
حقيقت و منطق اصلي بسيج
نقش بسيج از همه ارگان ها، دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و دواير دولتي و 
غيردولتي در كشور در حفاظت از انقالب و نااميد كردن دشمنان در گام 
اول انقالب اسالمي برجسته تر، پررنگ تر، كليدي تر، گسترده تر، اثرگذارتر 
و بااهميت تر بوده و ترديدي نيست كه اين نقش در گام دوم انقالب نيز 
پر رنگ تر و اثربخش تر از قبل خواهد بود و اگرچه بررسي ابعاد مختلف 
نقش بسيج در تحقق بيانيه گام دوم از حوصله اين وجيزه خارج است اما 
به اختصار مي توان گفت بس��يج در گام دوم با تأكيد بر جواني به عنوان 
پرچم دار جوان گرايي، ميدان دار و ستون اصلي خيمه انقالب خواهد بود. 
اين حقيقتي اس��ت كه مدت كوتاه )كمتر از يك سال( از بيانيه گام دوم 
به خوبي در عملكرد بسيج در حوزه هاي مختلف سازندگي، امدادرساني، 
كارآفريني، اش��تغال زايي، رونق توليد و... مشهود اس��ت و مردم در كنار 
بس��يجيان و بس��يجيان در كنار مردم دنيايي از شور و نش��اط و اميد را 
خلق كرده و دشمنان را در تحقق نقشه هاي شيطاني خود ناكام و نااميد 

ساخته اند. 
بسيج، ش��كل گيري و بلوغ خود را مرهون دوران دفاع مقدس است اما 
نظام جمهوري اسالمي اس��تقامت، بقا، استحكام، عدم انحراف از اصول، 
عزت و سربلندي، عمق راهبردي و جهاني شدن خود را بيش از هر نهاد و 
دستگاهي مديون و مرهون بسيج به عنوان تجلي بعد مردمي نظام است. 
اگر تفكر بسيجي و رايحه روح نواز خدمت خالصانه و بي منت بسيجي در 
كشور سايه نينداخته بود، معلوم نبود در كشاكش جنگ نرم و نفوذ جرياني 
دشمن در ساختار احزاب سياسي و ساختارهاي نظام، چه سرنوشتي در 
انتظار كشور بود و چه بسا كه مانند همه انقالب هاي كوچك و بزرگ جهان 

با مهندسي نظام سلطه به انحراف كشيده و متالشي شده بود. 
انقالب اسالمي گفتمان جديدي مبتني بر استقالل كامل سياسي عدم 
سازش با ظالم و ايستادگي و مقاومت در برابر مستكبران و زورمداران را در 
جهان ظلم و استبداد مهندسي شده و مدرن به نمايش گذاشته و ماهيت، 
ساختار، اهداف و منافع نظام سلطه را با خطر جدي مواجه ساخت و به 
همين دليل نظام سلطه هرآنچه در توان داشته براي براندازي جمهوري 
اسالمي به كار بسته است اما نعمت بسيج توطئه ها و دسيسه هاي نظام 
را خنثي و به تهديد تبديل كرده است، بر اين اساس مدعي هستيم كه 
تحقق گفتمان انقالب اسالمي را بسيج تضمين كرده و پدافند غيرعامل 
را در همه ابعادش به بهترين شكل ممكن به نمايش گذاشته است. اساس 
تشكيل نهاد بسيج بر »خلق فرصت«، »نگاه فرصت محور به تهديدها«، 
»تبديل تهديدها به فرصت ه��اي طاليي و ناب« و حركت پرش��تاب و 
اميدوارانه به س��مت قله ها و اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي بنا 
نهاده ش��ده و در راه وصول به اهداف نظام براي بسيج هيچ غيرممكني 
وجود ندارد. بسيج در راستاي تبديل تهديد به فرصت بر زيرساخت ها و 
كاركردهاي زير تأكيد داشته و به آينده درخشان نظام اسالمي و حركت 
به سمت قله ها و اهداف متعالي و تشكيل حكومت جهاني مهدوي بسيار 

خوش بين است: 
۱ - دش��من به دنبال كاهش اعتماد عمومي، ايجاد تفرق��ه بين مردم و 
مسئوالن و كاهش س��رمايه اجتماعي نظام اس��ت و در نقطه مقابل آن؛ 
خدمتگزاري عاش��قانه، عزم ملي، مديريت جه��ادي و انقالبي و عمل به 
وعده ها قطعاً اين تهديدها را به فرصت تبديل خواه��د نمود.  ۲ - اتخاذ 
تصميمات بزرگ نظير طرح بنزين، بدون كار عميق و دقيق كارشناسي 
و پيوس��ت هاي تبليغاتي و فرهنگي، اطالعاتي و امنيت��ي و عدم آينده 
نگ��ري و پيش بيني طرح هاي يدك��ي قطعاً به س��رمايه اجتماعي نظام 
اس��المي صدمه زده و كار تبديل تهديد به فرصت را براي بسيج سخت 
و پرهزينه خواهد كرد.  ۳ - بس��يج در فضاي امن و آرامش، قدرت مانور 
تبديل تهديد به فرصت را پيدا مي كند و تضمين نعمت امنيت مستلزم 
اعتماد به مردم و پيش بيني راه كارها و روش های مناسب و قانوني براي 
اعتراض هاي مردم به مسئوالني اس��ت كه با دادن وعده های انتخاباتي و 
با رأي مردم پست هاي اجرايي نظام را اشغال كرده اما از انجام تعهدات و 
وعده های خود عاجزند.  ٤ - به تجربه و در تمامي فتنه هاي گذشته ثابت 
شده كه دشمن از شبكه هاي اجتماعي و ظرفيت دنياي مجازي بر بستر 
اينترنت براي »تبديل آسيب ها به تهديد«، »تقويت شبكه نفوذ موردي و 
جرياني«، »سازماندهي، آموزش و تجهيز شبكه آشوبگري«، »هدايت و 
راهبري شبكه هاي هرمي براندازان«، »ارتباط شبكه هاي برانداز داخلي 
با شبكه هاي رسانه اي و تروريستي خارجی« و... استفاده مي كند و بسيج 
بر سرعت بخشي به ايجاد كامل شبكه ملي اطالعات و اينترانت بومي و 
شبكه هاي اجتماعي امن براي تبديل تهديد به فرصت تأكيد  دارد.  ۵ - اگر 
مسئوالن اجرايي با آسيب ديدگان همدردي و همراهي نكنند و خرابي ها 
و خسارات ناشي از تالش دشمن با سرعت ترميم نشود قطعاً به سرمايه 
اجتماعي نظام لطمه جدي وارد ش��ده و كار بسيج را براي تبديل تهديد 
به فرصت پرمشكل و پرهزينه خواهد كرد.  ۶ - همراهي دستگاه قضايي 
با مردم و ايجاد اميد در بين مردم مس��تلزم تفكيك دقيق و سريع مردم 
معترض و احترام حداكثري به اعتراض هاي مردم و س��رعت، قاطعيت و 
برخورد قانوني و شرعي با اشرار و شبكه همكار دشمن است. مردم بايد در 

عمل اشداء علي الكفار رحماء بينهم را مشاهده كنند. 
مهم ترين ويژگي بسيج، مردمي بودن از يك سو و بصير بودن از سوي ديگر 
است و بسيج با همين ويژگي در طول انقالب همواره تهديدها را در گام 
نخس��ت خنثي و در ادامه به فرصت تبديل كرده است و بسيج به عنوان 
ارزشمندترين س��رمايه اجتماعي نظام اس��المي و »بزرگ ترين شبكه  
مردمي فرهنگي، اجتماعي و نظامي دنيا« مصداق تام و تمام و بارز تبديل 
تهديدها به فرصت هاي طاليي و تاريخ ساز است و اصوالً بسيج براي همين 
منظور و هدف مقدس يعني ايجاد فرصت هاي ناب مبتني بر ظرفيت هاي 
داخلي و تبديل تهديد به فرصت درس��ت شده است. كه »اين حقيقت و 

منطق اصلي بسيج است«. 

سیدعبداهلل متولیان

در ديدار وزيرخارجه عمان با روحاني عنوان شد

»نه« به دخالت   بيگانگان، »آري« به همکاری   منطقه ای

يوس�ف بن علوي، وزي�ر امور خارج�ه عمان 
در س�فري دو روزه به تهران با دبير ش�وراي 
عال�ي امني�ت مل�ي، وزي�ر امورخارج�ه، 
رئي�س مجلس و رئي�س جمهور دي�دار كرد. 
كش��ور پادش��اهي عمان طي چند دهه گذشته 
كوش��يده اس��ت خود را به عنوان يك بازيگر بي 
طرف و درعين حال مؤث��ر در روابط منطقه اي و 
بين المللی معرفي كند؛ بازيگري كه حتي برخي 
براي او نقش سوئيس خاورميانه تعريف مي كنند 
كه همواره تالش كرده است، نقش ميانجي ميان 
دولت هاي درگي��ر و متخاصم  را ب��ازي كند. از 
اين رو است كه س��فرمقامات اين كشور، فارغ از 
مناسبات دوجانبه ميزبان و ميهمان، مورد تحليل 

و تفسيرهاي خاص صورت مي گيرد. 
گرچه از جزييات اين ديدارها خبري منتشر نشده 
است، اما مواضع مقامات رسمي كشورمان در اين 
ديداره��ا مي تواند تا حدودي بر اي��ن گمانه زني 
صحه بگذارد كه او حامل پيامي از طرف عربستان 
س��عودي و حتي امريكا بوده است. آخرين ديدار 
فرستاده عمان روز گذشته با رئيس جمهور بود. 
ديداري كه بر روابط دوس��تانه دوكشور متمركز 
بود و البته تحوالت منطقه از جمله امنيت خليج 
فارس و جنگ يمن و روابط كش��ورهاي منطقه 
مورد بررس��ي قرار گرفت. جايي كه روحاني بار 
ديگر تأكيد كرد: بايد گذشته را پشت سر گذاشته 
و به آينده بنگريم و با همكاري مشكالت منطقه 
را حل و فصل كنيم. او به طور مشخص عربستان 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: »هيچ مشكلي براي 
توس��عه روابط با همس��ايگان و تجديد روابط با 

عربستان سعودي وجود ندارد. «
   عمان مي تواند مركزي براي تجارت ايران 

در منطقه باشد
رئيس جمهور ب��ا بيان اينكه ديدار با مس��ئوالن 
عمان همواره فرصتي مغتنم براي گسترش روابط 
دوستانه في مابين است، اظهار داشت: جمهوري 
اسالمي ايران براي توسعه مناسبات و همكاري ها 
با همس��ايگان خود به ويژه عمان اهميت ويژه اي 

قائل است. 
وي با اشاره به اينكه با تالش مس��ئوالن ايران و 
عمان، همواره روابط دوستانه و برادرانه اي ميان دو 
كشور برقرار بوده است، افزود: خوشبختانه امروز 
تحرك خوبي در مناسبات اقتصادي في مابين به 
وجود آمده و اميدواريم ب��ا برگزاري هجدهمين 
كميس��يون مش��ترك همكاری های دو كشور، 
گام هاي خوبي در راستاي توسعه و تقويت روابط و 
همكاری های تهران – مسقط برداشته شود. دكتر 
روحاني توس��عه روابط و همكاری های تجاري، 
افزايش ارتباط ميان بازرگانان دو كش��ور، تالش 
در راستاي تسريع در اجراي توافقات في مابين و 
تسهيل در روابط بانكي دو كشور را حائز اهميت 
دانست و خاطرنشان كرد: عمان مي تواند به عنوان 

مركزي براي تجارت ايران در منطقه باشد. 
رئيس جمهور با اش��اره به ض��رورت تالش براي 
توس��عه بيش از پي��ش روابط اي��ران و عمان در 
بخش ه��اي مختلف از جمله علم��ي و فرهنگي، 
روابط مردم با مردم و كش��تيراني و گردشگري، 
تصريح كرد: فعاالن اقتصادي و س��رمايه گذاران 
دو كش��ور مي توانند با اس��تفاده از ظرفيت ها و 
توانمندي هاي موجود، همكاری های مش��ترك 

خود را گسترش دهند. 
  كش�ورهاي منطق�ه بايد مان�ع دخالت 

بيگانگان شوند
دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايران معتقد است كشورهاي منطقه بايد در تأمين 
امنيت منطقه حضور و نقش آفريني فعال داشته 
باشند و در اين راستا طرح صلح هرمز را نيز ارائه 
كرده است، گفت: بايد با گس��ترش همكاري ها، 
امنيت منطقه به ويژه در خليج فارس و تنگه هرمز 
را برقرار كرده و به بيگانگان اجازه دخالت ندهيم. 
رئيس جمهور بح��ران يمن را يكي از مس��ائل و 
معضالت مهم منطقه، عنوان كرد و افزود: جنگ 
يمن جز ويراني، كشتار مردم، ايجاد عداوت و كينه 
ميان مردم دو كشور و تهديد تماميت ارضي يمن 
هيچ دستاورد ديگري نداشته است. روحاني ادامه 
داد: متأسفانه اروپا و امريكا به رغم اظهارنظرهاي 
ظاهري خود، عالقه اي به برقراري صلح در يمن 
ندارند چرا كه به اين واس��طه توانسته اند، سالح 
بسيار زيادي را به فروش برسانند. رئيس جمهور 
با تأكيد بر اينكه راهي جز برادري و دوستي ميان 
كش��ورها و ملت هاي منطقه وجود ندارد، گفت: 
همه بايد ت��الش كنيم تا جن��گ در يمن هر چه 
سريع تر به پايان رس��يده و ثبات و امنيت در اين 

كشور در سايه مذاكرات صلح يمني – يمني ايجاد 
شود. روحاني همچنين با اشاره به ضرورت تالش 
در راس��تاي ارس��ال كمك هاي انسان دوستانه 
به مردم يمن اظهار امي��دواري كرد، تالش هاي 
صلح طلبانه ايران و عمان منجر به برقراري صلح، 
ثبات و امنيت در منطقه و گس��ترش دوس��تي، 

برادري و اخوت ميان ملت ها شود. 
  ح�ل مش�کالت در گ�رو همکاری های 

منطقه ای
رئيس جمهور با بيان اينكه معتقديم بايد گذشته 
را پشت سر گذاشته و به آينده بنگريم و با همكاري 
مش��كالت منطقه را حل و فصل كني��م، گفت: 
سياست هاي دولت عربستان سعودي در سوريه، 
عراق و لبنان هيچ دستاوردي برايشان نداشته و 
اميدواريم مسئوالن اين كشور مسير سياست خود 

را تغيير دهند. 
روحاني با اش��اره ب��ه اينكه از منظ��ر جمهوري 

اسالمي ايران هيچ مش��كلي براي توسعه روابط 
با همسايگان و تجديد روابط با عربستان سعودي 
وجود ندارد، گفت: معتقديم در راس��تاي تأمين 
امنيت و ثبات در منطقه بايد همه كشورها در كنار 

يكديگر قرار داشته باشند. 
  حمايت اردن از طرح صلح هرمز

يوس��ف بن علوي وزير امور خارجه عمان نيز در 
اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از مالقات با رئيس 
جمهور كشورمان و ابالغ س��الم سلطان قابوس 
پادشاه عمان به وي، توسعه روابط و همكاری های 
ايران و عمان را در راستاي منافع همه كشورهاي 
منطقه دانس��ت و افزود: عمان نسبت به توسعه 
روابط و همكاري ها با جمهوري اس��المي ايران 
اهتمام ويژه اي دارد. وزير ام��ور خارجه عمان با 
اشاره به برگزاري هجدهمين كميسيون مشترك 
همكاری ه��ای اي��ران و عمان با حض��ور فعاالن 
اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي دو كشور، 
گفت: تقويت روزافزون مناسبات و همكاری های 

في مابين موجب خرسندي دو ملت خواهد بود. 
بن علوي با بيان اينكه ايران و عمان در بس��ياري 
از موضوعات منطق��ه اي و بين المللي ديدگاه ها 
و مواضع مش��تركي دارن��د، خاطرنش��ان كرد: 
ابت��كار جمهوري اس��المي اي��ران در ارائه طرح 
صلح هرمز مطمئناً به نفع همگان و توسعه ثبات 
و امنيت كش��ورهاي منطقه خواهد ب��ود. وي با 
اش��اره به اينكه ايران و عمان مي توانند با توسعه 
همكاري ها راه حل هاي مناس��بي براي مس��ائل 
و معضالت منطق��ه اي به وي��ژه در موضوع يمن 
ارائه دهند، گفت: خوش��بختانه امروز نشانه هاي 
اميدواركننده اي براي حل بح��ران يمن پديدار 
شده و مطمئناً ايران با توجه به جايگاه و مسئوليت 
حس��اس خود در منطقه از هيچ تالش��ي در اين 

راستا دريغ نخواهد كرد. 
   الريجاني: ترامپ با ايران عناد دارد

يوسف بن علوي همچنين عصر دوشنبه با رئيس 
مجلس شوراي اس��المي ديدار و گفت وگو كرد. 
الريجاني در اين ديدار گفت: نقش عمان در ايجاد 
فضاي صلح و آرامش در منطقه قابل توجه بوده و 
روابط بين دو كشور ايران و عمان همواره خوب و 

در حال پيشرفت بوده است. 
الريجاني ضم��ن تبريك برگ��زاري انتخابات در 
كشور عمان، تصريح كرد: كشورهاي منطقه بايد 
با يكديگر ارتباط نزديك داشته باشند تا مشكالت 
برطرف شود و طرح ايران براي افزايش مشاركت و 

صلح در منطقه نيز تابع همين نظر است. 
وي با اشاره به اينكه مس��ئله يمن، مسئله بزرگ 
ماست كه اميدواريم با گفت و گو آن را حل كنيم، 
افزود: طرف مقابل باي��د بداند كه با زور نمي توان 
مش��كل را برطرف كرد، به خصوص كه مس��ئله 
يمن، اليه هاي پنهاني دارد و ابتدا بايد آتش بس 
صورت بگيرد و س��پس بايد به سمت موضوعات 

ديگر حركت كرد.
 رئيس مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه، براي 
مردم مسجل ش��ده كه ترامپ با ايران عناد دارد، 
گفت: رفتار امريكا عاري از منطق و تالش امريكا 
براي به صفر رس��اندن فروش نفت ايران بي ثمر 
بوده است. يوسف بن علوي نيز در اين ديدار گفت: 
شكي نيست تحريم كشوري كه پرچم صلح را در 
دست دارد، پسنديده نيست. در همين حال كه 
هدف تحريم هاي امريكا، تحقق پيدا نكرده و اين 
موضوع بايد جدي گرفته شود. يوسف بن علوي 
با بيان اينكه عم��ان همواره در كن��ار جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت و ترديدي در حقانيت طرح 
صلح هرمز اي��ران نداريم، اف��زود: در حال حاضر 
امريكايي ها نمي دانند چگونه از تنگناي مشكالت 

به وجود آمده خارج شوند. 

ژه
وی

تير كشته سازي از حوادث اخير، كه به طور ناشيانه اي از فتنه 
88 كپی برداری شده بود، بار ديگر به سنگ خورد. 

عوامل فتنه در سال 88 براي كش��اندن مردم به خيابان ها و 
گسترش دامنه اغتشاشات به هر روشي متوسل شدند كه يكي 
از آنها كشته سازي هاي دروغين بود تا با استفاده از احساسات 
مردم، اهداف خرابكارانه و ساختار شكنانه خود را دنبال كنند 
كه البته با نمايان شدن واقعيت هاي پس از غبار فتنه، دست 

فتنه گران رو شد و نزد افكار عمومي مفتضح شدند. 
اما اين افتضاح باعث نش��د كه آش��وبگران ح��وادث اخير 
كه بعضاً با برخي فتنه گران 88 قرابت فكري داش��تند بار 
ديگر به اين روش نخ نما ش��ده متوسل نشوند. يكي از اين 
نمونه ها خبرسازي درباره درگذش��ت خانمي به نام نيكتا 
اسفنداني بود كه ادعا شد در حوادث اخير كشته شده است، 
حال آنكه اين ادعا از اساس دروغ بود و متوفي بنابه اظهار 
بستگانش بر اثر مسموميت از دنيا رفته است. موضوعي كه 

روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه به جزئيات آن پرداخت و 
در تشريح دروغ پردازي مدعيان گفت:» در بين اسامي اي 
كه آنها اعالم كردند م��ا افراد متع��ددي را داريم كه زنده 
هس��تند و با آنها مصاحبه كرديم و مشخصات دقيق شان 
وجود دارد؛ كش��ته هاي ب��ي ربط و درگذش��تگان عادي 
را هم اينجا آوردن��د كه نمونه مصاحب��ه آن را كه خانواده 
نيكتا اسفنداني است، مش��اهده كرديد. چقدر سر و صدا 
كردند كه دختر ۱٤ ساله اي در اغتشاشات به ضرب گلوله 
كشته شده است، خانمي كه هيچ ربطي به اين موضوعات 
نداشته و هم پزش��كي قانوني تأييد كرده و هم خانواده كه 
در اثر مسموميت فوت كرده اس��ت.  اينها اشخاصي را در 
بيمارستان ها داشتند كه اگر كسي مرد به ما اسم دهيد كه 
به اينها اعالم شده كه در بيمارستان ما يك دختر خانمي 
به نام نيكتا اس��فنداني مرده و آنها نيز اسم وي را به عنوان 
كشته شدگان اغتشاشات اخير بردند.   افراد ديگري نيز از 

اين قبيل زياد هستند ما تعداد زيادي از اين اسامي را داريم 
كه اسامي غيرواقعي است و تعدادي هم داريم كه االن زنده 
هستند و با آنها مصاحبه كرديم؛ اين شگردي كهنه است 
و يادتان هم نرفته است كه در فتنه 88 همين كار را انجام 
دادند، هم كشته سازي و هم آمار سازي كردند و اسم سعيده 
پورآقايي را بردند و گفتند خانواده شهيد است و براي وي در 
تهران مجلس ترحيم گرفتند و به مجلس ترحيم او رفتند 
و مجلس فاتحه برايش برگزار كردند، س��پس اين خانم را 
آورديم و وي نيز مصاحبه كرد و گفت من زنده ام. كساني كه 
در مجلس ترحيم به جاي خانواده اين فرد شركت كردند 
خانواده سعيده پورآقايي نبودند. اينها شگرد هاي كهنه اي 
است كه دشمنان نظام و انقالب در حال انجام آن هستند؛ 
اعالم مي كنيم كه در بين كشته ش��دگان و جانباختگان 
عالوه بر ش��هادت مأموران انتظامي و امنيتي، بخش قابل 

توجهي از آنها توسط همين اشرار كشته شدند.«

 گزارش سپاه و وزارت اطالعات 
به خبرگان رهبري از حوادث اخير

در اجالس مش�ترك هيئت رئيس�ه و كميس�يون هاي تخصصي 
خبرگان، وزير اطالعات و رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران، 
اخبار و اطالعات الزم را درباره حوادث اخير كشور ارائه مي كنند. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل احمد خاتمي در پايان نشست هيئت رئيسه 
مجلس خبرگان رهبري با اشاره به حوادث اخير كشور گفت: در جلسه 
هيئت رئيسه مقرر شد در جلسه مشترك هيئت رئيسه و كميسيون ها 
كه در تاريخ ۲۶ دي ماه برگزار خواهد شد ابعاد گوناگون طرح مديريت 
مصرف سوخت و مسائل و حوادثي كه پيرامون اجراي اين طرح رخ داد 
به طور مس��تند مورد بحث و ارزيابي قرار گيرد. وي افزود: در اجالس 
مشترك هيئت رئيسه و كميس��يون هاي تخصصي مجلس خبرگان، 
آيت اهلل رئيس��ي به عنوان نايب رئيس اين مجل��س، وزير اطالعات و 
همچنين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاس��داران، اخبار و اطالعات 
الزم را درباره حوادث اخير كشور ارائه مي كنند. خاتمي در ادامه با اشاره 
به مشكالت معيشتي مردم تصريح كرد: مردم ولي نعمتان اين نظام و 
انقالب هستند و بنابراين در جلسه امروز، بر لزوم توجه جدي مسئوالن 
به معيشت مردم تأكيد شد كه مسئوالن، مشكالت معيشتي مردم را 
درك كنند. وي تصريح كرد: قرار بود قيمت كاالها باال نرود اما نمي شود 
از واقعيت ها گذشت كه نرخ كاالها در حال افزايش است و اين واقعيت را 
نمي شود ناديده گرفت. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان افزود: 
در نشست اين هيئت تأكيد شد كه همه مس��ئوالن به ويژه مسئوالن 
اجرايي بدانند كه م��ردم صاحب اين انقالب هس��تند و بايد براي رفع 

مشكالت معيشتي آنان بايد اقدام ويژه شود. 

  گزارش

عضو فقهاي شوراي نگهبان: 
حق نداريم خود را در برابر دشمن ذليل كنيم

عضو فقهاي ش�وراي نگهبان با بيان اينکه ح�ق نداريم خود را در 
برابر دش�من ذليل كنيم و تس�ليم ش�ويم، گفت: پذيرفتن كاري 
كه از توان انس�ان خارج اس�ت مذلت او را در پي خواهد داش�ت. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل محمدمهدي ش��ب زنده دار در جلسه درس 
اخالق خود با اش��اره به درخواس��ت امام س��جاد)ع( در دعاي مكارم 
االخالق از خداوند براي دوري از كبر گفت: انس��ان براي دوري از كبر 
بايد مراقبت هاي الزم را داشته باشد. وي افزود: گاهي ممكن است كه 
انسان به واسطه تحصيل علم و مقام تصور كند كه از ديگران برتري دارد 
اما براي اينكه اين توهم نادرست پيدا نش��ود يا از بين برود انسان بايد 
از خود مراقبت كند و بداند كه تنها خداوند متعال از جايگاه انس��ان ها 

اطالع دارد. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه مؤمن اجازه ندارد 
خود را تحقي��ر و ذليل كند، اظهار داش��ت: عزت حوزه ه��اي فراواني 
در امور ش��خصي، سياس��ي و اجتماعي دارد، اگر ملت شريف در برابر 
طواغيت مي ايستد و تسليم نمي ش��ود، افزون بر اينكه امر الهي است، 
عزت اسالمي محسوب مي شود چرا كه ما حق نداريم خودمان را ذليل 
كنيم و مستعمره كفار و دشمنان شويم. وي در ادامه ابراز داشت: گناه 
انسان را نزد مردم و خدا به مذلت مي كشاند، اينگونه نيست كه گناهكار 
تنها عقوبت شود بلكه دچار خواري و مذلت نيز مي شود، اگر انسان از 
خواري گناه به عزت و شرافت اطاعت الهي منتقل شود مي تواند به غنا 

دست پيدا كند. 
استاد اخالق حوزه علميه در ادامه تبيين عواملي كه سبب ذلت انسان 
مي شود، خاطرنشان كرد: گاهي انسان سراغ كارهايي مي رود كه از توان 
او خارج است، اگر كسي توان كاري را ندارد و بر آن اصرار داشته باشد 
سبب اعتراض مردم و ذلت فرد مي ش��ود، بر اساس روايات اين مذلت 

است كه انسان متصدي كاري شود كه از عهده اش بر نمي آيد. 

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح: 
روابط ايران و چين راهبردي است

رئيس س�تادكل نيروهاي مس�لح با بيان اينکه رهبر معظم انقالب 
روابط اي�ران و چي�ن را راهب�ردي مي دانند، گفت: س�ند مهمي در 
جمه�وري اس�المي اي�ران درب�اره راهب�رد رواب�ط ۲۵ س�اله دو 
كش�ور تدوين ش�ده اس�ت كه ب�ه مقام�ات چين ني�ز ارائه ش�د. 
به گزارش فارس، سرلشكر محمد باقري، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح 
روز گذشته در ديدار با سپهبد شائو يوئان مينگ، معاون روابط بين الملل 
ارتش چين و رئيس كميسيون مشترك نظامي ايران و چين با بيان اينكه 
روابط دو كشور ايران و چين رو به توسعه است، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب روابط ايران و چين را راهبردي مي داند و رئيس جمهور چين هم  
چنين نگرشي را به اين روابط دارد. وي افزود: سند مهمي در جمهوري 
اسالمي ايران درباره راهبرد روابط ۲۵ ساله دو كشور تدوين شده است 
كه به مقامات چين نيز ارائه شد كه اين سند در عالي ترين سطوح كشور 

ما تهيه شده و مورد تأييد رهبري جمهوري اسالمي ايران است. 
سرلشكر باقري با تأكيد بر اينكه اراده دائمي دو كشور بر توسعه روابط 
است، تصريح كرد: نگاه ديگر كشورها و دش��مني هايي كه وجود دارد 
تأثيری در روابط ما نخواهد داشت و اميدوارم نگاهي كه مقامات چين به 
اين سند در تنظيم روابط دارند و پاسخي كه به اين پيشنهاد راهبردي 
ما مي دهند، باعث ادامه مسير توس��عه اي روابط باشد. رئيس ستادكل 
نيروهاي مس��لح با تأكيد بر اينكه تهديدات و عاليق مش��تركي ميان 
ما و چين وج��ود دارد، ادامه داد: زمينه هاي همكاري بس��يار متنوعي 
براي همكاري نيروهاي مسلح دو كشور وجود دارد و اميدوارم با تالش 
جنابعالي به عنوان رئيس چيني كميسيون مشترك دو كشور، در همه 

زمينه ها بتوانيم روابط را توسعه دهيم. 
سپهبد شائو يوئان مينگ، معاون روابط بين الملل ارتش چين نيز در اين 
ديدار سفر چندي قبل سرلشكر باقري به چين را سفري بسيار مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: اين سفر همكاري هاي نيروهاي مسلح دو كشور را به صورت 

مطلوب پايه ريزی كرد. 

آيت اهلل ری شهری: 
برخي مدعيان خط امام

در صف هواداران فرعون معاصر قرار گرفتند
در فتن�ه اخي�ر برخي از كس�اني ك�ه مدع�ي بودند خ�ط امامي 
هس�تند و س�ال ها در اين نظام حضور داش�تند، جاي موس�ي و 
فرعون معاص�ر را تغيير دادند و در صف ه�واداران فرعون معاصر 
ق�رار گرفتند و اين خ�ود يک�ي از ويژگي هاي آخرالزمان اس�ت. 
به گزارش مهر، آيت اهلل محمدي ری ش��هری عض��و مجلس خبرگان 
رهبري روز گذش��ته پي��ش از آغاز جلس��ه درس خ��ارج فقه گفت: 
ساده ترين راه شناخت راهنمايان راس��تين، رفتار و كردار آنها است، 
در مقابِل مؤمن آل فرعون كه از مردم مي خواست از راهنمايی او بهره 
گيرند، فرعون نيز مدعي هدايتگري بود كه نمونه امروز آن امريكا است 
كه خود را خيرخواه مردم مي نماياند در حالي كه در وقايع اخير همگان 
مشاهده كردند مزدوران امريكا براي كشتن مردم و غارت اموال چگونه 
اجير شده بودند در حالي كه رس��انه هاي غربي اين مزدوران را مردم 

خطاب مي كردند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: نظام اسالمي و رهبر معظم 
انقالب در نقطه مقابل فرعون معاصر، همانند موسي هستند، كه ايشان 
همواره مس��ير صواب را تبيين مي كنند؛ اما متأس��فانه در فتنه اخير 
برخي از كس��اني كه مدعي بودند خط امامي هستند و سال ها در اين 
نظام حضور داشتند، جاي موس��ي و فرعون معاصر را تغيير دادند و در 
صف هواداران فرعون معاصر قرار گرفتند و اين خود يكي از ويژگي هاي 

آخرالزمان است. 
آيت اهلل ری شهری با بيان يكي از ويژگي هاي دوره آخرالزمان تصريح 
كرد: فتنه در صدر اسالم سبب شكست اسالم در تقابل ها شد اما طبق 
روايتي از پيامبر اكرم)ص(، در آخرالزمان پيروان راس��تين اس��الم از 
فتنه ها رها مي شوند و منافقين مشخص مي گردند و نابود خواهند شد. 
وي افزود: كساني كه در مقابل امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري 
ايس��تادند و از امريكا و ايادي جنايتكارش حماي��ت كردند، در واقع از 
كش��تن مردم و غارت اموال مردم حمايت كردند و اين همه خسارت 
به كشور وارد نمودند و اين واقعه اخير ماهيت اين مزدوران را بيش از 

پيش روشن ساخت. 
آيت اهلل ری شهری در پايان خاطرنش��ان كرد: در فتنه سال 88 گفتم 
كساني كه در برابر اين نظام اسالمي ايستادند عاقبت به خير نمي شوند 
و در صف امريكا و اسرائيل خواهند بود و اكنون به روشني اين واقعيت 

را مي بينيم.
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كشته سازي از حوادث اخير به روش فتنه 88

 نماي نزديك

    روايت روحاني از رفتار منافقانه امريکا با ايران
 جلسه روز گذشته روحاني با جمعي از معلوالن به مناس��بت روز جهاني معلوالن، فرصت و 
بهانه اي شد تا او ضمن تش��ريح چرايي تصميم دولت براي مديريت مصرف بنزين، بار ديگر 

بدعهدي هاي امريكا را تكرار كند. 
روحاني پس از يادآوري تحريم بي سابقه امريكا عليه ملت ايران با خروج از برجام و اعمال فشار 
اقتصادي سنگين به ملت، با بيان اينكه با مقاومت ملت، امروز شرايط به گونه اي است كه آنها 
خودشان به دنبال گفت وگو و مذاكره هستند و پيام هاي خصوصي مي فرستند، گفت: پيام ها 
و درخواست هايي كه به صورت خصوصي براي مذاكره مي فرستند خالف شعارهايي است كه 

به صورت عمومي مطرح مي كنند و اروپايي ها كه واسطه هستند نيز اين را مي دانند. 
روحاني با تأكيد بر اينكه همه تالش ما اين است كه فشار را بر قشر آسيب پذير كاهش دهيم، 
گفت: علت اجراي طرح اصالح قيمت بنزين اين بود كه با افزايش بي رويه مصرف، در شرايط 
تحريم نيازمند واردات بنزين نشويم. وي با اظهار اينكه با ادامه روند افزايش مصرف بنزين، 
در س��ال ۱٤00 دوباره به واردكننده بنزين تبديل مي شديم، اضافه كرد: براي اينكه بتوانيم 
خودكفا باشيم و مصرف بنزين را كنترل كنيم، طرح سهميه بندي و اصالح قيمت بنزين اجرا 
ش��د و درآمد حاصل از اين طرح كه حدود ۳۱ هزار ميليارد تومان است نيز به طور كامل در 

اختيار اقشار آسيب پذير جامعه قرار مي گيرد. 

president

جنگ يمن جز ويراني، كشتار مردم، 
ايجاد ع�داوت و كينه مي�ان مردم 
دو كش�ور و تهديد تماميت ارضي 
يمن هيچ دستاورد ديگري نداشته 
است. متأسفانه اروپا و امريکا به رغم 
اظهارنظرهاي ظاهري خود، عالقه اي 
به برقراري صلح در يمن ندارند چرا 
كه به اين واسطه توانسته اند، سالح 
بس�يار زيادي را به فروش برسانند

 رئي�س مجلس ش�وراي اس�المي
  با بيان اينکه، براي مردم مس�جل 
ش�ده كه ترامپ با ايران عناد دارد 
گفت: رفتار امريکا عاري از منطق و 
تالش امريکا براي به صفر رساندن 
فروش نفت ايران بي ثمر بوده است 


