ويق و تنبيهي براي س��ازماندهي، 
آموزش، هدايت و كنترل اين دسته از افراد وجود ندارد. سلبريتي بدون 
هيچ محدوديتي مروج باورهاي غلط مي شود و به تخريب نظام خانواده 
مي پردازد. بدون داش��تن س��واد و اطالعات الزم موضع گيري سياسي 
مي كند و بر انتخاب مردم در انتخابات تأثير غلط مي گذارد. هيچ كس با او 
كاري ندارد و دردناك تر اين كه گاهي اوقات برخي مسئوالن و مديران نظام 
به دليل كشش ها و مقاصد حزبي، به جاي دفاع از نظام به دفاع از سلبريتي 
هتاك مي پردازند و نظام را متحمل خسارت كرده و سبب تخريب اعتماد 

مردم به نظام هم مي شوند. 
ما به كدام معلم اجازه مي دهيم با هر لباس��ي كه دلش مي خواهد س��ر 
كالس حاضر شود و هر آنچه كه دلش مي خواهد به دانش آموزان بگويد اما 
سلبريتي براي انتقال القائات خود كاماًل آزاد و رها است و هيچ دستگاه و 
سازماني در باره كنترل، هدايت، نظارت بر رفتار و عملكرد سلبريتي پاسخگو 
نيست. راننده خاطي را به روانشناس معرفي مي كنيم اما براي سلبريتي هاي 
خاطي روانشناس س��لبريتي نداريم و نتيجه اين لجام گسيختگي اين 
مي شود كه نه تنها از تنبيه سلبريتي خاطي خبري نيست بلكه مكرر ديده 
و شنيده ايم كه متأسفانه اگر يك سلبريتي در مسير فرهنگ و اهداف ملي 
قدمي بردارد، توسط دنياي سلبريتي ها به شدت مورد هجمه قرار گرفته و 
هزاران انگ و برچسب به او و ناموسش حواله مي شود و با منزوي كردن، او 

را از هستي و نان خوردن ساقط مي كنند. 
حقيقت اين است كه در كشور ما، سلبريتي ها عمدتاً نه تنها در خدمت مردم 
و آرمان ها و ارزش هاي ملي و ديني نيستند بلكه آشكارا در مسير تخريب 
آنها گام بر می دارند. سلبريتي بايد در خدمت »آرمان ها و ارزش هاي ملي«، 
»اقتصاد مقاومتي«، »وحدت ملي«، »مناف��ع و امنيت ملي«، »تقويت 
فرهنگ خدمت جهادي و انقالبي« و در مسير »بسيج ملي عليه دشمن« 

باشند. 
مسئوالن در دستگاه هاي ذي ربط بايد با اتخاذ تدابير الزم و ايجاد سامانه ها 
و قوانين ضروري براي سازماندهي، كنترل و هدايت و قانونمند سازي اين 
افراد اقدام كنند و در اين راه ديدگاه امام خميني)ره( مي تواند راهگش��ا 
باشد: »تنها هن�ری م�ورد قب�ول ق�رآن است كه صيقل دهن�ده اسالم 
ن����اب محم�دی )ص(، اسالم ائمه ه�دی عليه السالم، اسالم فق�راي 
دردمن������د، اسالم پابرهنگان، اس��الم تازيانه خ�وردگان تاريخ تلخ و 
شرم آور محروميت ها باش�د. هن�ری زيب�ا و پاك است كه ك�وبن�ده س�رمايه 
داری م�درن و كم�ونيس�م خون آشام و ن�اب�ود كنن�ده اسالم رف�اه و تجمل، 
اسالم التقاط، اسالم سازش و ف�رومايگ�ی، اسالم م�رفهي�ن ب�ی درد و در 
يك كلمه اسالم امريكاي�ی باش�د. هنر در م�درسه عشق، نشان دهنده نقاط 
ك�ور و مبهم معضالت اجتماعی، اقتصادی، سياسی، نظامی است. هنر در 
عرف�ان اسالم�ی ت�رسي�م روش�ن عدالت و ش�رافت و انص�اف و تجسي�م 
تلخ كام�ی گرسنگان مغض�وب قدرت و پ�ول است. هنر در جايگاه واقعی 
خود، تصوير زالوصفتانی است كه از مكيدن خ�ون فرهنگ اصيل اسالمی، 
فرهنگ عدالت و صفا لذت می برند. تنها به هنری باي�د پرداخت كه راه ستيز 
ب�ا جهانخ�واران ش�رق و غرب و در رأس آنان امريكا و شوروی را بياموزد« 

)صحيفه نور جلد ۲۱ صفحه ۱٤۵ سي ام شهريور سال ۱۳۶۷(

 اينستکس ابزاری برای خريد زمان 
بديهی ترين و مهم ترين دليل برداشته شدن گام هاي اول و دوم ايران در 
جهت تعديل تعهدات برجامي، »تغيير محاسبات طرف اروپايي« بايد باشد 
و قاعدتا موضع گيري و اقدامات صورت گرفته از سوي دولت درباره برجام 
نيز بايد در همين ريل جاگذاري شود. به نظر مي رسد برخي از اظهارات نه 
تنها مانع از تغيير محاسبات غرب مبني بر آنكه »ايران به هر قيمتي حاضر 
نيست با نقض و عدم اجرايي شدن تعهدات غربي برخورد مناسب كند« 
است، بلكه منجر شده تا ايران كمافي السابق از ساده ترين منافع برجامي 

محروم بماند. 
اروپا بر اساس جهت گيري و موضع گيري طرف ايراني كه از يك الگوي ثابت 
و قابل ردگيري مدل گيري مي كند، كمترين وقعي به ضرب االجل های 
تعيين ش��ده توس��ط طرف ايراني ننهاده و تعهدات يازده گانه مندرج در 
برجام را بدون كمترين فش��ار تأثيرگذاری از س��وي ط��رف ايراني طي 
چهار سال گذش��ته اجرايي نكرده و كماكان معتقد است بايد رفتار ايران 

استانداردسازي شود. 
بايد توجه داشت كه محاسبات امروز اروپايي ها دفعتا شكل نگرفته است و 
به مرور زمان با شناخت كامل از روحيات حاكم بر يك طيف سياسي داخلي 
شكل گرفته است و دست كم بخشي از اين شناخت مربوط به مذاكرات 
هسته اي سال 8۲ است. يا در مذاكرات هسته اي كه از سال 9۲ به بعد، اروپا- 
امريكا به اين باور رسيده اند كه مي توان ازطرف ايراني امتيازهای عيني )نقد( 
گرفت و امتيازهای غيرقابل وصول و معطوف به آينده ارائه داد و چنانچه 
ايران براي تحقق »كف حقوق« خود پافشاري كند، تحقق آن مشروط به 

ارائه امتيازات جديد از سوي ايران باشد. 
مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا در متن بيانيه آخرين جلسه كميسيون 
مشترك برجام، با انتخاب واژگاني نظير »اروپا تالش خواهد كرد« از ارائه 
»تضمين عيني- كتبي« به اجراي تعهدات دهگانه اروپا در برجام و همچنين 
»تعهد مستند« به ضرورت اجراي تعهدات در دوران پسا خروج امريكا از 
برجام سر باز زده و در مقابل ايران را ملزم به اجراي يكجانبه تعهدات كرده 
و با زبان بعضاً تهديدآميز نسبت به كاهش تعهدات از سوي ايران هشدار 
داده است. ادبيات دوپهلوي متن بيانيه اخير كميسيون مشترك برجام به 
همين جا ختم نمي شود و در آن تالش شده كه فعاليت صلح آميز هسته اي 
ايران كماكان تهديدي براي صلح و امنيت جهاني معرفي شود، به طوري كه 
در بند سوم اين بيانيه مي آيد: »در پرتو تنش هاي جديد، صيانت از برجام 
همچنان براي امنيت و ثبات منطقه اي اساسي است«. گويي ايران قبل از 
برجام عامل ناامني و بي ثباتي در منطقه بوده و برجام رفتار كشورمان در اين 
عرصه را مديريت و تغيير داده است. در ساير بخش هاي ديگر بيانيه چنين 

روحي بر متن حكمفرماست. 
روند كنوني گوياي همين رويكرد از س��وي امريكا-اروپا است كه آنها نه 
تنها تعهدات دم دستي خود را اجرايي نكرده بلكه بارها با تدوين و اجراي 
قوانين جديد برجام را نقض كرده و هنگامي كه ايران خواهان تغيير چنين 
رويكردي شده، امريكا –اروپا شرط تحقق تعهدات مكتوب )كلي و ناظر به 
آينده خود در برجام( را پذيرش مذاكرات جديد موش��كي يا منطقه اي از 
سوي ايران عنوان كرده اند كه انتشار بيانيه با ۱٤ شرط توسط دونالد ترامپ 

كه با همراهي اروپا نيز همراه شد مصداق گوياي اين مسئله است. 
اتفاقا، خروج اياالت متحده امريكا از برجام در ارديبهش��ت سال9۷ نيز بر 
اساس همين برآورد دقيق از طرف ايراني صورت گرفته كه دولت ايران تحت 
هيچ شرايطي حاضر به خروج از توافق هسته اي نيست و در بدترين شرايط 
ايران براي كاستن فشار افكار عمومي داخل به دليل اغماض بدون حصر در 
مواجهه با نقض دامنه دار برجام توسط غرب، اقدام به برداشتن گام هايي 
خواهد كرد كه تأثير آنچناني در روند اجراي تعهدات ايران نخواهد داشت. 

طي ۱۵ ماهي كه از زمان خروج اياالت متحده امريكا از برجام مي گذرد اروپا 
بر اساس همين محاسبات خود از طرف ايراني، عمال هيچ گامي در جهت 
تأمين منافع حداقلي ايران نيز برنداشته است و اينستكس را )به عنوان يك 
طرح امريكايي( روي ميز قرار داده است، گزينه اي كه كف منافع ايران را 
قطعا تأمين نمی كند و ابزاري است براي خريد زمان توسط اروپا و يك جناح 
داخلي تا دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ به سر آيد. اَماره و نشانه هاي 
متقن نشان مي دهد كه به پايان رسيدن دوران رياست جمهوري دونالد 
ترامپ مهم ترين دغدغه است تا بعد از وي رئيس جمهوري دموكرات روي 
كارآمده و به برجام رجعت كند و مسير عادي سازي روابط همانند سال های 
قبل هموار شود. اينكه عباراتي نظير در صورت ماندن در برجام مي توانيم از 
سال آينده وارد تجارت اسلحه شويم و اگر در پايان ۶۰ روز دوم اروپا تعهدات 
را اجرايي نكند باز هم ۶۰ روز فرصت خواهيم داد، عنوان مي شود، اروپا را 
در محاسبات شكل گرفته خود پايدار كرده و دستيابي ايران به كف منافع 

خود را نيز محال مي كند. 

سيدعبداهلل متوليان

محمد اسماعيلي

لباس خدمت بر تن كرده ايم
 تا آرزوهاي دشمنان را دفن  كنيم

سردار سالمی: مذاكره، منطقي فراموش و نابود شده در ذهنيت مردم ايران است

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با تأكيد بر اينكه هر كجا دش�من باشد، قبل از 
آنها حض�ور داريم، گف�ت: ما لب�اس خدمت را 
بر ت�ن كرده ايم ت�ا مل�ت در امنيت و ش�ادي 
ب�وده و آرزوه�اي دش�منان را دف�ن  كني�م. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدارحسين 
سالمي روز گذش��ته در آيين افتتاح ۳۲۰۰ پروژه 
عمراني و كلن��گ زن��ي ۱۲۵۰ پ��روژه عمراني و 
محروميت زدايی اهدايي مق��ام معظم رهبري به 
مردم آذربايجان غربي در حس��ينيه ثاراهلل اروميه 
اظهار كرد: امروز در فاصله دو عيد بزرگ اس��المي 
توفيق و افتخار حضور در محض��ر جمعي از علما، 
فرماندهان و رزمندگان دالور آذربايجان غربی و نيز 
جمعي از عروس و دامادها را دارم كه پيوند مبارك 
اين جوان ها را تبريك مي گوي��م و آرزوي زندگي 
شيرين، ش��اداب و همراه با مهر و عطوفت را براي 
آنها دارم. وي افزود: م��ردم آذربايجان غربی مانند 
طبيعتش سربلند و س��رافراز بوده و مانند قله هاي 
سر به فلك كش��يده، مرزبان و محافظ شكوه ملت 
ايران هستند و س��يماي مردان اين خطه به اندازه 
بلندي هاي حاج عمران است و از سوي ديگر مانند 
دشت هاي سبز آن بانشاط و مهربان هستند، اينجا 
سرزمين هاي حماسه هايي است از تاريخ افتخارات 

ايران جدا نخواهد شد. 
فرمانده كل س��پاه گفت: بيش از ۱۲ هزار انس��ان 
فداكار و مدافع عزت، كرامت و منزلت مردم ايران 
جان خود را در قله هاي رفيع و دش��ت هاي هموار 
اين سرزمين فدا كرده اند كه ياد و خاطره های شان را 
گرامي مي داريم. وي افزود: توفيقي شد تا از بخشي 

از شاهكارهاي نيروي زميني سپاه در غرب كشور 
و در اروميه بازديد كنيم. حقايق آنجا چش��م نواز، 
پرشكوه، صالبت آفرين هستند كه چگونه فرزندان 
اين سرزمين كوه ها را ش��كافته و راه ها را از داخل 
كوه ها ساخته و قله ها را تسخير و دوربين ها را روي 
قله اي بلند برافراشته و از آنجا سرزمين هاي اطراف 
را رصد مي كنند تا استقالل و امنيت اين سرزمين 

محفوظ و بلند باقي بماند . 
     آذربايجان سرزمين دفع فتنه هاست

سردار س��المي اظهار كرد: اينجا نقطه اي است كه 
همواره دشمن تالش كرده است از آن دروازه ورودي 
به سرنوشت اين ملت دست يابد، اما اينجا سرزمين 
دفع فتنه ها و تشييع جنازه سياست دشمنان بزرگ، 
سرزمين به گورستان سپردن صداي ديوانگاني است 
كه به تخريب امنيت ملي اين كشور فكر كرده اند و 
اينجا محل شكست نقشه هاي ٤۰ ساله دشمنان 
اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه مادامي كه بر اس��اس 
عشق، اسالم و ايران متحد هستيم هيچ دشمني در 
جهان قادر نيست كوچك ترين خدشه اي به پيكره 
اين امت واحده وارد كند، گفت: مشاهده كرديم كه 
مردمان اين سرزمين دالورپرور در صيانت از امنيت 
و آرامش هموطنان خود اس��لحه به دست گرفته 
و جوانمردان��ه با وقار و صالب��ت از هويت اين ملت 
بزرگ دفاع مي كردند. اسالم و ايران هويت همه ما را 
تشكيل داده و از عكس هاي رنگارنگ يك انديشه و 

ايمان واحد ساخته است . 
      شكوه ما به متوقف نشدن در برابر دشمنان 

است
فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد: ما ملت بزرگي 

هستيم و تاريخ اين حقيقت را به زيبايي اثبات كرده 
است؛ ما در ميدان هاي اصلي بزرگ شده و شكوه ما 
به نبرد با دشمنان و متوقف نشدن در برابر دشمنان 
است. ما مسير سخت چهل ساله را طي كرده تا به 
اين عزت و صالبت رسيده ايم كه جهان اين شكوه را 
ستايش كرده و مي بيند كه اين ملت تسليم نمي شود. 
وي افزود: دشمنان ما تصميم گرفته بودند ايران را 
تجزيه كرده و مردم اين سرزمين را تسليم اراده شوم 
خود كنند، اما در برابر آنها يك حقيقت زنده به نام 
امام بزرگوار ما وجود داش��ت و ملت ايران در پرتو 
هدايت رهبران بزرگ  خود حقيقت زنده ايستادگي 
پايان ناپذير و شكس��ت ناپذيري برابر زورگويان و 

بدخواهان را شكل داده اند. 
سردار سالمي با بيان اينكه هر تهديدي كه دشمن 
ساخته اس��ت يك فرصت براي ايران بوده تا خود 
را به قله هاي عزت و شكوه برس��اند، گفت: هر قدر 
دش��منان ما تصميم گرفته اند ملت ايران را تحت 
فشار قرار دهند مردم ايران از اين فشارها فرصتي 
براي قدرتمند شدن ساخته اند. وي افزود: دشمن ما 
را در تهاجم و فشار اقتصادي قرار داد و گمان مي كرد 
ايران تسليم جنگ اقتصادي مي شود، اما ايران و رهبر 
بزرگوارش از اين تهديد فرصتي براي رونق توليد و 

جدا شدن از اقتصاد نفتي ساختند. 
     بدون عبور از تحريم ها نمي توان به اقتصاد 

شكوفا رسيد
فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه بدون عبور از مرز 
تحريم ها نمي توان به اقتصاد شكوفا رسيد، تصريح 
كرد: بزرگ ترين خطر براي يك نظام سياسي فقدان 
تدبير و حكمت در رهبران آن اس��ت، دشمنان ما 

تدبير و حكمت ندارند و هر آنچ��ه در مورد ملت و 
رهبري ايران مي انديشند اشتباه است. وي اظهار 
كرد: آنها با توطئه تكفيري ها مي خواستند مانع نفوذ 
گفتماني انقالب اس��المي ايران شوند، اما همگان 
مشاهده كردند اين سياست نه تنها مانع نشد بلكه 
يك جبهه واحد در برابر رژيم صهيونيستي شكل 
گرفت و حزب اهلل لبنان با تجربه مقابله با جنگ هاي 
نيابتي به حدي از قدرت رس��يده است كه در يك 
جنگ احتمالي رژيم صهيونيستي، به تنهايي اين 

رژيم را از نقشه محو كند. 
س��ردار س��المي در ادامه تصريح كرد: يك نيروي 
مردمي در عراق ش��كل گرفته، نيروي مردمي در 
يمن سيس��تم نظامي قدرتمند امريكا را شكست 
داد و اين نشان دهنده سياست اشتباه دشمنان در 
برابر انقالب اس��المي و ملت ايران است. وي افزود: 
دشمنان تحريم را يك تهديد فلج كننده اقتصادي 
براي ما در نظر گرفتند اما ما آموختيم خودمان توليد 
كرده و بدون تكيه بر بيگانگان روي پاي خود ايستاده 

و شادي هاي مان را با هم شريك شويم. 
     مذاكره، منطقي فراموش شده در ذهنيت 

مردم ايران
فرمانده كل سپاه با اشاره به باور و اعتقاد به ظرفيت بي 
بديل جوانان پرشور و كارآمد كشورمان گفت: نتيجه 
تحريم اين بود كه مهندسان جوان كشور با استفاده از 
نور ايمان در حال اختراع پيچيده ترين سيستم هاي 
فني هستند و در اغلب زمينه ها خودكفايي به وجود 

آمده و امروز ما به هيچ نيرويي وابسته نيستيم . 
وي با تأكيد بر اينكه نجات ملت ها در فاصله گرفتن از 
دشمن است، تصريح كرد: مذاكره، منطقي فراموش و 
نابود شده در ذهنيت مردم ايران است و همه مي دانند 
دشمن شرايط عبور از سختي ها را فراهم نمي كند و هر 
آنچه دشمن مي گويد نسخه شكست ما است؛مذاكره 
يك فريب بوده و حتي راه حل نيست و دشمنان در 
مذاكره فشار را سنگين و خواسته ها را زياد كرده و از ما 

تسليم و نه عزت مي خواهند. 
      براي امنيت و شادي ملت، لباس خدمت بر 

تن كرده ايم
سردار سالمي اظهار كرد: دش��من فريبكار است 
و بازيابي شكوه خود را در دس��ت كشيدن مردم 
از ايستادگي مي يابد و ملت ايران هم اين نكته را 
دانسته و به آن پاس��خ نمي دهند. ما با ايستادگي 
عزت را حفظ، فقر را ريش��ه كن و ق��درت نظامي 
و دفاع��ي را ارتق��ا مي دهيم. وي اف��زود: در كنار 
ايستادگي، ما به نشاط، امنيت و محروميت زدايي 
مي انديش��يم و جمهوري اس��المي ايران امنيت 
را در لوله هاي تفنگ نمي بيند بلك��ه امنيت را با 
پيشرفت، توسعه و محروميت زدايي گره زده ايم كه 

تجلي ظهور ايمان در كالم و گفتار مردم است. 
فرمانده كل سپاه در پايان تأكيد كرد: هر كجا دشمن 
باشد ما قبل از آنها حضور داريم، ما لباس خدمت را بر 
تن كرده ايم تا ملت در امنيت و شادي بوده و آرزوهاي 
دش��منان را دفن  كنيم. ما به خدا و نصرت هاي او 
اعتماد داريم و به واسطه همين نصرت ها تا به امروز 

در پيامي به رئيس مجلس و دبيركل حزب اهلل لبنانموفق بوده ايم. 
الريجاني سالروز پيروزي لبنان

 در جنگ ۳۳ روزه را تبريك گفت
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پيامي سالروز پيروزي لبنان در جنگ 
۳۳ روزه را به رئيس مجلس لبنان و دبيركل حزب اهلل لبنان تبريك گفت. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دكتر علي الريجاني درپيام هاي جداگانه اي 
به نبيه بري رئيس مجلس لبنان و سيدحسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان 
به مناسبت سالروز پيروزي لبنان در جنگ ۳۳ روزه تبريك گفت. الريجاني 
در بخشي از پيام خود با اشاره به شكستن هيمنه دروغين رژيم اشغالگر 
قدس در جنگ ۳۳ روزه لبنان گفت: اين پيروزي حاصل درايت و رهبري 
جريان مقاومت و قدرت ايمان، جهاد و فداكاري رزمندگان حزب اهلل بود و 

ثابت كرد شكست ناپذيری رژيم صهيونيستي افسانه اي بيش نيست. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اعالم حمايت مجدد جمهوري اسالمي 
ايران از جريان مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي افزود: نقشه هاي شوم 
صهيونيست  ها در تجزيه كشورهاي اسالمي با شكست مواجه گرديده است 
و طرح معامله قرن هرگز قادر نخواهد بود آرزوي تجاوزكارانه صهيونيست ها 

را برآورده سازد. 

اطالعيه وزارت اطالعات: 
شاكی حسن عباسی ما بوديم 

مديركل حقوقي وزارت اطالع�ات با توجه به طرح برخي ش�بهات 
منتشر شده در خصوص حبس حسن عباسي توضيحاتي ارائه داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت اطالعات، مدير كل حقوقي وزارت 
اطالعات گفت: متعاقب تعريضات و انتس��اب موارد خالف واقع متعدد و 
مكرر توسط عباسي به وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان )عج( اين 
مركز عظيم مبارزه و جهاد – به رغم خويشتن داری اين وزارتخانه و كاركنان 
خدوم آن در بسياري از موارد با ابتنا به حفظ مصالح امنيت ملي – وزارت 
اطالعات با استناد به يكي از تعريضات ايشان كه وي در سخنراني مدعي 
شده بود: "نيت وزارت اطالعات ايجاد تغيير و تحول در نظام بوده و همچنين 
مدعي شده بود وزارتخانه متبوع با كانال ضد نظام در ارتباط می باشد و... " 
اين وزارتخانه نسبت به طرح شكايت نزد مرجع قضايي اقدام و پس از طي 
تشريفات رسيدگي بر اساس موازين قانوني، نهايتاً رأي محكوميت نامبرده 
در مرحله بدوي رسيدگي توسط شعبه محترم رسيدگی كننده صادر و رأي 
مزبور با توجه به تجديدنظرخواهی مشاراليه در مرحله تجديدنظر نيز مجدداً 
رسيدگي و محكوميت ايشان با حكم شعبه تجديدنظر رسيدگی كننده 
قطعي شده و قاعدتاً حبس ايشان در راستاي ش��كايت وزارت اطالعات 
و اجراي حكم قطعي صادره از مقام محترم صالح قضايي، توسط مراجع 

ذی صالح صورت گرفته است. 

ژه
وی

 كرباسچيباعارفخاتميرازد 
يك روز پس از آنكه غالمحس��ين كرباسچي دبيركل حزب 
كارگزاران، رهبري محمد خاتمي ب��ر جريان اصالحات را رد 
كرد و گفت » اصالحات از ابتدا تا كنون رهبري نداشته است كه 
اكنون بگوييم نيازمند رهبر جديد است«، موج انتقادها به او 
باعث گرديد تا كرباسچي براي پيشگيري بيشتر از واگرايي در 

جريان اصالحات، حرف خود را اصالح  كند و پس بگيرد. 
كرباسچي در گفت و گو با ايرنا در واكنش به حواشي ايجاد شده 
پس از مصاحبه با روزنامه سازندگي گفت: دو سايت با مواضع 
مشخص با دستاويز قرار دادن س��خنانم درباره رئيس دولت 
اصالحات آن را به »خروج كارگزاران از جبهه اصالحات« تعبير 

كردند. من چنين چيزي را مطرح نكردم. 
دبيركل كارگزاران سازندگي البته انگشت اتهام را از خاتمي 
به سمت محمدرضا عارف برگرداند و گويي ديواري كوتاه تر از 
او نيافت. كرباسچي عملكرد رئيس فراكسيون اميد مجلس و 
رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان را مورد پرسش 
قرار داد و گفت: » محمدرضا عارف در شوراي عالي اصالح طلبان 
و مجلس در اين مدت چه كار كرده است؟ همه اعتراض هاي 
اصالح طلبان به دليل عملكرد او است. وي عملكردي ندارد كه 
كسي بخواهد از او انتقاد كند. اتفاقاً ناكارآمدي شوراي عالي 
باعث شده اس��ت كه رئيس دولت اصالحات به سراغ نهاد باال 
دستي برود.« انتقاد كرباسچي به عارف و فراكسيون اميد در 

حالي است كه همه اعضاي اين فراكسيون با » تكرار مي كنم« 
خاتمي و حمايت قطعي او به مجلس راه يافتند. 

كرباسچي درباره بخشي از سخنانش مبني بر اينكه »رئيس 
دولت اصالحات هيچ وقت رهبر جريان اصالحات نبوده است«، 
يادآور شد: در مصاحبه گفتم خاتمي رهبر تشكيالتي اصالحات 
نبوده اس��ت ولي بارها وي را »رهبر نمادي��ن اصالحات« كه 
تأثيرگذار هم است، قلمداد كردم. در بازنگري جديد )بازسازي 
جبهه اصالحات( اگر وي بخواهد و اراده كند مي تواند مديريت 

تشكيالتي را در دست بگيرد. 


  فاضلميبدي:بای��دبامفتيهايوهابي
مذاكرهكنيم!

محمد تقي فاضل ميب��دي، فعال سياس��ي اصالح طلب در 
يادداش��تي در روزنامه ش��رق با عنوان »فرصت ترميم رابطه 
كشورهاي منطقه« نوشت: »اگر علماي اسالم به معناي عام 
مسئله سر ميز گفت وگو بنش��ينند و تساهل و تواضع نسبت 
به يكديگر داشته باش��ند، مي توان به كاهش تنش ها اميدوار 
بود. كاري كه در شوراي مش��ورتي واتيكان ۲ انجام شد؛ آنان 
پذيرفتند هر فرقه اي از مسيحيت قابل نجات است و اين گونه 
نيست كه ديگري در ضاللت و گمراهي باشد. علماي قم، االزهر، 
مفتي هاي برخي كشورهاي عربي و... مي توانند سالي يك بار در 
يك نشست جدي شركت كنند و آن وقت اختالف ميان سران 

سياسي هم كمتر مي شود«. اين فعال سياسي اصالح طلب در 
ادامه نوشت: »اختالف شديد ميان مذاهب، كار را به جنگ هاي 
نيابتي و طايفه اي كردن منطقه كش��انده و تكفير يكديگر، به 
امري رايج تبديل شده اس��ت... با برخي تهديدها، شعارها و 
مسابقه نظامي گذاشتن مشكل منطقه حل نمي شود... مسائلي 
مانند يمن، عراق، سوريه و فلسطين حتما مي توانند به شكلي 
كه هيچ طرفي احساس شكست نكند، با يك مدل مشاركتي 

حل وفصل شوند«. 
به نوشته مشرق، طيف اصالح طلب، نقش استكبار جهاني به 
سركردگي امريكا در وضعيت منطقه را ناديده گرفته و همواره 
توپ را در زمين داخلي مي اندازد. اين طيف هيچ اعتقادي به 
اصالت دس��تاورد ندارد و فقط به اصالت مذاكره مي انديشد! 
به همين دليل بود كه مقامات ارشد دولت روحاني در طول 
مذاكرات در اظهارنظري عجيب گفتند كه »هر توافقي بهتر 
از عدم توافق اس��ت«! اكنون فاضل ميبدي مدعي است كه 
بايد با مفتي هاي وهابي پش��ت ميز مذاكره بنش��ينيم. اين 
جماعت پيش از اين نيز مدعي بود كه بايد با داعش پشت ميز 
مذاكره بنشينيم. فاضل ميبدي چندي پيش در اظهارنظري 
تأمل برانگيز مدعي شده بود كه »امام حسين)ع( در روز عاشورا 
به دنبال صلح بود«! وي همچنين پيش از اين در اظهارنظري 
عجيب خواستار تعطيلي عزاداري امام حسين )ع(براي يك 

سال شده بود!
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      ايرنا: آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان با اشاره به فشارهاي وارده 
به شيخ ابراهيم زكزاكي، عالم نيجريه اي و خانواده اش خواستار پايان 

يافتن اين فشارها و مداواي كامل او شد. 
      فارس: رئيس سازمان پدافند غيرعامل كش��ور با اشاره به زمزمه 
حضور ناوهاي رژي��م غاصب صهيونيس��تي در خليج ف��ارس، گفت: 
اسرائيلي ها اگر واقعاً توانايي تأمين امنيت دارند به نظرم در گام نخست 
امنيت سربازان خود را در برابر رزمندگان مقاومت در فلسطين و لبنان 

تأمين كنند. 
     مه�ر: فرمانده نيروي پدافن��د هوايي ارتش با بي��ان اينكه قدرت، 
آمادگي و توان دفاعي ايران قابل آزمودن نيست، گفت: اگر دشمن در 
۲۰۰ مايلي تنگه هرمز متوقف شده است و ناوهاي خود را از خليج فارس 

خارج مي كند، به خاطر قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلح است. 

      خبر

جمهوري اس�المي ايران همواره ب�ه سياس�ت هاي رياضتي و 
تحريمي امريكا به عن�وان فرصتي براي توس�عه نگاه مي كند. 
به گزارش مهر، مجتب��ي ذوالنور رئيس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اس��المي در ديدار با عبدالخريس 
المشهري رئيس كميسيون امور خارجي مجلس اندونزي با اشاره به 
ميزان تأثيرگذاری تحريم هاي مصوب كنگره امريكا عليه جمهوري 
اسالمي ايران در سطح داخلي و بين المللی گفت: جمهوري اسالمي 
ايران همواره به سياس��ت هاي رياضتي و تحريمي امريكا به عنوان 
فرصتي براي توس��عه نگاه مي  كند. وي تصريح ك��رد: ناكارآمدي و 
معيوب بودن مجامع بين الملل و ضعف برخي كشورهاست كه امريكا 

براي روابط آنها تصميم مي گيرد، اما كش��ورهاي مستقل و به ويژه 
مس��لمان بايد با يكديگر متحد ش��وند و اجازه مداخله به امريكا در 

تصميم گيری ها و روابطشان با ديگر كشورها را ندهند. 
ذوالنور با اش��اره به اعمال انواع تحريم هاي تس��ليحاتي جمهوري 
اسالمي ايران توس��ط اياالت متحده امريكا گفت: امروز جمهوري 
اسالمي ايران به رغم تحريم هاي امريكا، با تكيه بر توان متخصصان 
داخلي در زمينه توليد انواع ادوات نظامي و دفاعي از جمله زيردريايي، 
ناوچه، موشك هاي ميان برد و كوتاه برد، ضدزره، تانك، نفربر زرهي، 

هلي كوپتر و انواع تسليحات نظامي خودكفا شده است. 
عبدالخريس المش��هري رئيس كميس��يون امور خارجي مجلس 

اندونزي نيز در اين ديدار با اشاره با اظهار تأسف از تصميم يكجانبه 
امريكا در خروج از توافق بين المللي برجام گفت: اندونزي همواره از 
توافق بين المللي برجام حمايت كرده چرا كه نشان دهنده پايبندي 
جمهوري اسالمي ايران به اين توافق اس��ت. وي افزود: اميدواريم با 
وجود تحريم هاي امريكا روابط و مناسبات دوستانه دو كشور توسعه 
يابد.  رئيس كميس��يون امور خارجي مجلس اندونزي با قدرداني از 
حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران از اندونزي در مجامع مختلف 
بين المللي نسبت به تداوم اين حمايت ها و همكاري هاي دو كشور 
در عرصه بين الملل در راستاي توسعه روابط فيمابين دو كشور ابراز 

اميدواري كرد. 

ذوالنور: سياست هاي تحريمي امريكا  فرصتي براي توسعه ايران است

امير حسين مالزاده  


