
مقابله علیه خط تحريف
 با بزرگداشت غدير

قرآن كريم در بيان قصص پيشينيان و وقايع تاريخي ما را به »عبرت 
آموزي« و »گذش��ته را چ��راغ راه آينده قرار دادن« ف��را مي خواند. 
واقعه غدير نيز از اين قاعده قرآني مس��تثني نيست. نگاه ما به واقعه 
غديرخم، نگاهي جاري، فرازماني، درس آموز و نگاهي است كه غدير 
را در باديه و بيابان گداخته و تفتيده جحفه و سرزمين حجاز محدود 
نمي س��ازد. واقعه غدير به مهم ترين، كليدي تري��ن، بنيادي ترين و 
اساسي ترين مسئله امت اس��ام يعني حكومت و نحوه اداره جامعه 

اسامي پرداخته است. 
مهم ترين مسئله هر ملتي در جهان و در طول تاريخ، مسئله حكومت 
و نحوه اداره و مديريت جامعه اس��ت و غدير اين مسئله را با بهترين 
راهكار و به شكلي كامل و بي عيب و نقص، فراگير و جامع و زيبا حل 
كرده و سلسله امامت مس��لمين را منحصر در افراد صالح و معصوم 
منصوب از ناحيه خداوند معرفي نموده و بنا به وصيت امام حس��ن 
عسكري)ع(  و نس��خه امام عصر در زمان غيبت، امامت مسلمين به 
عهده )ولي( فقيه عادل كه خويشتندار، نگاهبان دين، مخالف هواي 

نفس و مطيع امر مواليش باشد گذاشته شده است.
مجموعه آيات و روايات مرتبط با واقعه غدير از حقيقت تلخ سخت و 
غيرقابل پذيرش بودن مسئله جانشيني پيامبر اكرم )ص( و معرفي 
اميرالمؤمنين علي )ع( پرده برم��ي دارد. وقايع و رخدادهاي پس از 
رحلت پيامبر اكرم )ص( و تش��كيل سقيفه بني س��اعده و منصوب 
نمودن ابوبكر به عنوان خليفه مسلمين بر اين حقيقت تلخ مهر تأييد 

زده است. 
اهميت غدير و مس��ئله امامت مس��لمين و خالي نمان��دن زمين از 
حجت خداوند از نزول آيه ۶۷ س��وره مباركه مائده ب��ه خوبي قابل 
درك است. از نظر قرآن كريم، مس��ئله غدير و واليت اميرالمؤمنين 
علي عليه  السام معادل رسالت پيامبر )ص( و عدم اباغ آن، معادل 
بيهوده بودن رسالت پيامبر اكرم )ص( شمرده شده است. وقتي خداي 
متعال پيامبرش را تهديد مي كند كه اگر مسئله امامت مسلمانان )و 
واليت علی( را اباغ نكني تمام كارها و زحمات ۲۳ س��اله ات را پوچ 

مي انگاريم، به اين معني است كه: 
اوالً كساني كه واليت اميرالمؤمنين )ع( را نپذيرند در حقيقت رسالت 

پيامبر )ص( را قبول ندارند. 
ثانياً اباغ اين مس��ئله مهم با رس��الت پيامبر )ص( مس��اوي و برابر 

است. 
ثالثاً نفي واليت علي )ع( كه در واقع نفي رس��الت پيامبر)ص( است 

سبب بروز و تشديد اختاف بين مسلمين خواهد شد. 
در منطق الهي در قرآن كريم و بر اساس آيه اكمال دين )آيه ۳ سوره 

مائده( واليت اميرالمؤمنين:
اوالً مظهر اكمال دين و اتمام نعمت شمرده شده. 

ثانياً واليت و امامت اهل بيت علت تامه حف��ظ دين و عامل وحدت 
بخش مسلمين است. 

ثالثاً قبول واليت و امامت اهل بيت عليهم السام شرط تداوم نعمات 
خداوندي است. 

رابعاً معرفي واليت و امامت اهل بيت عليهم السام سبب مأيوس شدن 
كافران از امكان انحراف )تحريف( دين اسام مي شود. 

به فرمايش مقام معظم رهبري: »مس��ئله غدير، مس��ئله ايجاد يك 
شاخص اس��ت، يك معيار و يك ميزان اس��ت تا آخر دنيا مسلمانان 
مي توانند اين ش��اخص را و اين معيار را جلوي خودشان قرار بدهند 
و تكليف مس��ير عمومي امت را معين كنند« )۱۵ آذرماه ۸۸( و اين 
همان موضوعي اس��ت كه امام راحل ني��ز بر آن تأكيد داش��ته اند: 
»واليتي كه در غدير اس��ت به معناي حكومت است نه معناي مقام 
معنوي، مسئله، مسئله حكومت است. مسئله سياست است خداي 
تبارك و تعالي اين حكومت و اين سياس��ت را امر كرد كه پيغمبر به 

حضرت امير واگذار كند. « )صحيفه ج ۲۰ ص ۱۱۵-۱۱۳(
بر اس��اس آنچه كه گفته ش��د علت اصلي انحراف در اديان آسماني 
پيش از اس��ام )يهود و مس��يحيت و... ( نبود امام معصوم از جانب 
خدا است و وجود امام معصوم در دين اسام عطيه خاصه خداوندي 
به امت حضرت محمد اس��ت كه در وصيت آن حضرت نيز اهل بيت 
عليهم الس��ام در كنار قرآن كري��م به عنوان يك��ي از دوبال صعود 
مس��لمانان به قله هاي بلند معنويت انس��اني و جايگاه رفيع اسام 
معرفي ش��ده اس��ت: آنچه كه در اتفاقات و رخدادهاي پس از واقعه 
بزرگ غدير خم رقم خورد مصداق عيني و تمام عيار تحريف اس��ت. 
شوراي سقيفه با تفس��ير غلط از وصيت پيامبر گرامي اسام در باره 
امامت و جانشيني، عمًا عاوه بر تحريف سنت نبوي و شخص پيامبر 
اكرم )ص( مفهوم و گستره واليت و امامت را هم تحريف كردند. در 
تاريخ اسام در هيچ مس��ئله اي )اعم از اصول و فروع دين( به اندازه 
خافت و امامت مسلمين، اختاف وجود نداشته است و ريشه اصلي 

اختافات موجود در جهان اسام به تحريف برمي گردد. 
عاوه بر آن تحري��ف رخ داده در مس��ير غدير، س��بب طمع ورزي 
دشمنان اسام شده و طي سده های مختلف دشمنان اسام زهر خود 
را از شاهرگ تحريف به كام امت اسامي ريخته و آتش اختافات را 
شعله ورتر كرده و به استعمار و غارت منابع جهان اسام پرداخته اند. 
بر اين مبنا بزرگداش��ت و تكريم عيد بزرگ غدي��ر تنها فراتر از يك 
جش��ن، يك جهاد بزرگ با هدف تصحيح تحريف صورت گرفته در 

بستر تاريخ مطرح است. 
در امتداد خط تحريف رخ داده در غدير، ام��روز آن چيزي كه نظام 
جمهوري اسامي را تهديد می كند )بيش از تهديد خارجي(، تحريف 
آرمان ها و اهداف نظام مقدس جمهوري اس��امي است كه در دهه 
چهارم انقاب مورد تذك��ر و انذار ويژه رهبري معظ��م انقاب قرار 
گرفته تا جايي كه معظم له در اقدامي هوشمندانه، سخنراني مراسم 
ارتحال حضرت امام خميني سام اهلل عليه در سال ۹٤ را به موضوع 
مهم تحريف امام راحل اختص��اص داده و خطرات اين اقدام موذيانه 
را به مردم و مس��ئوالن گوش��زد فرمودند و اينك در سخنراني عيد 
سعيد قربان مجدداً تحريف را به عنوان مكمل تحريم مطرح فرموده 
و تأكيد كردند كه اگر تحريف شكس��ت بخورد قطعاً تحريم شكست 

خواهد خورد.
 جلوگيري از تحريف انقاب اس��امي، امام خميني و اهداف واالي 
نظام اس��امي به عنوان يك تكليف ديني، عقلي، قانوني، منطقي و 

تجربي فراروي ماست. 

سيدعبداهلل متوليان

سردار سالمي: انتقام خون   سلیماني   آرمان ما شده است
موزه و سراسر نمای مقاومت سردار سلیمانی در آستانه سالگرد پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه 

در محل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس افتتاح شد 

فرماندهان ارشد نیروهاي مس�لح روز گذشته 
به احترام م�رد بزرگ�ي از تبار ش�هدا، گرد هم 
آمده بودند. هم او كه خود را »س�رباز« نامید اما 
رش�ادت های وي طي چهار دهه پ�س از انقالب 
اسالمي چه در هشت سال دفاع مقدس و چه پس 
از آن در محور مقاومت و نبرد با تروريسم تكفیري 
و بین المللی، از وي »قهرماني« ملي و بین المللی 
نزد جهانی�ان ترس�یم ك�رد. س�ردار محبوب 
قلب ها، سپهبد ش�هید حاج قاس�م سلیماني. 
بزرگمردي ك�ه رهبر معظم انق�الب در توصیف 
او فرمودند: »به ش�هید حاج قاسم سلیماني به 
چشم يك فرد نگاه نكنیم؛ به چشم يك مكتب، 
يك راه و يك مدرس�ه درس آموز ن�گاه كنیم. «

ديروز با حضور سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح و فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح 
در ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نيروي انتظامی، »موزه و 
سراسر نماي مقاومت سردار سليماني« در محل موزه 
انقاب اسامي و دفاع مقدس افتتاح شد. افتتاح موزه 
و سراسرنماي مقاومت سردار شهيد سپهبد قاسم 
سليماني مقارن با چهلمين سالگرد دفاع مقدس و در 
آستانه سالگرد پيروزي حزب اهلل لبنان بر رژيم غاصب 

صهيونيستي در جنگ ۳۳ روزه بود.  
در بخش ديگ��ري از اين مراس��م از پنج كتاب امنيت 
اقتصادي در نگاه مقام معظم رهبري، سرباز واليت )شرح 
زندگينامه شهيد حاج قاسم سليماني(، زن در سينماي 
دفاع مقدس، كتاب جهانمرد، ترجمه كتاب آنك جنگ 
اينك داستان و همچنين ۱۵ كتاب با مضمون تاريخ 

شفاهي دوران دفاع مقدس رونمايي شد. 

   اگر شهید سلیماني نبود... 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد كل 
نيرو هاي مسلح در حاشيه اين مراسم طي سخناني 
گفت: نمايشگاه و موزه اي كه امروز افتتاح شد، بخش 
اندكي از تاش هاي محور مقاومت و پشتيباني هاي 
جمهوري اسامي براي مقابله با دسيسه ها و اقدامات 
استكبار جهاني و ايادي منطقه اي دشمنان و گروه هاي 
تروريستي است كه توسط استكبار جهاني ايجاد شد. 
از طرفي اقداماتي كه مقدسات اسامي كشور سوريه 
و عراق را خدش��ه دار كرده بود، نيز در اين نمايشگاه 
به نمايش گذاشته ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: اين 
نمايشگاه نشان مي دهد كه چگونه دشمنان بشريت و 
اسام با ايجاد اين گروه هاي تروريستي تاش كردند 
با وحشي گري، آزادي و امنيت ملت هاي منطقه را 
به خطر بيندازند و مقدس��ات را مورد هتك حرمت 
قرار دهند و در اين رابطه از هيچ گونه وحشي گري 

ابايي نداشتند. 
 باقری  افزود: آنها امنيت و حاكميت كشور هاي سوريه 
و عراق را به طور اساسي به خطر انداختند و اگر حضور 
شهيد بزرگوار سپهبد سليماني و همرزمانش و ديگر 
فرماندهان كه در امر مستشاري فعال بودند، نمي بود 
و اگر همراهي و همدلي فرماندهان با ملت و حاكميت 
س��وريه و عراق محقق نمي ش��د و حمايت و فتواي 
مرجعيت نبود، قطعاً حاكميت اين كشور ها در دست 
داعش و امثالهم بود. اما آنچه اتفاق افتاد، با هدايت 
رهبر معظم انقاب اس��امي و حمايت مرجعيت و 
تاش سردار سليماني و همرزمانش، بحمداهلل گروه 
تروريستي داعش و گروه هاي مانند آن نابود شدند و 

امروز حاكميت و امنيت تا اندازه زيادي به دو كشور 
سوريه و عراق بازگشته است. 

   دعوت از ملت و جوانان براي ديدن افتخارات 
سردار سلیماني

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح گفت: اين موزه بخش 
اندكي از اين شجاعت ها، رش��ادت ها و اقدامات را به 
خوبي به نمايش گذاشت و توصيه مي كنم، ملت بزرگ 
ايران به ويژه جوانان عزيز ما به اين نمايشگاه بيايند و 
افتخاراتي را كه آفريده شد، از نزديك ببينند و قطعا 
اگر اين اقدامات در كشور هاي عراق و سوريه انجام 
نمي شد، تروريست ها و حاميان آنها قصد داشتند تا 
با تصرف اين كشور ها امنيت جمهوري اسامي ايران 
را دچار مخاطرات اساس��ي كنند. آن نبرد هايي كه 
سرانجام دشمن را به شكست و اضمحال كشانيد، 
باعث ش��د تا ملت ما با آرامش كامل بتواند در حوزه 
توسعه و پيشرفت حركت كند. سرلشكر باقري افزود: 
امروز كه اين موزه افتتاح شد، تقريباً همزمان است 
با ايام نب��رد ۳۳ روزه ملت بزرگ لبن��ان و حزب اهلل 
قهرمان با رژيم صهيونيستي، كه بخش هايي از اين 
نبرد نيز در اين نمايشگاه در معرض ديد عاقه مندان 
قرار گرفته است. همچنين نبرد هاي ضداشغالگري 
ملت فلسطين و نبرد آزادسازي افغانستان عزيز پس 
از تصرف رژيم صهيونيستي و ارتش تروريستي امريكا 
نيز در اين نمايشگاه جمع شده و قابل استفاده براي 

نسل جوان است. 
    انتقام خون حاج قاسم را خواهیم گرفت

سردار سرلشكر پاسدار حسين سامي، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقاب اس��امي نيز در حاشيه اين 

مراسم اظهار داشت: يك تصور اشتباهي كه دشمنان 
در محاسبات، راهبردها و برآوردهايشان نسبت به 
ملت بزرگ ايران دارند اين است كه با شهادت مردان 
بزرگ، جريان انقاب از حركت مي ايستد يا متوقف 
مي ش��ود؛ اما همواره واقعيات تاريخي در ٤۰ سال 
گذشته نشان داده كه شهادت موتور محرك قدرت 
مقاومت و دفاع ملت بزرگ ايران و س��اير ملت هاي 
مسلمان است. وي ادامه داد: اين قاعده درباره شهادت 
س��ردار بزرگ و فرمانده فراموش نشدني و هميشه 
جاويدان ملت ايران و جهان اس��ام سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني برقرار است و هرچه كه عظمت 
شهادت بزرگ تر باشد، رويش ها، خيزش ها و جاري 
شدن روح جهاد و شهادت در جامعه قوي تر مي شود. 
فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: امروز هم مشاهده 
مي كنيم كه مش��عل مقاومت همچنان در دست 
سردار س��ليماني قرار دارد و مقاومت همچنان در 
مس��ير نوراني كه او افتتاح كرد، با ش��تابي بيشتر 
جريان پيدا كرد و حتي انتقام خون اين سردار عزيز 
به يك آرمان تبديل شده است. فرمانده كل سپاه 
پاسداران تصريح كرد: ما با آرمان حركت مي كنيم 
و نه تنها انتقام خون اين شهيد را خواهيم گرفت، 
بلكه اين راه مقدس��ي را كه او پيمود، تا انتهاي كار 
يعني آزادسازي قدس شريف و محو دشمنان اسام 
و بيرون كردن آنان از باد مسلمين ادامه خواهيم 
داد. وي اظهار داش��ت: هيچ توقفي وجود نخواهد 
داش��ت و ما هيچ وقت به دنبال ايستادن و سكون 
نيستيم و پيش مي رويم تا انتها و در اين راه شهادت 

افتخار و آرزوي ماست. 
    وزير دفاع: با تمام وجود از مقاومت پشتیباني 

مي كنیم
امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح نيز از ديگر حاضران در مراسم ديروز بود. او نيز 
در حاشيه اين مراس��م طي سخناني اظهار داشت: 
اين نمايش��گاه خباثت و جنايت هاي بسيار بزرگ 
دشمنان را نشان مي دهد كه مي خواستند ناامني 
را در اين منطقه براي دهها و صد ها س��ال نهادينه 
كنند. وزي��ر دفاع افزود: وجه ديگر اين نمايش��گاه 
نشان مي دهد رزمندگان عزيز مقاومت با فرماندهي 
دالورانه و ش��جاعانه سردار س��پهبد شهيد قاسم 
سليماني و البته پشتيباني كامل نيرو هاي مسلح 
جمهوري اسامي ايران و صنايع دفاعي توانستند 
در مقابل همه كفر و همه كساني كه پول، ساح و 
جنايتكاران شان را آورده بودند، تا منطقه را ناامن 

كنند، ايستادگي نمايند. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيرو هاي مسلح با اشاره به 
پيشرفت هاي به دست آمده در حوزه دستاورد هاي 
دفاعي افزود: امروز بحمداهلل دستمان در هر زمينه اي 
كه رزمندگان عزيزمان در عرصه هوايي، دريايي، 
پدافند، موشكي، جنگ الكترونيك و سايبري نياز 
داشته باشند پر است و با تمام وجود از آنان حمايت 
مي كنيم كه بتوانند از ملت عزيزمان و ملت هايي كه 
به دنبال امنيت هستند حمايت و ظلم و جنايت را در 

منطقه و جهان ريشه كن كنند. 

      ايرنا: معاون پارلماني رئيس جمهوري از معرفي حس��ين مدرس 
خياباني به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس 
شوراي اسامي خبر داد و گفت: جلس��ه رأی اعتماد وزير پيشنهادي 

چهارشنبه ۲۲ مردادماه در صحن برگزار خواهد شد. 
      تسنیم: ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس 
از ارسال گزارش طبقه بندي شده اين كميسيون درباره حادثه نطنز به 

مقامات ارشد نظام خبر داد. 
       فارس: مشاور و رئيس حوزه رياس��ت مجلس شوراي اسامي، از 
ديدار اخير رئيس ش��وراي اسامي ش��هر تهران با محمدباقر قاليباف 
خبر داد. بابك نگاهداري، عنوان داش��ت كه در اين ديدار، قاليباف بر 
لزوم اصاح قانون انتخابات شوراهاي اسامي شهرها با تقويت رويكرد 
انتخابات محل��ي به جاي انتخاب��ات ملي و پيگي��ري اليحه مديريت 

يكپارچه شهري و اليحه درآمد پايدار شهرها تأكيد كرد. 
 

ژه
وی

 بيبيسيشاخهغيرنظاميتروریسم 
» مدير يك راديوي مخالف حكومت ايران  دستگير شد.« اين  
گزاره ای است كه بي بي سي در روزهاي اخير سعي كرد آن را براي 
مخاطب فارسی زبان خود از دستگيري جمشيد شارمهد توسط 
ايران جا بيندازد. جمشيد ش��ارمهد، ليدر گروهك تروريستي 
تندر يا انجمن پادشاهي ايران است كه جمعه توسط سربازان 
گمنام زمان دستگير ش��د. اين گروهك تروريستي در ايران با 
واقعه انفجار حسينيه سيدالشهداي شيراز شناخته مي شود؛ 
حادثه اي كه در آن ۱٤ تن، از جمله دو كودك شهيد و ۲۰۰ نفر 
مجروح شدند. اما بي بي سي فارسي، شارمهد را تنها با گزاره مدير 
يك راديوي مخالف حكومت معرف��ي مي كند. طراح عمليات 
بمبگذاري در جمع مردم ع��ادي كه كودكان هم در آن حضور 

دارند، آيا فقط مخالف حكومت است؟!
بي بي سي در روزهاي اخير تريبون الزم را در قالب گفت وگو هايي 
در اختيار دختر و پسر جمشيد شارمهد قرار داد تا آنها از پدرشان 
بگويند و از اينكه مهربان و صميمي بوده و آزارش به يك مورچه 
هم نمي رسيده است. اما از فيلمي كه شارمهد در آن با افتخار از 
انفجار حسينيه سيدالشهدا گفته است، صحبتي نمي شود تا 
تصوير سازي بي بي سي از شارمهد در قالب يك فعال رسانه اي 
مخالف جمهوري اسامي كامل شود. دختر شارمهد حتي مدعي 
مي شود كه پيشتر جمهوري اسامي فردي را براي ترور پدرش به 
امريكا )ترور در خاك امريكا!( فرستاده بوده است. بي بي سي حتي 
براي طرح سؤالی پيرامون آنچه ادعاي ايران در مورد شارمهد 

مي خواند، از عبارت اقدامات خشونت  آميز و نه اقدامات تروريستي 
استفاده مي كند. پيش از اين هم بي بي سي براي اشاره به وقايع 
حمله داعش به مجلس يا رژه اهواز، از عبارت اقدام تروريستي 
مصرانه  پرهيز كرد و موجب موجي از اعتراض توسط ايرانيان و 

حتي افراد همسو با بي بي سي شد. 
رقم زدن مرگ مردم بي گناه و حت��ي كودكان در هيچ كجاي 
جهان نشاني از مبارزه سياس��ي با حكومت به شمار نمي رود. 
ناامن سازي ايران اقدامي ضد ملت است و نه فقط ضد حكومت. 
رسانه اي هم كه تاش مي كند تروريسم عليه مردم را عادي جلوه 
دهدو تروريست  ها را فعاالن رسانه اي جا بزند، بازوي غيرنظامي 

تروريست هاست. 

 منتقداندولتمتهمبههمكاريباترامپ
ونتانياهوشدند!

روزنامه جمهوري اسامي كه بارها نشان داده در تندروي چيزي 
كم از راديكال هاي اصاح طلب ندارد، در س��رمقاله ديروز خود 
عاوه بر اينكه دليل مشكات اقتصادي كشور را منتقدان دولت 
دانس��ت، آنان را حتي متهم به همكاري با ترامپ و آل سعود و 
نتانياهو كرد! اين روزنامه در يادداشتي سراسر از توهين نسبت 
به مخالفان سياس��ي خود، نمايندگان مجل��س يازدهم را هم 
» تازه از راه رسيده » ناميد: » تازه از راه رسيدگاني كه با حداقل 
آرا بر كرسي هاي سبز مجلس تكيه زده اند، توجه داشته باشند 
كه...  مردم مي دانند كه عامل اصلي بح��ران اقتصادي كنوني 

كساني هستند كه براي ناكام شدن برجام با ترامپ و آل سعود 
و نتانياهو همكاري كردند، كساني هستند كه »اف اي تي اف « 
را با بهانه گيري هاي بيهوده رد كردند و كساني هستند كه در 
دولت هاي نهم و دهم اختاس، دروغ و فساد اقتصادي را نهادينه 
كردند تا بتوانند زمينه را به گونه ای فراهم كنند كه هيچ دولتي 
نتواند از پس بحران اقتصادي به وجود آمده از همين توطئه ها 
برآيد و سرانجام بار ديگر خودش��ان به قدرت برگردند. به اين 
مي گويند بازگشت به قدرت به قيمت خرد كردن استخوان هاي 
مردم. اآلن هم گروه گروه همان اعضای جريان انحرافي درحال 

بازگشت به مناصب كليدي هستند. «
اول آنكه فس��اد در دولت يازدهم و دوازده��م آنقدري بوده كه 
في الحال به دولت هاي قبلي نرس��يم. دوم آنك��ه برجام بود و 
نبودش گشايش��ي ايجاد نكرد. خروج امريكا از برجام از قضا به 
سود دولت روحاني شد تا بهانه ناكارآمدي را داشته باشد. سوم 
اينكه آنچه روزنامه جمهوري اسامي برگشت به قدرت به قيمت 
استخوان هاي مردم مي نامد، گرفتن مسئوليت از مسير انتخابات 
و رأي مردم است. چهارم آنكه اين رسانه هيچ دليلي براي جريان 
انحرافي ناميدن نمايندگان مجلس يازدهم ندارد. و پنجم آنكه، 
از دست دادن كرسي هاي مجلس اين قدر براي حاميان دولت 
س��خت اس��ت كه رو به توهين آورده اند؟ بانيان وضع موجود 
اصاح طلبان و همين روزنامه جمهوري اسامي هستند كه با بي 
اعتنايي به ظرفيت داخلي، اقتصاد كشور را به تعهد پوچ امريكا و 

غرب گره زدند و حاال منتقدان دولت را همكار ترامپ مي دانند!

  گزارش

در جلسه جريان هماهنگي اقتصادي دولت 
روحاني:  جريان  تحريف و تحريم
 دنبال  متوقف كردن اقتصاد  است

رئیس جمهور با تأكید بر لزوم انسجام، هماهنگي و همكاري میان 
همه مسئوالن و كارگزاران نظام براي مقابله مؤثر با عملیات جنگ 
رواني، تحريم و تحريف دشمنان، اظهار داشت: ملت بزرگ ايران، 
همواره پشتیبان مسئوالن نظام و كشور بوده و مطمئنًا موفقیت ها 
و پیشرفت هاي عظیم كشور مرهون پشتوانه مردمي و هوشیاري، 
پايداري و اس�تقامت ملت در برابر توطئه و فش�ار دشمنان است. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني روز 
گذشته در يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در زمينه اهداف 
شوم كوتاه مدت و بلند مدت دشمنان ديرينه ملت ايران براي جلوگيري 
از پيش��رفت اقتصادي كش��ور، گفت: بر اين مبنا دو جريان تحريف و 
تحريم همزمان به دنبال محقق كردن اين هدف از طريق توقف حركت 
اقتصادي كشور و سياه نمايي نسبت به دستاوردها و يأس نسبت به آينده 
هستند. رئيس جمهور نااميد كردن مردم و تضعيف رزمندگان خط مقدم 
جبهه نبرد اقتصادي را از نمونه هاي عملكرد جريان تحريف در يك جنگ 
فرساينده، هوشمند و س��خت اقتصادي به عنوان ستون پنجم دشمن 
دانست و افزود: با توجه به آشكار شدن نشانه هاي شكست و عدم موفقيت 
دشمن در تحقق اهداف اساسي جنگ اقتصادي، القاي ناكارآمدي دولت 
و نظام و تحريف توانايي ها و انكار يا ضعيف جل��وه دادن موفقيت هاي 

بزرگ كشور و ملت، محور اصلي جنگ رواني دشمنان است. 
روحاني با اش��اره به تاش جريان مرموز نااميد ساز و تحريف براي مانع 
تراشي هاي اقتصادي در دوران تحريم و ترسيم آينده مبهم و غيرواقعي 
از وضعيت كشور، تصريح كرد: در حالي كه تحريم كنندگان و دشمنان 
اين ملت و سرزمين بيش از همه شكست خود را شاهدند، ترويج پي در پي 
شايعات، سياه نمايي از طريق ارائه آمار و اطاعات نادرست و القاء ناتواني 
و ناكارآمدي و شكاف ميان مسئوالن و قواي كشور و مهم تر از همه ايجاد 
فاصله ميان مردم و مسئوالن، به نوعي حركت در راستاي تحقق توطئه 
دشمنان عليه كشور و نظام اس��ت. رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت در 
مدت بيش از دوس��ال و نيم اعمال فشار بي س��ابقه و جنگ تمام عيار 
اقتصادي توانسته است با كاهش چشم گير اتكا به درآمد نفت، كشور را 
مديريت كرده و عاوه بر تأمين مايحتاج ضروري و كاالهاي اساسي مورد 
نياز مردم، جريان صادرات غيرنفتي را ادامه داده و از تعطيل شدن توليد 

و تشديد بيكاري جلوگيري كند. 
دكتر روحاني افتتاح و راه اندازی طرح هاي بزرگ در بخش هاي مختلف 
را كه در پنج شنبه هاي جهش توليد در سراس��ر كشور انجام مي شود، 
خاري در چشم دش��منان دانس��ت و گفت: جنگ افروزان اقتصادي و 
جريان تحريف و تحريم از اين تواناي��ي و موفقيت ملت عصباني بوده و 
براي القاي ناكارآمدي دولت احساس درماندگي كرده و از اين رو با سوء 
استفاده از طرح مشكات موجود، تحريف توانايي هاي ملت بزرگ ايران 
و انكار خودكفايي هاي كشاورزي و افزايش توليد در بخش هاي مختلف 

را در دستور كار خود قرار داده اند. 
رئيس جمهور با اشاره به آسيب هاي سنگين ش��يوع بيماري كرونا بر 
اقتصاد جهان و حتي كش��ورهاي پيش��رفته و قدرتمند، تصريح كرد: 
دولت همزمان با نبرد در جبهه تحريم و اعمال فشار اقتصادي، مقابله با 
بيماري ويرانگر كرونا چه در زمينه پيامدهاي اقتصادي و چه در زمينه 
حفظ سامت مردم، موفقيت هاي غيرقابل انكار و به اذعان ديگر كشورها 
پيشرفت هاي چشمگيري داشته است، اما جريان تحريف و تحريم براي 
انكار و تضعيف اين موضوع كه يك دستاورد داخلي و بين المللی محسوب 

مي شود، تاش مي كند.
 

قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 
اصالح مي شود

رئیس هیئت نظارت ب�ر رفتار نمايندگان در مجل�س با بیان اينكه 
مجلس ه�ر گونه گ�زارش علی�ه نماين�ده را حتي بدون داش�تن 
شاكي پیگیري خواهد كرد، گفت: گاه نماينده موضوعاتي را علیه 
قرارداد هاي بین المللي مطرح و تا آنجا پیش مي رود كه امنیت ملي را 
هم خدشه دار مي كند، هیئت درباره اين موارد بي تفاوت نخواهد بود.
 اميرحسين قاضي زاده هاشمي در گفت و گو با ميزان، با اشاره به رويكرد 
مجلس يازدهم درباره قانون »هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان«، گفت: 
كميته اي براي اصاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان تشكيل شده است 
تا مشكات گذشته در اين قانون رفع شود. وي با اشاره به اينكه هر چند 
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان ايراداتي داشت، اما استفاده ناصحيح از 
آن در دوره دهم مجلس سبب بروز تخلفات فراواني شد، تصريح كرد: رويه 
دوستان اينگونه بود كه حتماً بايستي از نمايندگان شكايتي مي شد تا به 
تخلف رسيدگي شود. رئيس »هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان« ادامه 
داد: در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان آمده است كه گزارش ها درباره 
نمايندگان لزوماً نياز به شاكي ندارد و هيئت نظارت مجلس موظف است 
هرگونه گزارش عليه نماينده را رسيدگي و صحت آن را استخراج كند و 
در صورت مطابقت با واقعيت بررسي آن را در دستور كار قرار دهد. وي با 
بيان اينكه مجلس يازدهم مطابق قانون هر گونه گزارش عليه نماينده را 
حتي بدون داشتن شاكي نيز پيگيري خواهد كرد، گفت: گاه نماينده اي 
موضوعاتي را عليه منافع ملي مطرح و تا آنجا پيش مي رود كه قرارداد هاي 
بين المللي را هم خدش��ه دار مي كند و به آن ضربه مي زند كه نمونه آن 
در مورد قرارداد ايران و چي��ن رخ داد بنابراين هيئ��ت نظارت بر رفتار 

نمايندگان درباره اين موارد بي تفاوت نخواهد بود. 
قاضي زاده هاش��مي خاطرنش��ان كرد: بيش از ۶۰ پرونده پيش از اين 
در هيئت نظارت تشكيل ش��ده و در دست بررسي است، اما در مجلس 
يازدهم هم تاكنون چند پرونده تشكيل ش��ده كه مربوط به اظهار نظر 

برخي نمايندگان است. 

وزير كشور: 
ناامید كردن مردم بزرگ ترين تحريف است

وزير كش�ور ب�ا بی�ان اينك�ه بزرگ ترين تحري�ف اين اس�ت كه 
م�ردم را ناامی�د كنی�م، گف�ت: در نتیج�ه اي�ن تحري�ف، مردم 
تحت تأثیر ش�به رس�انه ها و رس�انه هاي بیگانه ق�رار مي گیرند. 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كش��ور در پنجاه و چهارمين جلس��ه 
ستاد اطاع رسانی و تبليغات اقتصادي كشور با مرور برخي روندهاي 
تحريف كه نتيجه عملي آن عدم انتق��ال واقعيت هاي جامعه به مردم 
اس��ت، تصريح كرد: وقتي در عوض نقد افراد، جايگاه ها و بلكه نهادها 
و سازمان ها، مورد تخريب قرار مي گيرد و زير س��ؤال مي رود، عمًا با 
تضعيف نهادها و سازمان هاي مختلف، بخشی از نظام و مأالً مجموعه 
نظام زير س��ؤال مي رود و اعتماد مردم به كل كشور تحت الشعاع قرار 
مي گيرد. وي تأكيد كرد: با توجه به فرمايشات رهبري، وحدت، انسجام، 
كارآمدي، اميدسازي و اميدآفريني، اعتمادسازي و تقويت مقاومت بايد 
مورد توجه قرار گيرد و خط سير مدنظر ايشان را دقيق پيگيري كنيم. 
رئيس ستاد اطاع رس��انی و تبليغات اقتصادي كشور اظهار كرد: بيان 
مشكات براي افكار عمومي، هيچ تازمي با تصويرسازي از دوگانگي، 
چندگانگي، دعوا و اختاف ندارد و نبايد اخباري كه موجب انش��قاق 
جامعه مي شود، پر رنگ شود، در مقابل بايد سعي كنيم اميد و انگيزه را 

به جامعه منتقل كنيم. 
رحماني فضلي در همين راس��تا با اش��اره به اهميت نحوه بيان مسائل 
انتقادي، گفت: در اين شرايط، انتقادات بايد منصفانه و كارشناسانه باشد 

و همه نيز بتوانند از خود دفاع كنند. 
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معاون مبارزه با مفاس�د كالن اقتصادي وزارت 
اطالعات در جلس�ه امضاي س�ند مشاركت با 
معاونت اجتماع�ي و پیش�گیري از وقوع جرم 
ق�وه قضائیه گف�ت: آم�اده هس�تیم هدفمند 
و هم اف�زا همكاري هاي�ي داش�ته باش�یم و با 
همفكري و همدلی و هم افزايی تأثیر بیش�تري 
در مقابل�ه هوش�مند و س�ازمان يافته ب�راي 
پیش�گیري و مبارزه با فس�اد داش�ته باشیم. 
به گزارش ايسنا، اين مقام مسئول در وزارت اطاعات 
با اشاره به اينكه به اقتضاي مس��ئوليت ديده بانی 
امنيت ملي و جايگاهي كه قانون و نظام براي مبارزه 

با فس��اد به وزارت اطاعات محول كرده است و با 
استفاده از ادبيات امنيتي و اطاعاتي مي خواهيم 
بگوييم موضوع فساد در كشور، موضوعي امنيتي 
است افزود: اگر در شرايط فعلي ما امنيت اقتصادي 
را پايه امنيت ملي بدانيم، سهم و جايگاه اين مسئله 
در سال هاي اخير بسيار برجس��ته تر شده است و 
باور داريم امنيت اقتصادي محور و س��تون امنيت 

ملي است . 
معاون مبارزه با مفاس��د كان اقتص��ادي وزارت 
اطاعات اظهار كرد: بايد بپذيريم رابطه معناداري 
بين امنيت ملي و مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود 

دارد و مسئله فساد به شدت امنيت ملي را تهديد 
مي كند و براي ما مهم ترين عامل درون سرزميني 
كه امنيت اقتصادي را تهديد مي كند، فساد اقتصادي 
است. مسئله تحريم اقتصادي عامل بيروني است 
كه آن هم تهديدي براي امنيت اقتصادي به شمار 

مي رود. 
معاون مبارزه با مفاس��د كان اقتص��ادي وزارت 
اطاعات اضافه كرد: به رغم اقدامات فراواني كه انجام 
شده به دليل اينكه در عمل، اولويت به پيشگيري از 
وقوع فس��اد اقتصادي داده نشده، موفقيت كافي و 

جامع در اين حوزه در كشور حاصل نشده است. 

معاون مبارزه با مفاس��د كان اقتص��ادي وزارت 
اطاعات اشاره كرد با همه اين اقدامات ما معتقديم 
اگر مي خواهيم مسئله فساد را در كشور از بين ببريم 
و كاهش دهيم بايد اولويت و سرمايه گذاری اصلي ما 

و اقدامات ما معطوف به حوزه پيشگيري باشد. 
او با بيان اينكه ما رويكرد سخت افزاری و اقدامي را 
رويكرد اقتضايي و الجرمي مي دانيم و در اين زمينه 
هم كم نگذاش��تيم، اظهار كرد: اقدام پيشگيرانه را 
اقدام راهبردي مي دانيم و معتقدي��م اين رويكرد 
راهبردي با ويژگي ها و قابليت هايي كه دارد مي تواند 

مسئله نظام را مقابله با فساد حل كند. 

هشدار معاون وزارت اطالعات 

فساداقتصاديامنيتمليراتهديدميكند
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