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   تناقضات اصالحات
مجتبي دانشطلب در توئيتي نوشته: تاريخي بر اين 
كش��ور گذش��ت ك��ه جن��اح اصالح طل��ب طرف 
مخالف شان را همزمان مدافعان اسد و متحد نتانياهو 
توصيف مي كردند و نه تنها از اين تناقض كك شان نمي گزيد كه وقتي 
ورق برگش��ت طرفدار مقاومت ش��دند و كليش��ه »هم ظريف و هم 
سليماني« ساختند، تاريخ جز فراموشي دفاعي در برابر اين حجم از 

رذالت نمي شناسد. 
........................................................................................................................

   كلينتون و ترامپ يكي بودند يا نه؟
حامد پهلواني در توئيتي نوشته:

 عراقچى با نشريه  مثلث مصاحبه كرده و گفته: »اگر كلينتون هم راى 
مي آورد مس��ير ترامپ رو مي رفت.« نكته جالب اينك��ه بعد از خروج 
امريكا از  برجام، ظريف با اين ادعا كه اگر دموكرات ها در رأس كار بودند 
از برجام خارج نمي ش��دند چند بار با جان كرى ديدار كرد! اينها تازه 

فهميدن سگ زرد برادر شغاله. 
........................................................................................................................

   توصيفات ديدني كشيش امريكايي  از راهپيمايي اربعين
كيوان ابراهيمي در كانال تلگرامي كيوان در امريكا از 
مستندي كه يك كشيش امريكايي در مورد پياده روي 
اربعين ساخته، نوشت: جان شاك كشيش امريكايي 
كليس��اي Southminster Presbyterian در 
 پورتلند اورگان، س��فر خود ب��ه كرب��ال را اينگونه توصي��ف مي كند: 
»اكتبر ۲۰۱۸ يكي از مقدس ترين شهرهاي روي زمين يعني كربال را 
ديدم. حدود ۷۰۰هزار ش��يعه در اياالت متحده زندگي مي كنند و در 
ميان مس��اجد مختلف پورتلند اورگان، تنها يكي از آنه��ا به نام مركز 
اسالمي امام مهدي مربوط به شيعيان است. من به عراق آمدم تا بيشتر 

در مورد همسايگانم در آن  سوي خيابان بدانم. 
من به راهپيمايي اربعين آمدم؛ بزرگ ترين اجتماع صلح آميز بش��ري 
در جهان. ما به هم��راه كارواني ش��امل ۵۰نفر از ش��يعيان به زيارت 
مقبره هاي عراق آمديم از جمله حرم امام حسين عليه السالم، نوه  محمد 
پيامبر)ص( كه درود خدا بر او باد و حرم برادر امام حسين و عباس)ع(. 
من با داستان حس��ين و همراهانش به حركت درآمدم و از شجاعتش 

الهام گرفتم.« 
وي ادامه مي دهد: »بيش��تر مردم امريكا در م��ورد راهپيمايي اربعين 
چيزي نمي دانند. من نيز جزو آنان بودم تا اينكه توسط شيعيان به آن 
دعوت شدم. ما به پياده روي ۵۰مايلي از نجف تا كربال رفتيم كه ۲/۵روز 
به طول انجاميد. دو شب بين راه خوابيديم. يك شب در مركز رسانه اي 
متعلق به ايران و يك شب در موكبي ديگر. وزارت خارجه  امريكا گفته 
امريكايي ها به عراق نروند چون امني��ت ندارد. من هيچ گاه اين چنين 
احس��اس امنيت نكرده بودم. من و فيلمبردارم با ه��م در كربال چرخ 
مي زديم و خودمان ۵۰مايل پي��اده روي كرديم در حالي كه به آغوش 
كشيده مي شديم و احساس امنيت مي كرديم. بس��ياري از مردم با ما 
سلفي مي گرفتند و با رسانه ها مصاحبه مي كرديم. اما حسين كيست 

و اربعين چيست؟«
وي در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه حس��ين براي »عدالت« قيام 
كرد، سپس لبيك يا حسين مي گويد و به سياست هاي امريكا و اسرائيل 
و عربستان سعودي در عراق و كشورهاي ديگر اعتراض مي كند. جان 
شاك مي گويد: »من به عنوان يك سفير آمدم. اميدوارم بقيه  امريكايي ها 
از رسانه ها گرفته تا ساير كش��يش ها بيايند و ببينند چه رخ مي دهد و 

چگونه است كه صلح از عدالت سرچشمه مي گيرد.«
اپيزود انتهايي مستند بسيار تاثيرگذار است. كشيش امريكايي مي گويد: 
»احساسي ترين لحظه براي من آن وقتي بود كه مي خواستم با غوطه ور 
شدن بين عزاداران، ضريح امام، همان كه باالي قبر است را لمس كنم. 
نتوانستم به ضريح برسم. دستي دست مرا گرفت و به ضريح رساند. به 
آن فرد نگريستم. چشمان مان در هم گره خورد. احساساتم جاري شد، 
مثل آن بود كه امام حس��ين ندا داده تا حقيقت را نشانم دهد. من يك 
مسيحي ام، يك كشيش مسيحي، اما به خاطر مواجهه ام با امام حسين، 
ايمان جديدي از حسين و عيسي مس��يح كه درود بر هر دوي آنان باد 
دريافت كردم. عيسي مسيح و حسين برادرند. آنها يكي هستند. اگر نوع 

بشر بخواهد زنده بماند، ما همه بايد يكي بشويم...«

 شهادت يك مرزبان
در درگيري با ضدانقالب در مريوان

يك مرزبان جمعي هنگ مرزي مريوان شامگاه جمعه در درگيري با 
نيروهاي ضدانقالب در مرز اين شهرستان به فيض شهادت نائل آمد. 
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي اس��تاندار كردستان روز شنبه در 
گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: س��اعت ۲۲ جمعه شب مرزبانان حين 
پايش نوار مرزي با تعدادي از افراد ناشناس در نقطه صفر مرزي و حريم 

ممنوعه )منطقه خوش كالن( درگير شدند. 
حسين خوش اقبال اضافه كرد: استوار يكم وظيفه مجيد شيري پز در 
اين درگيري به فيض شهادت نائل و يك مرزبان ديگر نيز زخمي شد. 
تاكنون هيچ كدام از گروه هاي معاند نظام مسئوليت اين درگيري را بر 

عهده نگرفته است. 
فرماندهي مرزباني استان كردستان نيز در اطالعيه اي اعالم كرده است 
كه استواريكم وظيفه مجيد شيري پز ساكن شهر خمين استان مركزي 
در اين درگيري به ش��هادت رس��يد و همرزم وي گروهبان يكم مسلم 
غريبي ده گلي نيز اكنون در بيمارس��تان بستري و وضعيت عمومي او 

رضايت بخش است. 
........................................................................................................................

 پيشنهاد اصالح ساختار
نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس

يك نماين�ده مجلس پيش�نهاد 
جديدي ب�راي اصالح س�اختار 
نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
مطرح و عنوان كرد كه كميسيوني 
ملي از نمايندگاني از سه قوه براي 
اي�ن منظ�ور تش�كيل ش�ود. 
ابوالفضل ابوترابي  عضو كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با تسنيم، ضمن 
انتقاد از عملكرد هيئت نظارت بر رفت��ار نمايندگان، گفت: اين هيئت 
تاكنون و به خصوص در مجلس دهم نتوانسته آن طور كه شايسته است، 

به تخلفات احتمالي نمايندگان رسيدگي كند. 
وي يكي از علل ضعف در عملكرد هيئت نظ��ارت بر رفتار نمايندگان 
را ضعف ساختاري اين هيئت دانس��ت و اظهار داشت: ساختار هيئت 
نظارت بر رفت��ار نمايندگان طوري طراحي ش��ده ك��ه نمايندگان بر 
خودش��ان نظارت مي كنند و اين رويه اشتباه است. معتقدم نظارت بر 
رفتار نمايندگان مجلس بايد طوري طراحي شود كه نهادي فراقوه اي 
يا حتي فراتر از مجلس بر عملكرد نمايندگان نظارت به طور مس��تمر 

نظارت داشته باشد. 
ابوترابي در پايان پيشنهاد كرد كه براي تقويت عملكرد هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان مجلس كميس��يوني ملي از نمايندگاني از سه قوه 
تشكيل ش��ود تا بر عملكرد و رفتار نمايندگان مجلس نظارت بهتري 

داشته باشد.

معاون عمليات ني�روي پدافند     دفاعی
هوايي ارتش جزئيات منتش�ر 
نشده از ساقط كردن هواپيماي بدون سرنشين گلوبال هاوك 
ارت�ش امريكا در حري�م هوايي كش�ورمان را تش�ريح كرد. 
امير خوش قلب معاون عمليات نيروي پدافند هوايي ارتش در خصوص 
داليل آمادگي و اقتدار شبكه پدافند هوايي كشور براي پاسخگويي 
به تهديدات با اشاره به اقدام شبكه يكپارچه پدافند هوايي در انهدام 
هواپيماي بدون سرنشين گلوبال هاوك ارتش امريكا در حريم هوايي 
كشورمان گفت: يك بخش اقدامات پدافند هوايي اقدامات تاكتيكي 
ويژه اس��ت. يكي از مواردي كه دقيقاً اينجا پيش آمد، دفاع در عمق 
بود، يعني ما فعاليت اين پرنده را كاماًل رصد كرديم كه به چه شكل 
پرواز مي كند؟ مسيرش را مي دانس��تيم به چه شكل در حال آمدن 
است و كاماًل تحت رصد شبكه يكپارچه پدافند هوايي بود، حتي از 

لحظه اول پرواز. 
وي ادامه داد: اين پرواز قوانين و مقررات بين المللي جاري را رعايت 

نمي كرد، يعني كاماًل اقدامش يك اق��دام تهديدآميز، خصمانه و با 
حداقل هاي اصول پروازي بود، به شكلي كه اين پهپاد امريكايي حتي 
سامانه شناسايي خودش را هم خاموش كرده بود. سامانه شناسايي، 
سامانه  اى است كه به هواپيما اين قابليت را مي دهد كه خودش را به 
رادارهاي سامانه هاي پدافندي، معرفي كرده و بگويد كه من دوستم يا 

دشمن، از چه نوعي هستم، ارتفاع پرنده ام چقدر است. 
امير خوش قلب خاطر نشان كرد: ما اين پرواز را در طول مسير كه شايد 
بيش از سه ساعت طول كشيد كامالً رصد و رفتارشناسي مي كرديم كه 
به دنبال چه چيزي است، شايد در همان مراحل اوليه كار مي توانستيم 
اقدامات اوليه را انجام دهيم اما اجازه داديم كه كار خود را انجام دهد، 

مسير را طي كرد و در كل مس��ير هم اخطار مي داديم كه رفتارت را 
تصحيح كن و رفتارت را در قالب رفتاره��اي بين المللي قرار بده اما 
هيچ توجهي به اين اخطارها نكرد، در واقع توجهي به تذكرات شبكه 
يكپارچه پدافند هوايي انجام نداد كه در انتها در يك زمان بسيار كوتاه 
كه برايش غافلگيركننده هم بود، در يك اقدام بسيار سريع، بموقع و 
هوشمندانه و با تصميم گيري در اتاق عمليات مشترك در كوتاه ترين 
زمان به اين نتيجه رسيديم كه اين هدف متخاصم به يكي از سامانه هاي 
نيروي پدافندي هوافضا در قالب شبكه يكپارچه پدافند هوايي واگذار 
ش��ود كه نتيجه اش هم براي مردم عزيز بسيار خوشحال كننده بود. 
معاون عمليات نيروي پدافند هوايي ارتش در بخش ديگري از سخنان 

خود به رونمايي از سامانه باور۳۷۳ اشاره كرد و آن را بسيار پيشرفته تر 
از سامانه هاي كالس خودش دانست و گفت: شايد در اذهان عمومي 
بيشتر در اين حوزه صحبت شود كه باور۳۷۳، كپي از سامانه موشكي 
S ۳۰۰ است اما واقعيت اين است كه ما باور۳۷۳ را با نگاه به سامانه هاي 
موجود تأثيرگذار در دفاع يكپارچه در دني��ا الگوبرداري كرده ايم، از 
قابليت هاي همه اينها اس��تفاده و الگوبرداري كرده ايم و مهندسي 
 S ۳۰۰ معكوس انجام نداده ايم، يعني اين نبوده است كه يك سامانه
داشته باشيم سپس S ۳۰۰ را خرد كرده تا مهندسي معكوس كنيم. 
ما باور داشتيم كه باور۳۷۳ را به نتيجه مي رسانيم. اكنون باور۳۷۳ 
در رقابت بسيار نزديك و حتي بس��يار جلوتر از سامانه هاي كالس 
خودش است و اين شعار نيست، به دليل مسائل امنيتي نمي توانم همه 
قابليت هاي آن را براي شما بگويم، اين سامانه عليه همه نوع تهديد از 
جمله تهديدات ارتفاع بلند، دوردست، بالستيك، كروز، آيروديناميك، 
هواپيماهاي پنهان كار و بسياري از تهديدات پيش روي ما كه در حوزه 

تهديدات هوايي متصور است، پاسخگو است.

معاون عمليات نيروي پدافند هوايي ارتش اعالم كرد

جزئيات منتشر نشده از ساقط كردن »گلوبال«

چند ماهي مي شود كه امريكا به منظور تشديد 
فش�ارهاي خ�ود بر اي�ران براي عقب نش�يني 
جمهوري اسالمي بحث اس�كورت كشتي هاي 
تجاري غرب�ي و تأمين امنيت تنگ�ه هرمز را از 
حضور كش�ورهاي غربي دنبال مي كند. بديهي 
است كه اين اقدام واكنش�ي در مقابل اقدامات 
تالفي جويان�ه احتمال�ي ايران خواه�د بود كه 
به دلي�ل تحريم هاي يكجانب�ه امريكا با كاهش 
صادرات نفت خود رو به رو است. از سوي ديگر 
تنگه هرمز با وجود استقالل نس�بي امريكا در 
تأمين انرژي خود و رشد اس�تخراج شيل نفت 
هنوز نقش حياتي در تأمي�ن امنيت انرژي دنيا 
دارد و به اين ترتيب نقش مسلط ايران در حفظ 
امنيت انرژي دنيا براي غرب و امريكا آزاردهنده 
خواهد ب�ود. در اين ميان عالوه ب�ر قدرت های 
غربي برخ�ي كش�ورهاي منطقه ني�ز تعمداً به 
دنبال اقدام عليه امنيت ملي ايران هستند و به 
رغم رويكرد دوستانه و برادرانه نظام جمهوري 
اسالمي همچنان درصدد ضربه به ايران هستند. 
به نظر مي رس�د واكنش به اين اقدامات نياز به 
يك چارچوب قانون�ي جدي تر دارد كه از جمله 
طرح هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي 
مقابله با به خطر افتادن امنيت ملي ايران طرح 
»الزام دولت به اقدام مقتضي عليه كش�ورهاي 
منطقه ميزبان پايگاه هاي نظامي امريكا«ست. 
طرح »الزام دولت به اقدام مقتضي عليه كش��ورهاي 
منطقه ميزب��ان پايگاه هاي نظامي امري��كا« يكي از 
۱۰طرحي اس��ت كه در م��رداد ماه س��ال جاري به 
منظور مقابله با تروريسم اقتصادي امريكا و اقدامات 
تنش آفرين اين كشور به هيئت رئيسه مجلس شوراي 

اسالمي تقديم شده است. 
نگاهي به نحوه موضع گيري برخي كشورهاي منطقه 
نشان مي دهد كه حكومت هاي اين شيخ نشين ها با 
بهره گيري از منابع مادي فراوان خود درصدد برهم 

زدن نظم منطقه و اقدام عليه ايران هستند.  
قسمت مهمي از نوسانات مالي در بخش ارزي ايران به 
دليل قطع ارتباط صرافي هاي مستقر در دوبي با ايران 
اس��ت كه به بهانه اجراي قانون ارزش افزوده در اين 
كشور و با هدايت امريكا صورت گرفت. همچنين اين 
كشور يكي از اصلي ترين ميزبان هاي پايگاه هاي امريكا 

از جمله يگان هاي اف- ۱۵ و اف- ۲۲ است. 
عربستان س��عودي نيز موضعي خصمانه در مقابل 
جمهوري اسالمي ايران اتخاد كرده كه نمونه آشكار 
آن تأمين مالي تروريست ها و همچنين ميزباني از 
نظاميان امريكايي است كه عمدتاً در شهرك نظامي 

ملك خالد در استان خفر الباطن مستقر هستند، از 
اين رو با قاطعيت مي توان گفت كه كليات و عنوان 
اين طرح مورد پذيرش است و اتفاقاً اهميت بيشتري 
نسبت به ساير طرح هاي ده گانه دارد و هر كشوري 
كه ميزبان اقدام��ات نظامي عليه ايران ش��ود بايد 
تبعات آن را بپذيرد، البته رويكرد جمهوري اسالمي 
ايران تضمين امنيت و صلح در خليج فارس بر پايه 
احترام متقابل و اصل عمل جمعي و مشاركت براي 
تحقق امنيت بومي بوده اس��ت و در اين راس��تا هم 
محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان طرح 
انعقاد پيمان عدم تعرض ميان جمهوري اس��المي 
ايران با كش��ورهاي منطقه را پيشنهاد كرده است؛ 
مسئله اي كه مورد استقبال برخي ديگر از كشورها 
و قدرت هاي منطقه اي همچون روسيه و چين نيز 
قرار گرفته است، البته در مقابل پيشنهاد ايران براي 
تأمين بومي امنيت منطقه برخي از كشورها به دنبال 
امنيت وارداتي براي خود رفته اند و بديهي است كه 
حضور نيروهاي خارجي فرامنطقه اي در قالب امنيت 
وارداتي رقابت تسليحاتي و افزايش تنش ها را تشديد 

مي كند كه نمونه آشكار آن حضور ۲۱پايگاه رسمي 
در كش��ورهاي منطقه همچون عربستان، كويت و 
بحرين است. از سوي ديگر ميزان قراردادهاي نظامي 
امريكا با كش��ورهاي منطقه به ط��رز حيرت آوري 
افزايش يافته كه نمونه آش��كار آن تعهد عربستان 
براي خريد ۱۵۰ميليارد دالر سالح است كه سبب 
شد رئيس جمهور امريكا رسماً از لفظ گاو شيرده براي 

اين كشور استفاده كند. 
نكته ديگري ك��ه در اين باره بايد ب��ه آن پرداخت 
اين اس��ت كه هم اكنون نيروه��اي نظامي امريكا 
در منطقه عماًل از ديدگاه نظام قانونگذاري كشور 
تروريست محسوب مي شوند، از اين رو با يادآوري 
قانون »اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
به عنوان س��ازمان تروريس��تي« ه��ر گونه كمك 
اطالعات��ي يا نظامي ب��ه اين نيروه��ا جهت تقابل 
با جمهوري اس��المي اي��ران هم��كاري در اقدام 

تروريستي محسوب مي شود. 
  اصالحاتي براي تكميل يك قانون 

در اين ميان و با وجود مثبت بودن پيشنهاد اين طرح از 

سوي نمايندگان مجلس و ضرورت تصويب آن به نظر 
مي رسد بايد برخي اصالحات در خصوص ماده واحده 

اصلي آن صورت بپذيرد. 
نكته اول اينكه بر اساس اين قانون بايد مسئوليت 
نظام��ي و اطالعات��ي امري��كا در كل منطقه غرب 
آس��يا عليه امنيت و منافع س��رزميني جمهوري 
اسالمي ايران را بر عهده كشورهاي ميزبان نيروهاي 
نظامي امريكا بدانند و همكاري با امريكا را به مثابه 
مشاركت در عمل تروريستي به رسميت بشناسند، 
البته اين مسئله به اين معنا نيست كه واكنش در 
مقابل چنين اقدامي شكل نظامي داشته باشد، بلكه 
مي توان از طريق برخي اقدامات از جمله تحريم هاي 
هدفمند عوامل چنين اقداماتي را مجازات كرد يا از 
طريق دستگاه قضايي كشورمان در محاكم داخلي 

و بين المللي عليه آنان اقامه دعوى كرد. 
از س��وي ديگ��ر وزارت اطالعات و نيروهاي مس��لح 
باي��د موظف ش��وند گ��زارش منظ��م س��ه ماهه از 
آخري��ن تحوالت، اقدام��ات و ظرفيت ه��اي موجود 
پايگاه هاي نظامي امري��كا در منطقه ارائ��ه دهند تا 

سياستگذاري هاي جديد بر اساس بند ۳ همين قانون 
از شوراي عالي امنيت ملي صورت بپذيرد. 

از س��وي ديگر به منظور فراهم ك��ردن وجهه قانوني 
و اجراي��ي الزم براي اين قانون الزم اس��ت ش��وراي 
عالي امنيت ملي از تاري��خ تصويب اين قانون و ظرف 
مدت زمانى مش��خص فهرس��ت دولت هاي ميزبان 
پايگاه ه��اي نظامي امري��كا در منطقه را ب��ه عنوان 
دولت هاي حامي تروريسم كه با اقداماتي همچون در 
اختيار نهادن تجهيزات، تأمين مالي، مشاورت نظامي 
و اطالعاتي در قلم��رو حاكميت خود با اين كش��ور 

همكاري مي كنند، ارائه كند. 
عالوه بر آن مي توان اين وظيفه را براي شوراي عالي 
امنيت ملي تعريف كرد تا در چارچوب مصوبات خود 
اقدامات متقابل و قاطع در برابر كشورهاي ميزبان به 
دليل مش��اركت در عمليات تروريستي امريكايي ها 
ص��ورت دهد، البته هم��ان طور كه قباًل گفته ش��د 
دليلي وجود ن��دارد تا اين اقدام��ات ماهيت نظامي 
داشته باشد. از س��وي ديگر وزارت خارجه نيز بايد 
موظف شود تا از طريق مسيرهاي ديپلماسي فعال 
دوجانبه و با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي،  سياسي 
و ديپلماسي فعال با كشورهاي منطقه خليج فارس 
در راستاي پاسخگو كردن اين كشورها درباره نيات، 
اهداف، ظرفيت ها و اقدامات احتمالي امريكايي ها در 

پايگاه هاي نظامي خود بكوشد. 
وزارت امور خارجه مي تواند همچنين تا مرز بازتعريف 
روابط اقتصادي و اصالح مواضع جمهوري اسالمي در 
مورد اين كش��ورها در مجامع بين المللي پيش برود 
و برخي محدوديت هاي كنسولي جدي در خصوص 
اتباع اين كشورها اعمال كند، البته اينها پيشنهاداتي 
است كه مي توان با بررسي جدي دستگاه هاي مسئول 
آن را در اين قانون گنجاند. طبيعي اس��ت كه برخي 
از اين مطالب در حد پيش��نهادات خام است و نياز به 

بررسي آن وجود دارد. 
    اقدامات�ي ب�راي مقابل�ه با ش�يطنت هاي 

خارجي 
ممكن اس��ت از سوي برخي اين ش��بهه مطرح شود 
كه چني��ن قانون��ي مي تواند زمينه گس��ترش تنش 
بين ايران و ساير كشورهاي منطقه را فراهم كند، اما 
وضعيت فعلي نشان مي دهد براي كنترل تنش هاي 
فعلي در منطقه نياز به يك اق��دام قاطع وجود دارد، 
البته دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي كشور تاكنون 
اقدامات خوبي در اين باره انج��ام داده اند اما مجلس 
شوراي اس��المي با تصويب اين قانون و اجراي برخي 
اصالحات كمك خوبي به حفظ امنيت ملي كشور در 

مقابل برخي شيطنت ها خواهد كرد.

نگاهي تحليلي به يك طرح نمايندگان براي حفظ امنيت ملي

گامی که مجلس بايد براي مقابله با همپيمانان امريكا در منطقه بردارد

بي توجهي به حقوق مصرف كننده و خريدار و بي توجهي به 
قيمت گذاري ها از منكرات اس�ت. به  عنوان يك مسلمان و 
انقالبي نمي توانم نسبت به آنچه انجام مي شود بي تفاوت باشم. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه 
قضائيه در گردهمايي فعاالن حوزه امر به معروف و نهي از منكر 
گفت: نامگذاري هفته اول ماه محرم به  عنوان هفته امر به معروف 
و نهي از منكر بسيار بجا و مناسب است و بايد با فلسفه قيام امام 
حسين)ع( بيش از پيش آشنا ش��ويم و بدانيم كه پرچمدار امر 
به معروف و نهي از منكر حضرت سيدالش��هدا)ع( است. امروز 
قدرت آمر به مع��روف و ناهي از منكر از تأثير امام حس��ين)ع( 
است. برخي فقها امر به معروف و نهي از منكر را جلوه اي از جهاد 

في سبيل اهلل مي دانند. 
رئيسي افزود: امركننده و نهي كننده جلوه اي از كار قاضي است 
زيرا قضاوت سهم خدا و رسول خدا)ص( و امير مؤمنان علي)ع( 
است. كسي كه در جايگاه قضاوت قرار مي گيرد حق ندارد غير 
از حكم خدا حكم ديگر بدهد و فقط بايد حكم خدا را بگويد. اگر 
امر به معروف و نهي از منكر براي مچ گيري و حال گيري باش��د 
به عنوان امر به معروف ش��ناخته نمي ش��ود، ضمن اينكه بايد 

معروف و منكر، براي آمر و ناهي روشن و شناخته شده باشد. 
   جامع�ه بي ح�س در مقابل ت�رك معروف�ات و انجام 

منكرات، جامعه اي مرده است
وي با بيان اينكه معروف ها به گستردگي همه خوبي ها و منكرات 
به گستردگي همه زشتي ها و پليدي هاست، گفت: عقايد حقه و 
عمل صالح از بهترين معروفات است و بايد براي تحقق معروف ها 
در زندگ��ي اجتماعي و سياس��ي، كس��ب وكار و در حوزه هاي 

فرهنگي تالش شود. 
رئيس قوه قضائيه اضافه كرد: در دين مبين اسالم جامعه بي حس 

در مقابل ترك معروفات و انجام منكرات، جامعه اي مرده تعريف 
شده است و فردي كه در مقابل ترك معروف و انجام منكر حس 
نداش��ته باش��د و امر به معروف و نهي از منكر نكند و احساس 
مسئوليت نداشته باشد در روايات به عنوان يك فرد مرده معرفي 
ش��ده و ش��اخص و معيار براي مرده نبودن يك جامعه داشتن 

احساس مسئوليت و آمر به معروف و ناهي از منكر است. 
وي با تأكيد بر آنچه تمام فرايض بستگي به توسعه امر به معروف 
و نهي از منكر دارد، اظهار كرد: اگر در جامعه اي حس مسئوليت 
وجود نداشته باش��د منكرات مانند فس��اد اخالق، بداخالقي و 
انواع ظلم ها را ش��اهد خواهيم بود و اگر امر به معروف كمرنگ 
ش��ود س��رانجام از وظيفه خود غفلت كرده ايم و جامعه اي كه 
خطرپذيري و مسئوليت پذيري در امور اجتماعي نداشته باشد 

نمي تواند با فساد مقابله كند. 
رئيس��ي با تصريح به اينكه حاضر نيستيم براي دين يك »به  تو 
چه« را تحمل كنيم، گفت: در انجام فريضه امر به معروف و نهي 
از منكر هيچ كس حق ندارد حب و بغض شخصي خود را در اين 
وظيفه دخالت دهد، زيرا امر ب��ه معروف و نهي از منكر مجاهده 

في سبيل اهلل است. 
   از بهترين معروف ها ايجاد اميد در جامعه است

وي تأكيد كرد: دش��من ب��ه  دنبال گس��ترش فس��اد فكري و 
الحادي و اقتصادي در كش��ور ماس��ت و قصد دارد آن را بر پايه 
تروي��ج بي قانوني ايجاد كن��د و امروز قانونمن��دي از مهم ترين 
معروف هاست. ديروز اگر انكر منكرات نظام طاغوت بود، امروز 
اعرف معروف ها حفظ نظام جمهوري اس��المي ايران اس��ت و 
دش��من درصدد تضعيف نظام با گسترش فس��اد و نااميدي در 
جامعه است. از بهترين معروف ها ايجاد اميد در جامعه است زيرا 
مردم با اميد زندگي مي كنند. دشمن دنبال گسترش نااميدي 
در جامعه است و كساني كه در جايگاه دينمداري و واليتمداري 
قرار دارند بايد با همه وجود اميد را در جامعه، در سخن و عمل 

گسترش دهند. 
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: امر به معروف و نهي از منكر فقط 
وظيفه ستاد امر به معروف نيست بلكه وظيفه اين ستاد احياي 
اين فريضه الهي است و تمام دستگاه ها در نظام جمهوري اسالمي 
وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارند و همه اليه هاي نظام 
با همه وجود بايد حامي آمران به معروف باش��ند و آنها را مورد 
حمايت قرار دهند و اگر اينچنين نباشد با روند نظام جمهوري 

اسالمي سازگاري ندارد. 
   از بهترين معروف ها رونق توليد و ساماندهي مصرف 

است
وي با بي��ان اينكه ام��روز از بهتري��ن معروف ها رون��ق توليد و 
س��اماندهي مصرف اس��ت، گفت: مص��رف بي رويه نس��بت به 
ظرفيت ها و داشته ها بي توجهي به حقوق مصرف كننده و خريدار 
و بي توجهي به قيمت گذاري ها از منكرات است و در حوزه مسائل 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد بايدها و نبايدها تبيين شود. 

به  عنوان يك مسلمان و انقالبي نمي توانم نسبت به آنچه انجام 
مي شود بي تفاوت باشم و در حالي كه دستگاه هاي نظارتي مانند 
سازمان بازرس��ي، ديوان محاسبات و س��ازمان برنامه و بودجه 
وظيفه نظارت دارند اما يك نظارت ديگر ني��ز وجود دارد و آن 

حضور مردم در تمام سطوح اجتماعي است. 
رئيس دستگاه قضا يكي از بهترين معروف ها را در نظام اسالمي 
اجراي عدالت و قانون خواند و گفت: امروز خودكنترلي و خلوت 
و جلوت حضور دس��تگاه هاي نظارتي، امر به مع��روف و نهي از 
منكر و برخورد قاطع با مفسد و مجرم چهار اصل تضمين كننده 

اجراي عدالت است. 
   فضاي امروز جامعه فضاي مقاومت است و نه مذاكره

وي ادامه داد: به  رغم مشكالت ايجاد شده توسط دشمن امروز 
فضاي جامعه ما فضاي مقاومت اس��ت نه مذاكره و ايس��تادگي 
مقابل دش��من و زياده خواهي ه��اي آن روحي��ه و فضاي امروز 

جامعه ماست.  
رئيسي با بيان اينكه دشمن به  دنبال تبليغ فساد در جامعه است، 
گفت: امروز فضاي كشور بر خالف خواست دشمن فضاي مبارزه 
با فساد است نه فضاي فس��اد و دشمن به  دنبال تضعيف روحيه 
ايستادگي در جامعه است اما اين فضا با پرچمداري رهبر معظم 
انقالب اسالمي به فضايي تبديل شده كه در آن تصميم و اراده 
جدي به مقابله با مفاسد در كش��ور وجود دارد و ما نيز سربازان 
رهبري هس��تيم. رئيس قوه قضائيه در پاي��ان تأكيد كرد: همه 
شعبات دادگس��تري براي حمايت آمران به معروف و ناهيان از 
منكر خواهد بود و نه  فقط دادگس��تري بلكه همه سازمان ها و 
دستگاه هاي اجرايي، انتظامي، امنيتي و اطالعاتي وظيفه امر به 
معروف و نهي از منكر را دارند و حامي آمران به معروف و ناهيان 

از منكر خواهند بود.

رئيس قوه قضائيه:

بي توجهي به قيمت گذاري ها مصداق منكرات است
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