
      نماز جمعه

نقشه جديد امريكا براي منطقه
تالش پمپئو، وزير خارجه امريكا براي جهت دهی به اعتراضات مردم در 
عراق و لبنان و مواضع هفته قبل برايان هوك، مسئول گروه اقدام عليه ايران 
در امريكا پيرامون برنامه كاخ سفيد براي كشاندن اعتراضات و آشوب هاي 
عراق و لبنان به درون ايران ترديدي باقي نگذاشته است كه امريكايي ها پس 
از ناكامي در فشار حداكثري و شكست های پي در پي در برابر نيروهاي جبهه 
مقاومت ، براي بازگرداندن سلطه برمنطقه ايجاد بحران دروني دركشورهاي 
مؤثر در جبهه مقاومت را با بهره گيري از شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي 
در دس��تور كار قرار داده وتا كنون خسارت عظيم انس��اني و اقتصادي را 
برمردم عراق و لبنان تحميل كرده وبا ايجاد خأل سياسي در اين دو كشور 
تالش دارند برنامه هاي گذشته امريكا براي تحقق طرح خاورميانه بزرگ 
را از اين طريق عملياتي كنند.  روز چهارشنبه گذشته پمپئو وزير خارجه 
امريكا در مطلبي در توئيتر خود در واكنش به ادامه تظاهرات اعتراضي در 
عراق و لبنان، يكي از انگيزه هاي معترض��ان را نفوذ حكومت ايران در آن 
كشورها دانسته ومدعي شد كه مردم عراق و لبنان مي خواهند كشورشان 
را پس بگيرند. پيش از او برايان هوك هم گفته بود تظاهرات هايی كه هم 
اكنون )در لبنان و عراق( مشاهده مي كنيم احساس سرخوردگي مردم اين 
مناطق عليه رژيم ايران و مزدوران نيابتي اش مي باشد، بنابراين سرايت اين 
اعتراضات و قيام ها به ايران نيز وجود دارد و ممكن است كه به زودي شاهد 
آن باشيم.  همزمان ترامپ نيز در توئيتر خود از حمله گروهي كه وابستگي 
آنها به عوامل وابسته به غرب آشكار اس��ت به كنسولگري ايران در كربال 
استقبال و ابراز خوشحالي كرده بود.  فارغ از اعتراضات ومطالبات به حق 
مردم در عراق ولبنان براي اصالح نظام سياسي و حل مشكالت معيشتي ، 
آنچه كه در روند تحوالت لبنان وعراق در سوء استفاده قدرت هاي بيروني 
از اعتراضات مردم براي ايجاد ناامني و اخالل در خدمت رساني مردم وبه 
خشونت كشاندن اعتراضات كامال آشكار است، تالش در ايجاد بي ثباتي 
سياسي و فروپاشي نظام سياسي در اين دو كش��ور است كه مردم آن در 
سال های اخير نقش اساسي در شكست برنامه رژيم صهيونيستي براي 
تسلط برمنطقه وشكست گروه هاي نيابتي امريكا براي تسلط بر منطقه و 
تغيير نقشه جغرافيايي آن داشتند.  در مورد ادعاي امريكا در مورد دخالت 
ايران در عراق ، نياز به يادآوري اين نكته نيس��ت كه اگر حضور نيروهاي 
مستشاري ايران در كنار مردم عراق در جريان حمله داعش به اين كشور 
نبود اكنون داعش بر تمام منطقه مسلط شده و نه از عراق يكپارچه خبري 
بود ونه از حرمين امامين درعراق و حتي از خيلي از شيخ نشين هاي منطقه 
در جغرافياي غرب آسيا نشاني نبود. اينكه اين روزها ترامپ در يك خيمه 
شب بازي در آستانه انتخابات امريكا مدعي هالكت سركرده داعش گرديد 
كه حتي افس��ران پنتاگون نيز آن را باور نكردند ، چيزي جز همين موج 
سواري بر مقاومت مردم عراق و تالش های نيروهاي مستشاري ايران نبود 
. وگرنه او كه خود بارها تأكيد كرده است كه آورده سياست های امريكا در 

منطقه به رغم هزينه 8تريليون دالري، چيزي جز شكست نبوده است.
ادعاي پمپئو و برايان هوك در دخالت ايران در لبنان را نيز تنها مي توان به 
پاي بالهت آنها نوشت چرا كه ماجراي برخورد تحقير آميز محمد سلمان 
با س��عد حريري در جريان احضار او به رياض وتالش براي تشكيل دولت 
مطلوب عربستان در بيروت ، آشكارترين نماد دخالت يك كشور در كشور 
ديگر است ، صحنه اي كه اين روزها با استعفاي سمير جعجع از دولت سعد 
حريري و در ادامه آن استعفاي سعد از نخست وزيري لبنان ، براي ايجاد بي 
ثباتي سياسي دراين كشور وتحقق مطلوب عربستان و امريكا، ادامه همان 

دخالت های آشكار گذشته است. 
هزينه دامن زدن به اين نا امني ها را هم مردم ع��راق ولبنان مي پردازند . 
اگر چه آمار بيش از 200كشته وصدها مجروح از مردم ونيروهاي امنيتي 
در عراق نشان از سلب امنيت در اثر تداوم اين اعتراضات است، هزينه هاي 
اقتصادي وارده نيز كه بايد مردم عراق آن را بپردازند براي اين كشور بحران 
زده غيرقابل تحمل است. روز پنج شنبه »عبدالكريم خلف« سخنگوي 
رسمي دولت عراق، تصريح كرد: از آغاز تظاهرات اعتراضي اخير در برخي 
شهر ها خزانه دولت ۶ ميليارد دالر خس��ارت متحمل شده است به اين 
علت، كه تظاهرات كنندگان اقدام به تعطيل كردن فعاليت هاي تعدادي از 
نهاد هاي دولتي، از جمله بندر استراتژيك »ام القصر« مشرف به خليج فارس 
كرده اند و در نتيجه اين وضعيت، حركت صد ها كاميون متوقف و عمليات 
انتقال سوخت و مواد غذايي با موانع مواجه شده است واين در حالي است كه 
در كنار تالش و حمايت های ديپلماتيك ايران براي ايجاد ثبات سياسي در 
عراق ولبنان ، مروري بر مواضع آشكار رسانه هاي وابسته به امريكا وعربستان 
وامارات و... براي دامن زدن به اعتراضات در عراق ولبنان و كمك های مالي 
به آشوبگران و بهره گيري از مزدوران براي برهم زدن امنيت مردم در اين 
دوكشور ، ترديدي باقي نمي گذارد كه آنچه در عراق ولبنان در حال وقوع 
است ، باز تكرار نقشه هاي گذشته امريكا ومتحدانش براي حفظ سلطه 
برمنطقه والبته جبران شكست ها از نيروهاي مقاومت است، كه در ماه هاي 
اخير به دليل توانمندي وكارآمدي، با اقبال مردم در كش��ورهاي منطقه 
مواجه شده والبته به كابوسي براي دولت های دس��ت نشانده امريكا در 
منطقه تبديل شده اند. در اين زمينه سخنان سيد حسن نصراهلل دبيركل 
حزب اهلل لبنان در افشاي خط توطئه بيگانگان براي برهم زدن امنيت در 
لبنان كه بازتاب زيادي در جهان داشت وبا اقبال مردم لبنان نيز مواجه شد 
خنثي كننده بخشي از اين عمليات رواني دشمنان مردم لبنان بود . سيد 
در سخنان خود گفت: خواهان دولتي هستيم كه حاكميت واقعي داشته 
باشد و تصميمات آن كامال لبناني باشد و از سفارتخانه هاي امريكا يا ديگر 
كشور ها نشئت نگيرد. لبناني ها اگر مستقل باشند تجارب و توانايي هايي 
دارند كه مي توانند با استفاده از آن از بحران مالي خارج شوند. سيد مقاومت 
تأكيد كرد: ما شعارهاي گمراه كننده سرنداديم و حزب اهلل مسئوالنه براي 
جلوگيري از فروپاشي كشور تالش كرد. دبيركل حزب اهلل لبنان با اشاره به 
جايگاه و قدرت مقاومت گفت: نگران مقاومت نيستيم زيرا مقاومت قدرتمند 
است و هيچ گاه اين اندازه قدرتمند نبوده است. همانگونه كه هميشه گفته 
ايم مسئله مقاومت از مسائل سياسي داخلي )لبنان( جداست. مقاومت كه 
به دنبال مقابله با دشمن صهيونيستي است تحت تأثير اوضاع و تحوالت 

داخلي يا منطقه اي قرار نخواهد گرفت. 
ريشه اصلي تالش امريكا ومتحدانش براي جريان سازي عليه ايران در عراق 
ولبنان، اتفاقا به نقش ثبات ساز ايران وتالش براي كمك به دولت هاي قانوني 
آنها براي خروج از اين بحران ها باز مي گردد. حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظله 
العالي( رهبر معظم انقالب اسالمي هفته گذشته در مراسم دانش آموختگي 
دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي با اشاره به تحوالت 
عراق ولبنان يادآور شدند: بزرگ ترين لطمه اي كه دشمنان می توانند به يك 
كشوري بزنند، اين است كه امنيت آن كشور را سلب كنند. كاري كه امروز 
شما می بينيد در بعضي از كشورهاي منطقه  ما دشمنان شروع كرده اند، دارند 
انجام می دهند، امنيت را از مردِم آن كشور می گيرند؛ عوامل اين خباثت ها هم 
شناخته شده اند. در دنيا قدرت های استكباري امروز، بيشتر از همه امريكا، 
سرويس هاي اّطالعاتي غربي با پشتوانه ي پوِل بعضي از كشورهاي مرتجع 
منطقه دارند آشوب به پا می كنند در كشورهاي همسايه ي ما و نزديك ما 
و كش��ورهاي اين منطقه؛ امنيت را از بين می برند؛ اين بدترين دشمني و 
خطرناك ترين كينه ورزي عليه يك ملّت است. ايشان سپس يادآور مي شوند: 
من همين جا از فرصت استفاده كنم، به دلسوزاِن اين كشورها، مثل عراق، 
مثل لبنان كه درگير مشكالتند، از همين  جا بگويم اولويتشان عالج ناامني 
است؛ مردمش��ان هم بايد بدانند كه ]هر چند[ مطالباتي دارند و مطالبات 
به حق هم هست، اّما اين مطالبات فقط در چارچوب ساختارهاي قانوني، 
قابل تأمين است. دشمن می خواهد ساختارهاي قانوني را به هم بريزد. وقتي 
در يك كشوري ساختارهاي قانوني وجود نداشت، خأل به وجود آمد، هيچ 

كاري نمی شود كرد، هيچ اقدام مثبتي نمی شود كرد. 
  اگرچه مردم در عراق ولبنان به مرور زمان براين فتنه ها فائق مي آيند، اما 
اين جريان سازي ها به طور قطع دامن طراحان آنها در كشور هاي منطقه 
را خواهد گرفت وامريكايي ها بايد خود را براي تحمل شكستي ديگر در 

منطقه آماده كنند. 

عباس حاجي نجاري

تأس�ف آور   اس�ت ك�ه هن�وز ه�م ع�ده اي پيگي�ر تصوي�ب 
لوايح مرتب�ط باFATF هس�تند و گاه�ي ه�م دروغ مي گويند. 
به گزارش فارس، حجت االسالم كاظم صديقي در خطبه هاي نماز جمعه 
تهران، حضور مردم در راهپيمايي 13 آبان را معنادار دانست و گفت: اين 
حضور، نشانه عمق بصيرت مردم عزيز ما نسبت به خطري است كه از 

ناحيه امريكا، بشريت و صلح و امنيت را تهديد مي كند. 
وي ادامه داد: امروز مس��ئوالن ما وقتي جريان مصدق را مي بينند بايد 
درس بگيرند. برخي خيال مي كنند اگر مرگ بر امريكا نگوييم، امريكا با ما 
كاري ندارد. مگر دولت ملّي براي نجات از انگليس به امريكا پناه نبرد؟! ولي 
ديديد با چه وضعيتي مصدق را بركنار و تا آخر در يك روستايي محدود 
كردند و رژيمي منحوس و بي كفايت ر ا سر كار آوردند. رژيمي كه همه 
چيز را به غارت برد.  صديقي در بخش ديگري از خطبه هاي نمازجمعه 
تهران، نامگذاري سال 98 به رونق توليد و سپري شدن هشت ماه از اين 

نامگذاري را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه ما را با مشكالت مواجه كرده 
است، داشتن چشم اميد به بيرون و منتظر آنها بودن است. وي ادامه داد: 
تا مدتي در انتظار برجام نشستند و گفتند بدون برجام آب خوردن گيرمان 
نمي آيد و آنچه نبايد گفته مي شد. كاري صورت ندادند تا برجام عملي 
بشود. بعد نتيجه برجام چه شد؟ مگر بنا نبود با برجام همه تحريم ها از بين 
برود؟! مگر طرفداران مذاكره نمي گفتند ديوار بي اعتمادي فرو ريخته 
اس��ت و در روز اجراي برجام، همه تحريم ها برداشته مي شود؟! آيا يك 
تحريم برداشته شد؟ نه تنها برداشته نشد، بلكه چندين تحريم اضافه شد، 
هم در زمان دولت قبلي امريكا كه به امضاي وزير امور خارجه آن دل بسته 
بودند و هم در زمان اين دولت.  صديقي با يادآوري تأكيدات مكرر رهبر 
انقالب در جريان مذاكرات منتهي به برجام مبني بر اينكه به امريكا اعتماد 
نكنيد، گفت: منتظر بودند برجام امضا شود، بعد هم سه ماه سه ماه منتظر 
بودند كه رئيس جمهور امريكا چه تصميمي مي گيرد، حاال هم در انتظار 

فرانسه هستند. مگر مؤمن، چندبار از يك سوراخ گزيده مي شود؟
صديقي با بيان اينكه انتظار مي رود بيش از اين مسئوالن اقتصادي مردم را 
منتظر غربي ها نگذارند، گفت: اين انتظار، ثبات را از بين مي برد و بازرگانان 

و توليدكنندگان نمي توانند به خوبي كار خود را انجام دهند. 
صديقي با بيان اينكه تأسف آورتر اين است كه هنوز هم عده اي پيگير 
تصويب لوايح مرتبط با FATF هس��تند و گاهي هم دروغ مي گويند، 
افزود: گفتند در جلسه سران قوا توافق ش��ده است و آن را به بيت رهبر 
انقالب مرتبط كردند كه بعد هم تكذيب ش��د. آيا برجام كافي نبود كه 
آقايان مي خواهند مضيقه هاي بيشتري را به ملّت تحميل كنند؟ امام 
جمعه موقت تهران خط��اب به دولت گفت: بس كني��د، به ملّت تكيه 
كنيد، به وعده های الهي دل ببنديد و جهادگرانه كمر ببنديد و از مردم 
كمك بخواهيد و جوانان عزيز را به كار بگيريد تا نيازي به اينطور ذلّت ها 

نداشته باشيد. 

خطیبجمعهتهران:برخيبرايتصويبلوايحFATFدروغميگويند

فرمانده كل س   پاه: 

ملت ايران عمليات رواني دشمن را مچاله كرده  است

س�ردار سرلش�كر س�امي ب�ا بي�ان اينك�ه 
ملت اي�ران عمليات روان�ي دش�من را مچاله 
ك�رده  اس�ت، گف�ت: ديگ�ر هي�چ  ف�ردي 
در اي�ران پ�ژواك  ص�داي بيگان�ه نيس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه صبح پنج شنبه در مراسم 
صبحگاه واحد هاي نمونه پاسداران و بسيجيان سپاه 
تهران بزرگ، گفت: سپاه تهران بزرگ حافظان عزت 
و امنيت و آرامش مردم در تهران هستند؛ تهران ام 
القرا است؛ قلب انقالب اسالمي است؛ تهران نقطه 
كنوني عزت و شرف ايران عزيز و  بلكه جهان اسالم 
است. وي با بيان اينكه امروز بسياري از سياست و 
آرزوها و اهداف دشمنان جهاني انقالب را با اقتدار 
پشت س��ر گذاش��تيم، افزود: در همه صحنه هاي 
نبرد به اذن خداوند و با رهبري ه��اي الهي امامان 
انقالب مان همه دشمنان مان را شكست داده ايم. 
فرمانده كل سپاه با تأكيد براينكه امروز بر قله رفيع در 
عالم ايستاده ايم، اظهار داشت: دشمنان عاجز شده اند 
و راهي براي غلبه بر ما پيدا نمي كنند چون همه راه 
از زمين، هوا و دريا روي دشمنان بسته است؛ مردان 
مدافع ميهن عزيز و ارزش ه��اي انقالب و مدافعان 
مسلمانان مظلوم و مدافعان حريم امنيت حرم  هاي 
اهل بيت، همه جا با يك نشان به نام انقالب اسالمي 
در مقابل دش��منان مثل كوه و  همانند صخره هاي 

تسخيرناپذير ايستاده اند. 
سرلشكر س��المی تصريح كرد: اين مدافعان همه 
جا راه را بر حركت دش��منان بسته و  آنها را متوقف 

كرده و  به عقب رانده و س��رزمين هاي بسياري نيز 
آزادشده اند؛ نظام هاي دست نشانده اي فروريخته 
وهيچ فردي در جبهه دشمن ديگر اميدي به پيروزي 
ندارد چون ش��ما روي زمين در برابر دشمنان خدا 
آرايش گرفته ايد. وي افزود: پس تا وقتي شما هستيد 
و ايستاده ايد دشمن راهي جز عقب نشيني ندارد؛ 

اين در حالي است كه آرزوي آنها اين بود كه اقتصاد 
كشور ما فلج شود اما امروز مي بينيد كه اين كشور 
بهتر از كشور هاي پيشرفته در حال ساخته شدن 
است؛ امروز هرچند در تحريم هستيم اما در حال رفع 
مشكالت خود قرار داريم، در صورتي كه دشمن  در 
حال مواجهه با مشكالت سنگين تري است. فرمانده 

كل سپاه عنوان كرد: امروز در خيابان هاي كشورهاي 
به ظاهر پيشرفته مشكل، مس��ئله و بحران ديده 
مي ش��ود اما در ايران چيزي با اين نام وجود ندارد؛ 
پس سياست شكست دادن ما در عرصه اقتصادي با 
شكست روبه رو شده است واين موضوعي است كه 

دشمن  هم از آن اطالع دارد. 
       گروه هاي جه�ادي، س�ربازان يك نبرد 

بزرگ هستند
سردارسرلشكر سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، همچنين صبح پنج شنبه در آيين 
بهره برداري از ۷00 پروژه عمراني و محروميت زدايي 
سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ در سراسر كشور 
در جمع نيروهاي بسيجي و گروه هاي جهادي، اظهار 
داشت: ما نمي توانيم در هيچ نبردي شكست بخوريم 
و اين غيرممكن است. گروه هاي جهادي سربازان و 
افسران يك نبرد بزرگ هس��تند، نبردي كه عزت 
ملت و س��رزمين ما را هدف قرار گرفته است. وي 
افزود: جنگ اقتصادي و عمليات رواني دشمن، عزت 
و اقتدار و سربلندي ما را هدف قرار گرفته بود، اما در 
دستيابی به اهداف شوم خود ناكام شد. فرمانده كل 
سپاه با تأكيد بر اينكه شما جهادي ها كه باشيد، ايران 
هميشه روز و روشن است، گفت: شما جهادي ها كه 
باشيد ملت ما از سختي ها، ساده تر عبور مي كنند و به 

اهداف بزرگ زودتر مي رسند. 
سرلشكر سالمي تأكيد كرد: شأن ملت ما كميت هاي 
كوچك نيس��ت، مردم ما بايد هميشه خوشحال و 
سرحال باشند. وي خاطرنش��ان كرد: به دشمنان 
هم مي گوييم هر تهديد را دنب��ال كنيد ما آن را به 
فرصت تبديل مي كنيم و شكست خواهيد خورد، 
چرا كه ش��ما آموخته ايد هميشه بازنده باشيد و ما 
هم ياد گرفته ايم هميشه پيروز باشيم. فرمانده كل 
سپاه تأكيد كرد: در برخي از عرصه ها فناوري هاي 
دشمن را حتي در ميدان پشت سر گذاشته و بر آنها 
غلبه كرده ايم ؛ امروز جوانان ما عرصه علم  و  فناوری 
را به عرصه جهاد تبديل كرده اند و محاصره علمي 
را شكسته اند و حتي  انحصار علمي را نيز از دشمن 

گرفته اند. 
سرلشكر سالمي بيان داشت: ملت ايران عمليات 
رواني دشمن را شكسته و آن را مچاله كرده و ديگر 
هيچ  فردي در ايران پژواك صداي بيگانه نيس��ت؛ 
ملت ايران مي داند بيگانه فقط به دنبال شكس��تن 
عزت ما اس��ت؛ ديگر همه جه��ان مي داند كه اين 
ميدان مواجهه چيزي جز يأس براي دش��منان ما 
ندارد. فرمانده كل سپاه گفت: مردم ما اميدوار، بسيج 
ما سرافراز، نيروهاي مسلح مان مستحكم، رهبرمان 
آرام  و  با وقار و با صالبت اين انقالب بزرگ را هدايت 
مي كند، پس م��ا چيزي براي قرارگرفت��ن در تراز 
قدرت هاي برتر جهاني كم نداريم و  همه چيز مهيا 
است؛ ايران مان را همواره مي سازيم، به گونه اي كه 
براي همگان الگو  شود كه  مي توان در برابر قدرت هاي 
بزرگ ايس��تاد و  در عين حال هم پيشرفت كرد و  

برجسته و  ممتاز شد. 

      مهر: حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس و مديركل 
امور بين الملل در صفحه شخصي خود خطاب به وزير امورخارجه امريكا 
نوشت: آقاي پمپئو، مردم منطقه ما به خوبي مي دانند كه كاخ سفيد مسئول 
اصلي اشغال نظامي عراق، ايجاد داعش، تشديد ناامني و نهادينه كردن فساد 
و كشته شدن بيش از يك ميليون انسان در عراق است. بي ترديد، بدون 
دخالت و مزاحمت امريكا، عراق و منطقه اي امن و باثبات خواهيم داشت. 

      فارس: 100 نفر از دانشجويان و فعاالن دانشجويي دانشگاه هاي مختلف 
كشور با انتشار نامه اي به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي از علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس به دليل توهين 
به يكي از دانشجويان در دانشگاه شهيد بهشتي شكايت كرده و خواستار 

برخورد قانوني با اين نماينده مجلس شدند. 
     ايرنا: حجت االسالم گلپايگاني، رئيس دفتر رهبر معظم انقالب: ايجاد 
اختالف بين مسلمانان شيعه و سني در داخل كشور از سوي هر كسي كه 

دامن زده شود، خيانت است. 

ژه
وی

 بازيسياسيرسانههاياصالحطلب
باتعددزوجات

تصوير يك طرح كه بخش��ي از يك مجموعه ط��رح در مورد 
خانواده ايراني و اسالمي است، با دستكاري فتوشاپي تبديل 
به طرحي در حمايت از چند همسري ش��ده است. در حالي 
كه اصل طرح ها چنين چيزي را ندارد و يك مؤسس��ه گمنام 
كه كالس هايي را براي ترويج چند همسري برگزار مي كند، 
اين تصوير فتوش��اپي را براي معرفي خود توزيع كرده است. 
رس��انه هاي اصالح طلب با انتش��ار اين تصوير فتوش��اپي در 
سطح عكس يك، تالش كردند قشر حزب اللهي را حامي چند 
همسري نشان دهند! در طرح اصلي، مرد خانواده محاسن بر 
صورت و چفيه اي دور گردن دارد و زن نيز چادري اس��ت. در 
طرح فتوشاپي چند همس��ر چادري براي مرد چفيه بر دوش 
نشان داده شده است. چفيه و ريش و چادر قشر خاصي از مردم 
را به ذهن متبادر مي كند. روزنامه ابتكار با انتشار اين تصوير 
جعلي و وصف ظاهر مذهبي اعض��اي خانواده تيتر زده: »تب 
داغ جنجال چندهمس��ري«. روزنامه اعتماد هم همين طرح 
فتوشاپي را عكس يك كرده و تيتر زده: »چند همسري مسئله 
كيست؟« كاش رسانه هاي اصالح طلب اجازه مي دادند شهردار 
اسبق شان كه طي يك فقره تعدد زوجات با زني كم سال تر از 
دختر خود ازدواج و يك س��ال بعد هم او را به قتل رس��اند، از 
زندان آزاد شود و خاطره تعدد زوجاتش همچون خاطره تعدد 
زوجات وزير ارش��اد اصالحات از ذهن ها برود، بعد اين بازي 
سياسي را آغاز مي كردند. دليل اس��تعفاي وزير ارشاد دولت 
اول روحاني هم در همين زمينه قابل تأمل اس��ت. متأسفانه 

اصالح طلبان با گنجاندن مس��ائل فرهنگي و اجتماعي در دو 
قطبي هاي سياس��ي مانع بررسي هاي كارشناسي موضوعات 

مي شوند. 

 بازهمعلیمطهري،بازهمبيادبي  
انتشار فيلمي از جلسه علي مطهري، نماينده تهران با دانشجويان 
كه در آن مطهري به دانشجوي معترض با كنايه اي زشت پاسخ 
مي دهد، موجي از اعتراض را در فضاي رسانه اي و مجازي متوجه 
جريان اصالح طلب و شخص نماينده مجلس كرد. در فيلم منتشر 
شده، صداي يك دانشجو شنيده مي شود كه با فرياد به مطهري 
معترض اس��ت و با كنايه به او مي گويد: »آقاي دكتر ش��ما بايد 
قرص فراموشي همراه داشته باشيد. « و اين نماينده مجلس كه 
عضو كميسيون »فرهنگي« مجلس هم است، بالفاصله در پاسخ 
مي گويد: »من قرصام هميشه همراهمه، انواع قرصا رو هم براي 
شما دارم. قرص ضدبارداري هم خواستي، براي شما دارم. « سه 
ساعت پس از اتمام مراسم در دانشگاه شهيد بهشتي، ويدئوي اين 
بخش از جلسه، با عنوان »توهين علي مطهري به يك دانشجو« 
در خبرگزاري فارس منتشر شد و شوخي زشت علي مطهري، با 
واكنش اعتراضي مخاطبان مواجه شد. مطهري در گفت وگويي 
از بر زبان آوردن چنين عبارت سخيفي دفاع كرد و گفت: »بايد به 

دانشجوي گستاخ، پاسخ درخور داد. « 
سپس خبرنگار از او مي پرس��د: »آيا اين پاسخ شما درخور يك 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس بود؟« و او ج��واب مي دهد: 
»بله؛ در مقابل صحبت هايي كه او كرد، اين پاسخ براي تأديبش 

الزم بود. «

 گرچه مطهري پذيرفته كه چني��ن جمله اي را گفته و هدف 
آن و فضاي ايجاد ش��ده را شوخي دانس��ته، اما در عين حال 
مصطفي ترك همداني وكيل علي مطهري از شكايت موكلش 
از فارس خبر داده است: » به دنبال انتشار كليپي تقطيع شده 
از سخنان موكل من در يك سخنراني، عليه خبرگزاري فارس 
تحت عناوين اتهامي نشر اكاذيب و توهين اقامه دعوا كرديم. « 

روشن نيست دليل اين شكايت چيست. 
اين اول بار نيس��ت كه علي مطهري در گفت وگو با منتقدان از 
ادبيات نامناسب بهره مي برد. او پيش از اين يك بار در صحن علني 
مجلس و خطاب به نماينده اي ديگر، از عباراتي زشت استفاده كرد 
كه از تكرار آنها معذور هستيم. بار ديگر هم او با تبختري عجيب 
كه از شأن شهيد آيت اهلل مطهري به دور است، خود را بزرگ زاده 
و نماينده مقابلش را كوچك اف خطاب كرد؛ زماني هم در مراسم 
عيد غدير در گلپايگان، يكي از شهروندان پس از اتمام سخنراني 
علي مطهري به او گفت چرا به جاي صحبت در خصوص گراني ها 
درباره عيد غدير سخن مي گويد كه مطهري در پاسخ، او را احمق 
خطاب كرد؛ درگيري فيزيكي با نمايندگان مجلس و فحاشي 
به نماينده اي ديگر هم در س��وابق مطهري موجود است و يك 
بار هم با دفاع از برخورد فيزيكي در مجلس گفت: »گاهي كف 
گرگي هم براي كساني كه جلوي آزادي بيان را مي گيرند الزم 
است. « مطهري با ليست س��ي نفره اصالح طلبان در تهران و با 
حمايت محمد خاتمي به مجلس راه يافت. يكي از ش��عارهاي 
اصلي اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 88 »ادب 
مرد به از دولت اوست« بود. گويا ادب براي نماينده مجلس شدن 

الزم نيست. 

  گزارش

با حكم رهبر معظم انقاب انجام شد
انتصاب نماينده ولي فقيه

 در مازندران و امام جمعه ساري
حجت االس�ام  حكم�ي  در  خامن�ه اي  آي�ت اهلل  حض�رت 
ح�اج ش�يخ محّمدباق�ر الئين�ي را ب�ه نمايندگ�ي ولي فقي�ه در 
اس�تان مازن�دران و امام�ت جمع�ه س�اري منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در حكم رهبر 
انقالب اسالمي به حجت االسالم حاج شيخ محّمدباقر الئيني آمده است: 
در پي استعفاي جناب حجت االسالم آقاي طبرسي دامت افاضاته و با تشكر 
فراوان از زحمات و خدمات ايشان در سال های متمادي، جنابعالي را كه 
بحمداهلل از سوابق روشن و صالحيت الزم برخوردار مي باشيد به نمايندگي 
خود در اس��تان مازندران و امامت جمعه  ساري منصوب مي كنم. استان 
مازندران در شمار برجسته ترين اس��تان های كشور از جنبه هاي مادي و 
معنوي است و مردم عزيز و مؤمن و انقالبي آن در آزمون هاي متعدد در نظام 
جمهوري اسالمي مفتخر و سربلند ظاهر شده اند. جنابعالي با توجه به سابقه  
حضور و خدمت در آن استان با برجستگي هاي جوانان فداكار و مردمان پر 
انگيزه و وفادار آن آشناييد. الزم است اين برجستگي ها تقويت و تثبيت و 
بزرگ داشته ش��ود و در اين راه از علماي دين و فرزانگان حوزه و دانشگاه 
ياري گرفته ش��ود. تقويت جريان انقالبي و جوانان مؤمن و روي گشاده و 
دست مهربان با همه  قشرهاي مردم توصيه  مؤكد اينجانب است. توفيقات 

شما را از خداوند مسئلت می كنم. 

بيانيه سپاه در محكوميت تحريم هاي اخير امريكا
مصمم تر از گذشته به مقابله 

با شيطان بزرگ خواهيم پرداخت
س�پاه پاس�داران   انقاب اس�امي در بيانيه اي با محكوميت اقدام 
شكس�ت خورده اخير رژي�م تروريس�تي امريكا در تحريم س�تاد 
كل نيروه�اي مس�لح و تع�دادي از فرماندهان و مقامات لش�كري 
كشورمان، اين اقدام را تحريك آميز و موجب مصمم تر شدن نيروهاي 
مسلح و مدافع انقاب براي عملياتي كردن سناريوهاي مورد نظر و 
متناسب براي مقابله با شيطان بزرگ و متحدان كاخ سفيد دانست. 
به گزارش روابط عمومي كل سپاه، در بخشي از اين بيانيه آمده است: اقدام 
رژيم مستكبر، سلطه گر و تروريستي اياالت متحده امريكا در تحريم »ستاد 
كل نيروهاي مسلح« و تعدادي از فرماندهان و مقامات لشكري جمهوري 
اسالمي كه همواره در خط مقدم امنيت و افتخارآفريني براي ملت ايران برابر 
توطئه ها و نقشه هاي شيطاني جبهه دشمنان انقالب اسالمي درخشيده اند، 
داللت بر حقانيت و موفقيت راه و مسيري دارد كه از يك سو خرسندي، 
اعتماد و غرور ايرانيان و بلكه امت اسالمي را رقم زده است و از سوي ديگر 
استيصال و عصبانيت جبهه دشمن به ويژه هيئت حاكمه بي خرد كاخ سفيد 
را نمايان ساخته است. اين بيانيه مي افزايد: قرائن نشان مي دهد نفس هاي 
دشمن در ميدان تقابل راهبردي با انقالب اسالمي به شمارش افتاده است و 
اينگونه اقدامات در معادله اي معكوس ضمن بازنمايي شكست و استيصال 
امريكا، بي اعتمادي و تنفر ملت ايران عليه آنها را تعميق و در ادامه مقاومت 
فعال و ايستادگي و پايداري تأثير محور خود مصمم تر مي سازد و روند افول 
و زوال حتمي امريكايي ها را نيز سرعت مي بخشد. اين بيانيه اقدام اخير 
امريكا را تحريك آميز و موجب مهياتر شدن نيروهاي مسلح و مدافع انقالب 
براي عملياتي كردن سناريوهاي مورد نظر و متناسب در مقابله با شيطان 
بزرگ و نظاميان تروريست امريكايي توصيف و تصريح كرده است: به فضل 
الهي و به پشتوانه حمايت هاي همه جانبه ملت ايران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و ساير نيروهاي مسلح مقتدر و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي كشور 
با اشراف اطالعاتي همه جانبه بر وضعيت و تحركات دشمن در جغرافياي 
داخلي و پيراموني ميهن اسالمي، تحت فرماندهي و هدايت هاي حكيمانه 
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حض��رت امام خامنه اي )مدظله 
العالي(، مهار هوشمندانه سياست ها و سناريوهاي ضد امنيتي و مخاطره 
آفرين براي اين سرزمين مقدس را در دستور كار دائمي داشته و قاطعانه 
اجازه نخواهند داد استقالل، تماميت ارضي و امنيت پايدار و كم نظير ايران 

عزيز خدشه دار شود. 
اين بيانيه در پايان اعالم تحريم هاي اخير امريكا عليه جمهوري اسالمي 
ايران را زنجيره اي از نمايش هاي مضحك، شكست خورده و حقارت آميز 
قلمداد و تأكيد كرده اس��ت: بي ترديد ناكارآمدي و شكست تحريم ها و 
نقش��ه هاي امريكايي در جنگ ظالمانه اقتصادي و اثبات هوشمندي و 
ظرفيت هاو توانمندي هاي ملي ايران براي تبديل تهديدها به فرصت هاي 
بالنده و موفق در پيش روندگي و پيشرفت كشور و مقاوم سازي نظام برابر 
اقدامات غيرقانوني و ضد انساني دشمنان كه عامل اصلي عصبانيت امريكا و 
دنباله رو هاي كاخ سفيد به شمار مي رود، ايران اسالمي را در پيگيري اهداف 

و آرمان هاي بلند و تمدن ساز خود متحد تر و ثابت قدم تر مي سازد. 

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش خبر داد
انهدام پهپاد متجاوز

 با سامانه پدافند هوايي ارتش
بامداد روز گذشته يك فروند پهپاد متجاوز از سوي سامانه هاي بومي 
نيروي پدافند هوايي ارتش مستقر در منطقه عمومي ماهشهر تحت 
هدايت ش�بكه يكپارچه قرارگاه پدافند هوايي كشور منهدم شد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ ستاد عليرضا صباحي فرد، 
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش تصريح كرد: اين اقدام قاطع و شليك 
موش��ك در واكنش به تجاوز يك فروند پهپاد متجاوز خارجي به حريم 
هوايي كشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از رسيدن به اماكن حساس 
با هوشياري كامل شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور منهدم شد. امير 
سرتيپ صباحي فرد تأكيد كرد: ما بارها اخطار داده ايم كه شبكه يكپارچه 
پدافند هوايي كش��ور با آمادگي كامل، قاطعانه با هرگونه تجاوز به حريم 

هوايي كشور پاسخ خواهد داد. 
پيشتر غالمرضا شريعتي، استاندار خوزستان گفته بود كه الشه اين پهپاد 
در نيزارهاي اطراف ماهشهر پيدا شده است. وي خاطرنشان كرد: پهپاد ياد 
شده به طور قطع مربوط به كشورهاي خارجي است و نتايج بررسي هاي 
كارشناسان نيز پس از مشخص شدن در اختيار مردم قرار مي گيرد. آنچه 
مشخص است اين پهپاد بدون هماهنگي وارد فضاي ماهشهر شده به همين 

دليل پدافند شهرستان اقدام به ساقط كردن آن كرده است. 
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 نماي نزديك

         سپاه با نابساماني هاي اجتماعي كنار نمي آيد
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي روز پنج شنبه در جريان بازديد از مركز صيانت و بازپروري 
ش��هيد زياديان و در جمع خبرنگاران درخصوص چرايي ورود س��پاه به عرصه مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي، گفت: فلسفه وجودي سپاه، انهدام هر عارضه اي است كه مردم را آزار مي دهد. وي ادامه داد: 
سپاه با نابساماني هاي اجتماعي كنار نمي آيد و با بسيج همه ظرفيت ها به مبارزه با آنها خواهد رفت، 
استراتژي سپاه اين اس��ت كه همه ليدرها و مافياي  اصلي، توليد و توزيع كنندگان خرد و كالن مواد 
مخدر را متالشي كند، ما بايد به مرحله اي برسيم كه هزينه انجام جرم باال برود تا عامالن جرم از انجام 

آن صرف نظر كنند. 
فرمانده كل سپاه تصريح كرد: طبق قرآن كريم كه فرمود اگر يك نفر را زنده كنيد كل بشريت را زنده 
كرده ايد سپاه پاسداران انقالب اسالمي در شهر تهران به عنوان پايتخت و قطب عالم اسالم به شيوه اي 
عمل مي كند كه ريشه بدي ها كه در شأن نظام اسالمي نيست خشكانده شود. سرلشكر سالمي عنوان 
كرد: مبارزه با مواد مخدر نيز يك جنگ بزرگ در حوزه مسائل اجتماعي است كه خانواده های ما را كه 
بخشي از ما هستند، پريشان كرده است و تمام جوانان كه دچار اين مشكل شده اند همچون فرزندان ما 
هستند و سپاه در يك حركت جهادي وارد صحنه خواهد شد و به مبارزه با اين معضالت تا نابودي آن 
خواهد پرداخت، چرا كه مردم كشور ما شايسته عزت و شادابي و زندگي خوب و شخصيت واال هستند و 
نبايد پديده های اجتماعي اين چنينی خاطر آنها را آزرده كند. وي اظهار داشت: طبق فرموده مقام معظم 

رهبري )مدظله العالي ( مردم عائله ما هستند ما موظفيم در كمال احترام به آنها خدمت كنيم. 
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