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مقاومت، عالج توطئه هاي دشمنان
رهبر معظم انقالب اس��المي در بيانات شان در س��الگرد ميالد پيامبر 
اكرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، مقاومت را راه حل عالج دشمني ها 
معرفي نم��وده و فرمودند: »عالج اين دش��مني هم يك چيز بيش��تر 
نيست و آن »َفاسَتِقم كَ�ما اُِمرَت«؛ ايستادگي ]است[. خداوند متعال 
به پيغمبرش در مقابل اين مشكالت فرمود: َفاسَتِقم كَ�ما اُِمرَت َو َمن 
تاَب َمَعك؛ استقامت، ايستادن. البّته ايستادگي سختي هايي هم دارد، 
نه اينكه كار آساني است؛ لكن تسليم شدن، سختي هاي بيشتري دارد؛ 
فرقش هم اين است كه شما در راه استقامت و مقاومت هر سختي اي كه 

متحّمل بشويد، خداي متعال به شما اجر خواهد داد: 
َُّه��م ال يصيُب ُهم َظَم��ٌا َو ال نََصٌب َوال َمخَمَصٌة في َس��بيِل  اهللِ   ذلِك بِاَن
َواليَطئوَن َموِطئاًا يغيُظ الكّفاَر َو ال ينالوَن ِمن َعُدوٍّ نَيالاً ااِّل كِتَب لَُهم بِه! 
َعَمٌل صالِح. هر سختي اي كه شما تحّمل بكنيد، يك عمل صالح است؛ 
در حالي كه اگر تسليم دشمن بشويد، سختي هاي تان هيچ اجري هم 
پيش خداي متعال ندارد، بلكه تن به ظلم دادن مجازات هم دارد. قرآن 

اين جوري دستور مي دهد: نه ظلم كنيد، نه زير بار ظلم برويد. «
از ويژگي هاي بي بديل انقالب اسالمي، تكيه آن بر نيروي عظيم و دائمااً 
در حال جوشش مردمي است، به گونه اي كه سرمايه اجتماعي، چه در 
مقطع حدوث و چه در مرحله بقا، در نظام و انقالب اسالمي بروز و ظهور 
داشته است. در اين ميان نمي توان تدبير داهيانه امام راحل عظيم الشأن 
را در شكل گيري عنصر »بسيج« به عنوان جلوه نقش آفريني مردم در 

حفظ و تعالي انقالب اسالمي ناديده گرفت. 
هرچند در دهه اول عمر انقالب اسالمي، ضرورت هاي زمانه سبب شده 
بود اين عنصر بي همتا در حوزه دفاع مقدس منحصر شود، اما گذر زمان 
چندبعدي و جامع بودن اين جريان انس��اني را ثاب��ت كرد. در آخرين 
هفته بسيج در عمر پربركت حضرت امام و پس از پايان جنگ تحميلي 
بود كه برخي خام انديش��انه از پايان مأموريت بسيج و لزوم انحالل آن 
س��خن به ميان مي آوردند. بااين حال حضرت روح اهلل در پيامي كه به 
مناسبت هفته بسيج س��ال ۱۳۶۷ صادر كردند، با تأكيد بر اينكه كار 
و مأموريت بس��يج به پايان نرس��يده است و بس��يج بايد مثل گذشته 
و باقدرت و اطمينان خاطر ب��ه كار خود ادامه ده��د، فرمودند: »بايد 
بسيجيان جهان اس��الم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمي باشند و 
اين شدني است، چراكه بسيج تنها منحصر به ايران اسالمي نيست، بايد 
هسته هاي مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و 
غرب ايستاد. شما در جنگ تحميلي نشان داديد كه با مديريت صحيح 
و خوب مي توان اسالم را فاتح جهان نمود. شما بايد بدانيد كه كارتان 
به پايان نرسيده است، انقالب اسالمي در جهان نيازمند فداكاري هاي 

شماست.«
بدين ترتيب روشن شد كه در دومين دهه از عمر انقالب اسالمي، بسيج 
وارد حيطه جديدي از مأموريت شده است كه آن هم جهان اسالم يا 
به عبارتي عمق راهبردي جمهوري اسالمي ايران است. به بيان زيباي 
رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت امام خامنه اي، »ملت هاي مسلمان 
عمق اس��تراتژيك نظام جمهوري اس��المي اند. « تأكي��د امام راحل 
عظيم الشأن روي شكل گيري هس��ته هاي مقاومت در تمامي جهان 
ازآن رو بود كه شكل گيري بسيج تجربه گران قيمت و كارآمدي را در 
اختيار نظام جمهوري اسالمي ايران قرار داد كه اين تجربه مي توانست 
در بيرون مرز هاي جغرافيايي ايران اس��المي نيز پيش برنده گفتمان 

اسالم ناب محمدي )ص( و انقالب اسالمي باشد. 
بستر موفقي كه اين تجربه در افق برون مرزي و جهاني روي آن مستقر 
شد، رابطه قلبي و ايماني ميان ملت مسلمان ايران و ملل مسلمان و 
مستضعف جهان بود. در سطح جهان اس��الم و جهان مستضعفين، 
بسيج با مفهومي خاص عجين و هم راس��تا مي شود كه عبارت است 
از عمق راهبردي )Strategic depth(. بر اس��اس الگوي راهبردي 
و تجربه س��ه دهه گذش��ته مي توان گفت: امتداد انقالب اسالمي در 
بيرون مرز هاي س��رزميني ايران، ظرفيت بي نظي��ري را رقم مي زند 
كه پيش برنده آرمان ها و اهداف اس��الم ناب محمدي )ص( اس��ت. 
نيم نگاهي به تحوالت منطقه غرب آس��يا در چند دهه گذشته، ابعاد 
گوناگون كارآم��دي اين عمق راهبردي انقالب اس��المي را آش��كار 
مي سازد. درست همان زمان كه جريان ارتجاع وابسته به نظام سلطه 
به دنبال آشتي با غده سرطاني صهيونيسم در منطقه بود، گروه هاي 
كوچك مقاومت اس��المي با الهام گيري از گفتمان انقالب اس��المي، 
مس��ير پايداري و مبارزه اس��المي را برگزيدند و چن��ان به بالندگي 
رس��يدند كه در جنگ هاي متعدد، افس��انه شكس��ت ناپذيري رژيم 
اشغالگر قدس را بر باد دادند. تأثير چنين روندي بر تحوالت راهبردي 
منطقه تا حدي است كه امروز از محوري به عنوان »محور مقاومت« 
ياد مي شود كه مناسبات و طراحي هاي سلطه گران استكباري و اذناب 

آنها را بر هم مي زند. 
اكنون، مي توان گفت: بسيج بار ديگر در ميدان تحوالت منطقه واردشده 
و بازيگر اصلي اين صحنه است. جوانان مجاهد و شهادت طلب عراقي، 
لبناني، سوري، پاكستاني، افغانس��تاني، يمني و ... با الگوگيري از اين 
يادگار امام راح��ل )ره( با كم ترين امكانات، اما ب��ا ايمان حداكثري به 
ميدان آمده و ابتكار عمل را در دس��ت گرفته ان��د. رهبر معظم انقالب 
چندي است بر ترويج و تبيين »نظريه مقاومت« تأكيد دارند. در مقابل 
سلطه پذيري، س��ازش پذيري و تس��ليم معنا و مفهوم مي يابد. توصيه 
راهبردي معظم له تروي��ج اين نظريه به صورت نظري و عملي اس��ت، 
به گونه اي كه به چارچوبي براي »گفتمان س��ازي«، »شبكه س��ازي« 
و »جريان سازي« مقاومت در برابر نظام س��لطه نه تنها در جغرافياي 
ايران اسالمي، بلكه در قلمرو حضور همه ملت هاي آزاده جهان تبديل 
شود. به نظر مي رس��د در صورت جهاد جوانان انقالبي مي توان شاهد 
ظهور جريان جهاني مردمي مقاومت در سراس��ر گيتي بود كه منافع 
س��لطه گران را در تمام اين كره خاكي به مخاط��ره افكنده و معادالت 

بين المللي را به سود مستضعفين تغيير دهند. 
اگر امروز فرهنگ شهادت طلبي در اين منطقه است، نبايد فراموش كرد 
كه گروه هاي مقاومت پيروز ميدان مبارزه با تكفير، بسيج مستضعفين 
را الگوي خود قرار داده است. آنچه جوانان مدافع حرم را از اقصي نقاط 
جهان اسالم براي دفاع از اسالم ناب در مقابل اسالم جعلي و امريكايي به 
شام كشاند، »گفتمان مقاومت« است كه از دوران دفاع مقدس براي ما 
به يادگار مانده است.  اگر امروز مردم كشور ما، در كمال نشاط و آرامش 
پيروزي بر تروريسم تكفيري را پشت سر گذارده اند، مي دانند كه امنيت 
امروزشان را مديون جان فشاني بسيج و بسيجي هستند و روش مقاومت 
است كه تومار تكفير و تروريسم را در منطقه در هم مي پيچد، كما اينكه 
بايد به انتظار روزي نشست كه ريش��ه هاي فاسد صهيونيسم و سلطه 

مستكبران را بخشكاند. 

محمد جواد اخوان

آي�ت اهلل م�كارم ش�يرازي ب�ا ص�دور بياني�ه اي ب�ر ل�زوم 
برخ�ورد قاطعان�ه ب�ا مفس�دان در ه�ر رده و مقام�ي، تأکيد 
کرد ک�ه نباي�د اص�ل مب�ارزه ب�ا فس�اد را ب�ه حاش�يه برد. 
به گزارش خبرگزاري رس��ا، در بيانيه آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي 
آمده است: شك نيس��ت كه امروزه يكي از مش��كالت مهم كشور 
اً  فساد در دستگاه هاس��ت و مبارزه با آن از اهم مس��ائل است. اخيرا
در گفت وگوهاي رئيس محترم جمهور و رئيس محترم قوه قضائيه 
برخوردهايي ديده مي ش��ود كه ممكن است اصل مبارزه با فساد را 

به حاش��يه براند.  همه ما قبول داريم مبارزه با فس��اد مخصوصااً در 
دستگاه هاي حكومتي به ويژه فسادهاي كالن يك اصل مهم براي 
حل مشكالت اقتصادي است. حاال ممكن است در اطراف آن برخي 
حواشي پيدا شود كه مطلوب نباشد. نبايد بزرگ نمايي كرد و اصل 

موضوع را تحت الشعاع قرار داد. 
اميرمؤمنان علي)ع( خالفت خود را با مبارزه با فساد در بيت المال 
مسلمين و دستگاه هاي حكومتي آغاز كرد و در آن كالم مشهورش 
كه در خطبه  ۱5 نهج البالغه آمده اس��ت، فرمود: تم��ام اموالي كه 

به ناحق از بيت المال در زمان عثمان برداش��ته شده است به بيت 
المال بازمي گردانم هرچند مهريه زنان شده باشد )َو اهلَلِهّ لَْو َوَجْدتُُه 
َساُء َو ُملَِك بِِه اْلَِماُء لََرَدْدتُُه َفإَِنّ فِي الَْعْدِل َسَعه(. ولي  َج بِِه الِنّ َقْد تُُزِوّ
در كنار اين، مسئله عقيل پيش آمد كه حاش��يه اي در اين مسئله 
ساخت؛ در عين حال جريان عقيل مانع از مبارزة شديد با فساد در 
حكومت اميرمؤمنان علي)ع( نشد. اميدوارم برخوردهاي اخير هيچ 
گونه تأثيري در اصل مبارزه  با فساد نس��بت به هر كس و هر مقام 

نداشته باشد. 

بيانيه آيت اهلل مكارم شيرازي درباره برخورد با مفسدان اقتصادي 

اصل مبارزه با فساد را به حاشيه نبريد

سردار سالمي:

معیشت خود را از دشمن طلب نمی کنیم 
فرمانده کل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي 
تأکيد کرد: پاس�داران س�پاه از امنيت، عزت، 
اقتدار و کرامت امت اس�المي دف�اع مي کند. 
به گزارش سپاه نيوز سردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي، فرمانده كل سپاه در مراس��م اختتاميه 
نهمين دوره مسابقات سراس��ري قرآن و مفاهيم 
خانواده پاسداران سپاه اظهار داشت: همسران شما 
همچون صخره هاي سترگ ايس��تاده اند و اجازه 
نمي دهند هيچ چشم ناپاكي به حريم اين سرزمين 
الهي نگاه كند؛ در روي صخر ه هاي ش��مال غرب 
كشور نيز همسران شما قادر و مقتدر حضور دارند و 

مطيع واليت هستند. 
س��المي افزود: از اي��ن رزمندگان خواس��تم كه 
مشكالت شان را بگويند و همه بدون استثنا فقط 
يك تقاضا داشتند و آن مالقات با رهبر عزيزشان 
بود. وي گفت: اين براي ما شوق افزا است. اين از كجا 
آمده است؟ مي دانيم در كنار آن هجرت بزرگ براي 
دفاع از حريم اسالم و وطن، صبر خانواده ها و تحمل 
آنان نخستين نقش را در ثبات قدم و آرامش روحي 

آن مردان فراموش  ناشدني تاريخ ما دارد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره 
به اينكه خانواده پاس��داران در عرص��ه حجاب و 
عفاف مي درخش��ند اظهار داشت: خانه هاي شما 
شب و روز محل ذكر است كه از آنجا كالم طيب به 
سوي خداوند تصاعد مي يابد. خداوند قرآن را براي 
مؤمنان شفا قرار داده است و قرآن به زيباترين راه ما 

را هدايت مي كند، زيرا قرآن نور است. 
   عمل به قرآن راه نجات است

س��المي تصريح كرد: بدون نور نمي ش��ود راه را 
پيمود؛ حركت در شب تيره و تار بدون نور قرآن 
ممكن نيس��ت، خداوند راه هداي��ت را به ما ياد 
داده اس��ت به وس��يله قرآن از تيرگي و تاريكي 
به نور و وادي ايمن و نور هدايت مي ش��ويم و در 
زمره رحمت خ��دا قرار مي گيريم. وي با اش��اره 
به اينكه ق��رآن تم��ام راه هاي س��عادت را به ما 
آموخته يك حقيقت متعالي است اظهار داشت: 
ما 40 سال تجربه داريم كه وقتي آيات آسماني 
ق��رآن را روي صفحه زمين ش��اهد بوديم به هر 
چيزي كه خواس��تيم رس��يديم؛ هر دشمني را 
شكس��ت داديم، از هر گردنه پر فراز و نش��يبي 
عبور كرديم. آي��ات قرآن حكيم اس��ت؛ وثيق، 
متين و مستحكم هس��تند و به بهترين راه ما را 
هدايت مي كنن��د؛ برخي از واژه ه��ا كوتاه اما راه 
نجات هستند.  فرمانده كل سپاه به حضور خود 
در مناطق زلزله زده آذربايجان ش��رقي اش��اره 
كرد و گف��ت: آنجا نيز عرض ك��ردم اگر مردم ما 
در بحران ها و مش��كالتي مثل سيل و زلزله فقط 
به همين كلم��ات قرآني عمل كنن��د كار تمام 
است و هيچ فقير و بي خانماني يافت نمي شود و 
همه آرام زندگي مي كنند. مردم ما به اين قاعده 
عمل مي كنن��د اما عمل به آنه��ا زندگي را براي 
همه زيبا و پر از ش��يريني و سرشار از احساس و 
مملو از عاطفه و رأفت و اميد و ش��وق به بودن و 

درخشيدن مي كند. 
   از دشمن نمي هراسيم، فرمول غلبه را از 

قرآن آموخته ايم
سردار سرلشكر سالمي افزود: بايد حس كنيم وقتي 
مقابل دشمن قرار مي گيريم كه در ظاهر بزرگ و 
مهيب و قدرتمند است، چشم هاي مان را به روي 
قدرت دشمن نمي بنديم؛ رهبر عزيزمان فرمودند 

دشمن را دست كم نگيريد اما همان نگاهي كه امام 
راحل و رهبر عزيزمان دارند و با آن جهان بيني الهي 
و نگاه از زاويه حكمت الهي به دشمنان خدا دارند 
وقتي با همان نگاه مي بينيم آرام مي شويم. وي با 
اشاره به اينكه قرآن مي فرمايد كساني را كه قدرت 
مي شماريد قادر به آفرينش يك پشه نيز نيستند 
تصريح كرد: وقتي به دشمنان بزرگي مثل امريكا 
و شركاي او كه با هم دو سوم قدرت نظامي عالم را 
شكل مي دهند از زاويه اين آيه شريفه مي نگريم آن 
وقت آرام مي گيريم، خداوند فرمول غلبه را به ما در 
قرآن آموخته و از دشمن هراسي نداريم. فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي اظهار داشت: 
در تمام اين 40 س��ال با قوت اين آي��ات الهي به 
ميدان رفته ايم، امروز قدرتمند هستيم؛ ديروز كه 
به ظاهر قدرتمند نبوديم با چه قدرتي جنگيديم؟ 
ايمان، نبايد به دشمن تكيه كنيم؛ ميل خفيف به 
دشمن خدا و ستمگران نيز نبايد داشت زيرا در اين 
صورت ياري نمي شويم و آتش ما را براساس قرآن 
فرامي گي��رد، تنها راه براي عب��ور از اين فرازهاي 
تاريخ سرنوشت ساز كشور اين است كه ايثار كنيم 

و ديگران را بر خود ترجيح دهيم. 
   صراط مستقيم را بايد در قرآن جست وجو 

کرد
س��ردار سرلش��كر س��المي افزود: اين راه زندگي 
ش��رافتمندانه براي يك امت نيست؟ پس ما وقتي 
در ميدان هاي س��خت هس��تيم مي دانيم كه بايد 
انفاق كني��م و آن هم بدون منت، وقت��ي كه انفاق 
مي كنيم بايد بدون منت و آزار و با احترام باشد؛ اينها 
همه نشان از آن دارد كه همه راه هاي سعادت ما در 
قرآن عظيم به زيبايي و روشني ترسيم شده است،  
قرآن آيينه تمام نماي فضائل عالم هستي است كه 
در قالب كلمات از سطوح الهي براي فهم بشر نازل 
شده تا ما قادر به درك مفاهيم عميق آن براساس 
وسعت وجودي خود باشيم، وقتي ما اين گنجينه 
تمام  نشدني »حيات طيبه« را در اختيار داريم كه به 

ما همه اجزا عمل صالح را ياد داده است. وي گفت: 
س��بك زندگي ما در قرآن به زيباترين شكل وجود 
دارد و حتي در سالم كردن اين مسئله وجود دارد، 
آيا در گذشت و انفاق زيباتر از اين مي توان يافت كه از 
آنچه خود دوست داريد انفاق كنيد؟ سوره حجرات 
به زيبايي اين مسئله را به تصوير كشيده و اخالق و 
معرفت به ما مي آموزد كه غيبت نكرده و در زندگي 
ديگران تجسس نكرده و ديگران را با القاب زشت صدا 
نكنيم و ظن و گمان بد نبريم. آيا از اين زيباتر مي توان 

انسانيت را در باالترين طراز خود تعريف كرد؟
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
صراط مستقيم الهي را در قرآن بيابيم؛ اين صراط 
مستقيم ماست البته پيامبر عظيم الشأن ما و ائمه 
اطهار)ع( همگي، تجس��م  كامل و تمام عيار قرآن 
هستند و حضرت فاطمه زهرا)س( سيماي زنانه 
قرآن اس��ت اگر قرآن در چهره يك زن ظهور پيدا 
كند آن قطعااً فاطمه زهرا)س( اس��ت. اين ضامن 
حركت جامعه ماست؛ سپاه و به ويژه يك تصويري 
قرآني دارد؛ در جايي رهبر عزيزمان فرمودند مثل 
سپاه مثل آيه شريفه قرآن است يعني مسجدي كه 

از ابتدا برمبناي تقوا ساخته شده است. 
   رزق ما دست تحريم کنندگان نيست

سردار سرلشكر س��المي خاطرنشان كرد: سپاه با 

سرشت تقوا خلق شده و در آن مرداني هستند كه 
حالل و حرام خدا را به رسميت مي شناسند، زيرا 
مي دانند كه ما دستور داريم اين يكي از نشانه هاي 
سپاه است، خانواده ها بهتر از ما هستند و مي دانند، 
مي دانيم كه صبورتر، متوكل تر و اهل ارتباط بيشتر 
با خدا هستند. اينها هستند كه خانه را محل معراج 
مي كنند و محل نزول رحمت الهي قرار مي دهند. 

خانه هاي شما باب جهاد است. 
سردار سرلشكر سالمي افزود: مي خواهيم بركات 
نازل شود و هرگز به تحريم كنندگان رجوع نكنيم؟ 
رزق ما دست تحريم كنندگان نيست و بايد ايمان 
و تقوا را در دستور كار قرار دهيم. تحريم كنندگان 
مي توانند از نزول رحمت الهي جلوگيري كنند؟ 
آنها كه خود امروز اين همه عاجز هس��تند؛ قرآن 
كالم حق است و هر چه در قرآن است حق است و 
مسير حق، مسير قرآن است، پس همه با هم اين 
راه را طي كنيم؛ خوش��حالم از اينكه قرآن امروز 
به يك حقيقت جاري در متن زندگي پاس��داران 
تبديل شده است و اين حقيقت را بايد جريان داد. 
وي تصريح كرد: معيشت خوب نيز از ذكر است، 
اگر از ذكر خدا كه قرآن اس��ت اعراض شود دچار 
تنگي در معيشت مي شويم. چرا به سراغ دشمنان 
خدا براي گشايش رزق برويم؟ به سراغ خود خدا 
برويم. دشمنان خدا امروز بيش از حد كارتن خواب 
دارند مي خواهند گره گش��ايي كنند؟ هرگز، اين 
را م��ا مي دانيم. ب��ه فضل الهي صاح��ب قدرت و 
عظمت هستيم و صاحب ايمان هستيم و عظمت 
ما از اسالم ماست. اسالم ديني است كه به ما اعتال 

بخشيده است. 
فرمانده كل س��پاه تصريح كرد: ما بن��دگان خدا 
هستيم و به س��وي او رجعت مي كنيم، خداوند بر 
خود واجب كرده كه اجازه ندهد كسي بر مؤمنان 
غلبه كند، خداوند وعده داده و بر خود واجب كرده 
رزق هر جنبده اي را بدهد و خدا را شكر ما بنده اين 

خدا هستيم. 

ژه
وی

 انتقادعارفازتندرويهاياصالحطلبان 
محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد در مجلس انتقاداتي 
را متوجه تندروي هاي همفكران اصالح طلب خود كرده است. 
او كه توسط بخش زيادي از اصالح طلبان به دليل آنچه انفعال 
اً گفته:  و س��كوت در مجلس مي نامند، مورد انتقاد است، اخيرا
»راهبرد ما در مجلس دهم آرامش و دوري از تنش بوده است و از 
اين راهبرد نتيجه گرفته ايم. با سخنان تند و آتشين مي شود يك 
شبه قهرمان شد، اما آيا نتيجه اي براي كشور و گفتمان اصالحات 
دارد؟ فراكسيون اميد در حد بضاعت خود فعاليت هايي در به ثمر 
نشستن طرح هايي كه دغدغه مردم و همينطور جامعه مدني 
در آن لحاظ شده بود انجام داد، از جمله طرح كاهش مجازات 
اعدام كه در ارزيابي سازمان ملل در مسائل حقوق بشري ايران 
تأثيرگذار بود و يا طرح كاهش حبس كه دو فوريت آن در مجلس 
به تصويب رسيد و نظاير چنين طرح هايي كه اعضاي فراكسيون 
اميد طراح اوليه آن بوده اند. « عارف در ادامه خواس��تار اصالح 
اصالح طلبان شده است: »برخي مي گويند بايد به دنبال اصالح 
اصالح طلبي بود. اصالح طلبي كه نياز به اصالح ندارد؛ بهتر است 

بگويم بايد به دنبال اصالِح اصالح طلبان باشيم. « 
او همچنين برخي از اصالح طلبان را متهم به بازي در زمين 

رقيب ك��رد: »برخي آيه ي��أس خواندن ه��ا در داخل جبهه 
اصالحات مطمئنا بازي كردن در زميني اس��ت كه رقيب ما 
طراحي كرده است و متأسفانه افرادي هم مأموريت شان دامن 
زدن به برخي اختالف نظر هاي طبيع��ي در داخل خانواده 

اصالحات است. «

 بدوننظارتاستصوابي
همگلينكاشتيد!

روزنامه اعتماد در يادداشتي با تيتر »خط قرمزها و انتخابات« 
اصل موجوديت و قانوني بودن نظارت اس��تصوابي ش��وراي 
نگهبان را رد كرد. اعتماد در اين يادداش��ت آورده كه است 
»وظيفه تأييد صالحيت ه��اي داوطلبان نمايندگي مجلس 
برعهده شهروندان است. ش��وراي نگهبان براساس مصوبه 
مجمع تش��خيص مصلحت، درصورت وجود داليل متقن، 
مي تواند در مورد تأييد يا رد كانديداها نظر دهد. شهروندان 
نشان داده اند كه در مجموع، قادر به تشخيص منافع خويش 
و كشور هستند. مردم به قيم احتياج ندارند ولو در تشخيص 

خويش از نظر برخي مرتكب اشتباه شوند.«
اين روزنام��ه اصالح طلب در ادام��ه نوش��ت: »از زماني كه 

شوراي نگهبان، مسئله نظارت اس��تصوابي را به ميان آورده 
است، متأسفانه حربه رد صالحيت، مانعي برابر حِق انتخاب 
شهروندان شده و امكان رقابت محدود مي شود. بر اين اساس 
بعضا، افراد توانمند هم به بهانه هاي واه��ي زير تيغ نظارت 
استصوابي قرار مي گيرند و حتي كس��اني هم كه به مجلس 
اً به دليل نگراني از ردصالحيت، از روش هاي  راه يافتند، اكثرا
محافظه كارانه و محتاط در پيگيري مطالبات واقعي تبعيت 

مي كنند. مجلس اكنون در رأس امور نيست«. 
وظيفه تأييد صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس بر عهده 
مردم نيست و وظيفه شوراي نگهبان اس��ت و اين مورد در 
قانون اساسي هم ذكر شده است. از س��ويي روزنامه اعتماد 
در روزي اين يادداشت را منتش��ر كرده كه حداقل در شهر 
تهران، به دليل س��وء مديريت ش��هرداري و ش��وراي شهر، 
بزرگراه هاي بسياري به دليل برفي پاييزي قفل شدند. چطور 
افراد ناكارآمد براي مديريت شهري پايتخت انتخاب شدند؟ 
اينجا كه ديگر نظارت اس��تصوابي ش��وراي نگهبان نقشي 
نداشت و اين ش��ورا در انتخابات شوراها نقشي ندارد. پنهان 
كردن ناكارآمدي هاي خود پشت انتقاد از ديگران شيوه كار 

اصالح طلبان است. 

  گزارش

رئيس کميسيون آموزش مجلس: 
نابودي صهیونیسم را تئوريزه خواهیم کرد

رئيس کميس�يون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اس�المي گفت: نابودي 
صهيونيس�م را ب�ه کم�ك نخب�گان 
جهان اس�الم، تئوري�زه خواهيم کرد. 
به گزارش خانه  ملت، محمدمهدي زاهدي 
در نشست بين المللی كميسيون مطالعات 
راهبردي و آينده پژوهی جهان بدون رژيم 

صهيونيستي، اظهار داشت: نابودي صهيونيس��م را به كمك نخبگان 
جهان اسالم، تئوريزه خواهيم كرد. وي افزود: شبكه اساتيد و نخبگان 
جهان اس��الم به منظور تبادالت علمي و تحقيقاتي، و انتقال فناوري 

تشكيل شده است. 
رئيس اتحاديه انديش��مندان دانشگاهي جهان اس��المي در اجالسيه 
انديشمندان دانشگاه هاي جهان اس��الم از نخبگان مسلمان خواست 
جنايات امريكا و رژيم صهيونيستی و تالش براي ايجاد اختالف و نزاع و 

عقب افتادگی كشورهاي مسلمان را براي جوامع خود تبيين كنند. 
زاهدي اضافه كرد: مجمع تقريب مذاهب اسالمي بر اين اساس شكل 
گرفته تا بتواند در انسجام و تقويت بنيه امت اسالمي تأثيرگذار باشد 
و اتحاديه جهاني تقريب نهاد انديش��مندان دانش��گاهي مي خواهد با 
ايجاد ش��بكه ارتباطي فی مابين انديش��مندان دانشگاهي مسلمان با 
نگرش تقريب مذاهب در راستاي تشكيل امت واحد اسالمي در تحقق 
تمدن نوين اسالمي گام بردارد و در اين مسير برنامه ريزي كرده است 
كه گام هاي عملي برداشته شود. وي شناسايي انديشمندان مسلمان 
دانشگاهي كش��ورهاي مختلف جهان و برقراري ارتباط با آنان و ارتقا 
و كسب اقتدار علمي و فناوري جهان اس��الم با همكاري و هماهنگي 

كشورهاي اسالمي را ضروري برشمرد. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ارائه 
خدمات مشاوره اي و دانشي تخصصي به ملل اسالمي براي باال بردن 
علم و فناوري كشورهاي اسالمي نيز براي پيشبرد اهداف اجالس بايد 
در برنامه ما باشد، بر تالش براي مقابله علمي و تخصصي با افراط گرايی 

به ويژه جريان تكفيري وداعش نيز تأكيد كرد. 
زاهدي همچنين محورهاي مهم مورد بحث در اتحاديه انديشمندان 
جهاد دانشگاهي جهان اسالم را آينده جهان بدون رژيم صهيونيستي، 
تشكيل كش��ور مس��تقل فلس��طين، نقش دانش��گاهيان در تحقق 
امت واحده اس��المي، نقش دانش��گاهيان در تبيين جنايات، توطئه 
دخالت هاي اس��تكبار جهاني ب��ه ويژه امري��كا، تبيي��ن راهپيمايي 
عظيم اربعين برش��مرد. وي همچنين نقش دانشگاهيان در تقويت و 
حمايت از جبهه مقاومت به ويژه تهيه و تدوين دستاوردهاي ۶0ساله 
مقاومت و تدريس آن در دانش��گاه ها و مدارس جهان اسالم و تالش 
براي ايجاد تمدن نوين اسالمي را از ديگر موارد قابل ذكر در اتحاديه 
انديشمندان جهاد دانش��گاهي جهان اسالم دانس��ت. بر اساس اين 
گزارش در اين نشس��ت اتحاديه انديشمندان جهاد دانشگاهي جهان 
اسالم، محمدمهدي زاهدي با رأی اكثريت براي پيگيري ثبت اتحاديه 
انديشمندان دانش��گاهي تقريب نهاد در مجامع بين المللي وابسته به 

سازمان ملل انتخاب شد. 

مقام امنيتي وزارت کشور تأکيد کرد
برخورد با شايعه پراکنان فضاي مجازي

عده اي با پخش کليپ هاي مربوط به سنوات قبل در فضاي مجازي 
موجب ترويج فضاي بي اعتمادي و ناامني در سطح جامعه مي شوند؛ 
با ش�ايعه پراکنان فضاي مجازي مطابق قانون برخورد مي ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، صيدال فعال، رئيس مركز 
فوريت هاي امنيتي، اطالعات و اخبار وزارت كشور اعالم كرد: با توجه 
به اينكه پس از اجراي برنامه تغيير قيمت بنزين، زمينه سوءاستفاده و 
شايعه پراكني عده اي در فضاي مجازي ايجاد شده است، در اين راستا 
معاندين نيز در جهت بزرگ نمايي رويدادها و براي دستيابي به اهداف 

ضد مردمي خود، اقدام به شايعه سازي و دروغ پراكني مي كنند. 
فعال در همين زمينه ادامه داد: پخش كليپ هاي مربوط به س��نوات 
قبل در فضاي مج��ازي از جمله اين اقدامات اس��ت ك��ه اين حركت 
موجب ترويج فضاي بي اعتمادي و ناامني در س��طح جامعه مي شوند. 
براي نمونه، پخش كليپ مربوط به چند مورد آتش س��وزي سال هاي 
گذشته كه ناشي از تحريق هاي غيرعمدي بوده، با ادعاي كامال دروغ 
آتش سوزي در پمپ بنزين در يك خيابان تهران و يا در يكي دو شهر 
ديگر، همچنان كه از سوي خبرگزاري هاي مختلف اعالم شد، به هيچ 

عنوان واقعيت ندارد. 
رئيس مركز فوريت هاي امنيتي، اطالعات و اخبار وزارت كشور تصريح 
كرد: البته شهروندان، هر خبري را كه در فضاي مجازي منتشر مي شود، 
باور نمي كنند و حتمااً نسبت به صحت و سقم اخبار تحقيق مي كنند. 
طبيعتااً اخب��ار موثق از س��وي خبرگزاري هاي رس��مي و پايگاه هاي 
معتبر خبري منتشر و يا بازنشر مي ش��ود. وي افزود: افرادي كه اقدام 
به شايعه پراكني در فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي مي كنند، 
از جمل��ه مطابق با م��واد ۷44، ۷45 و ۷4۶ قانون مجازات اس��المي، 
پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود. فعال همچنين خاطرنشان كرد: 
مركز فوريت هاي امنيت��ي، اطالعات و اخبار وزارت كش��ور بر تمامي 

پديده ها و حوادث امنيتي اشراف كامل، دقيق و سريع دارد. 

جانشين وزير دفاع: 
برد موشك هاي کروز زمیني

 افزايش خواهد يافت
ي�ك پ�روژه موش�كي ک�روز زميني 
در پي�ش داري�م که ب�رد و دق�ت اين 
موش�ك ها ب�ا اس�تفاده از سيس�تم 
نقش�ه برداري جدي�د و ديجيت�ال 
بيش تر مي ش�ود و در آين�ده نزديك 
مراحل آزمايش آن تمام خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، س��ردار قاس��م تقي زاده 

جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در حاشيه يادواره شهداي 
نيروي هوافضاي س��پاه و در جمع خبرنگاران در خصوص دستاوردهاي 
جديد دفاعي در حوزه موشك هاي كروز، اظهار داشت: يك پروژه موشكي 
كروز زميني در پيش داريم كه برد و دقت اين موش��ك ها با اس��تفاده از 
سيستم نقشه برداري جديد و ديجيتال بيشتر مي شود و در آينده نزديك 
مراحل آزمايش آن تمام خواهد شد. وي در خصوص پيشرفت هاي صورت 
گرفته در زمينه موشك هاي بالس��تيك زمين به زمين نيز، گفت: عمده 
تالش ما در اين حوزه اين است كه كل موشك هاي زمين به زمين مان را 
نقطه زن كنيم و اين بيشترين كاري است كه در حال انجام آن هستيم و اين 
اتفاق تقريبااً در حال اتمام است. سردار تقي زاده ادامه داد: براي پروژه هاي 
ديگر از پيشرفته ترين تكنولوژي هاي روز دنيا استفاده مي كنيم كه از اين 

حيث جزو پنج كشور برتر دنيا در حوزه موشكي هستيم. 
جانشين وزير دفاع در خصوص سالح پدافند هوايي ليزري نيز، گفت: در 
زمينه انهدام ريزپرنده ها و كوادكوپترها به تكنولوژي پدافند هوايي ليزري 
دست پيدا كرده ايم كه آزمايش هاي تحقيقاتي آن تمام شده و هم اكنون در 
خط توليد قرار دارد. سردار تقي زاده در پايان در خصوص آخرين وضعيت 
جنگنده قاهر نيز تأكيد كرد: اين جنگنده مراحل تاكسي را انجام داده و 

آماده است براي تست هاي بعدي، جلو برود. 
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      تسنيم:  ۶ هزار و ۷00 نفر از استادان بسيجي دانشگاه آزاد اسالمي 
طي بيانيه اي از تحوالت انقالبي و رويكرد عدالتخواهانه و ضد فساد قوه 
قضائيه تجليل و آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در روند تحولي 

آن قوه براي رسيدن به قوه قضائيه تراز انقالب اسالمي اعالم كردند. 
    مهر: روابط عمومي مجمع تش��خيص مصلحت نظام، ضمن انتشار 
تكذيبيه اي شايعات و جمالت منتسب به دبير مجمع تشخيص مصلحت 
اً بيان مي دارد،  نظام در قيمت بنزين را تكذيب كرد. اين تكذيبيه مؤكدا
رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ مصاحبه، سخنراني 
يا پيامي در تأييد يا حماي��ت از افزايش نرخ بنزي��ن در روزهاي اخير 
نداشته اند. در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ بحثي 
درباره گران شدن بنزين مطرح نبوده است و هرگونه تصميم گيري در 

اين باره از اختيارات دولت و مجلس به شمار مي رود. 

اگ�ر از ذک�ر خدا ک�ه قرآن اس�ت 
اعراض شود دچار تنگي در معيشت 
مي ش�ويم. چرا به س�راغ دشمنان 
خدا براي گش�ايش رزق برويم؟ به 
سراغ خود خدا برويم. دشمنان خدا 
امروز بيش از حد کارتن خواب دارند 
مي خواهند گره گشايي کنند؟ هرگز

سيدمحمود حسينی |   تسنيم   


