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سرنوشت تلخ جاماندگان از كشتي واليت
از وجوه تشابه و اشتراك تاريخ صدر اسالم و تاريخ انقالب اسالمي، 
وجود پديده خاص ريزش ها و رويش ها است كه البته مي دانيم اصوالً 
خصيصه هر حركت مستمري آن است كه عده اي به داليل مختلف 
از همراهي با آن بازبمانند و در طول زم��ان نيز عده اي به آن اضافه 
شوند. وجود ريزش و رويش در يك حركت سياسي � اجتماعي )آن 
هم از نوع انقالبي( اصاًل عجيب و غيرمنتظره نيس��ت. با اين حال، 
نوع مصاديق اين پديده، خصوصاً در بعد ريزش، گاهي سبب ايجاد 

شگفتي در تحليل گران و ناظران بيروني و دروني مي شود. 
البته در تاريخ انقالب اسالمي، مسئله ريزش ها و رويش ها فقط به 
برهه خاصي متعلق نيست، بلكه چه در دهه اول عمر انقالب � كه با 
دوره زعامت امام راحل )ره( هم زمان بود � و چه در دهه هاي بعدي 
� كه با دوره واليت حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظله العالی( مصادف 

است � بروز و ظهور داشته است. 
طي چهار دهه اخير، مش��ي مديريتي راهبردي امامين انقالب بر 
جمع كردن هم��ه نيرو هاي انقالب - حتي ب��ا اغماض در خصوص 
ضعف هاي جزئي- بوده اس��ت، ام��ا در عمل برخ��ي از جريانات و 
نخبگان سياسي در مقاطعي نخواسته و نتوانسته اند از اين فرصت 
پرارزشي كه نظام براي ساليق گوناگون فراهم آورده استفاده كنند 

و عماًل راه جدايي از كشتي نجات بخش نظام را طي كرده اند.
 ماج��راي تلخ كژروي هاي برخ��ي مديران اجراي��ي در دولت هاي 
گذشته و نيز فتنه تلخ ۸۸ به خوبي نش��ان داد كه رهبري انقالب، 
آغوش نظام را براي همه آنهايي كه به كشور و نظام دلبستگي دارند، 
باز گذارده اس��ت، اما اين خود برخي از نخبگان سياس��ي هستند 
كه از راه انقالب و مردم فاصله گرفته و مس��ير هاي اعوجاج گونه را 

برمي گزينند. 
معظم له در همان س��ال ۸۸ فرمودند: »حضرت نوح نبی اهلل )ع( به 
فرزندش فرمود: »يا بَُني اْركْب َمَعَنا َواَل تَك��ْن َمَع الْكافِِرين«. نظام 
اس��المي هم تأس��ياً به حضرت نوح، به همه مي گويد: بياييد با ما 
باشيد، بياييد وارد اين كشتي نجات شويد، »و ال تكن مع الكافرين«. 
هدف و مبنا اين اس��ت. ما هيچ كس را از نظام بيرون نمي كنيم؛ اما 
كساني هستند كه خودشان، خودش��ان را از نظام بيرون مي كنند؛ 

خودشان را از نظام خارج مي كنند. «
همان گونه كه روشن است، در چارچوب هندسه سياسي و اجتماعي 
اسالم و نظام امام و امت، هيچ گاه بنا و اصل بر ريزش افراد نيست و 
تالش بر آن است كه كشتي انقالب و اسالم كه همانا كشتي هدايت 
و سبيل نجات اس��ت، ملجأ و پناهي براي همه ياران انقالب باشد. 
ازاين رو، امام امت تا حد ممكن ت��الش مي كند از ايجاد انحراف در 

جامعه، كه مقدمه ريزش خواهد بود، جلوگيري به عمل آورد. 
در مرحله بعد و در زماني كه به رغ��م هدايت امام، عده اي از ياران و 
خواص گرفتار انحرافات شوند نيز باز دس��ت هدايت امام به دنبال 
بازگرداندن منحرفان به مس��ير صحيح و صراط مس��تقيم است و 
ازاين رو، حتي از ب��اب مؤلفه القلوب و نيز نقش پ��دري امام و ولي 
براي آحاد امت، بار ها عناي��ت ويژه و حمايت هاي مك��رر و تعابير 
تشويقي از برخي خواص � كه دچار برخي غفلت ها شده اند� از امام 
شنيده مي شود؛ به اميد آنكه آنها به دامان انقالب و نظام بازگردند. 
در اينجا حتي ممكن اس��ت امام از امت بخواهند برخي ضعف ها و 
قصور برخي خواص را به ديده اغماض بنگرند تا بلكه از ريزش بيشتر 

جلوگيري شود. 
بااين حال، با توجه به سنت هاي الهي و اختياري كه وديعه نهاده شده 
در وجود انسان و مايه تكامل اوس��ت، خواصي كه در ورطه انحراف 
سقوط كرده اند، درصورتي كه به خود نيايند و تصميم به بازگشت 
به صراط مستقيم و حبل متين واليت نگيرند، متعاقب دستور الهي 
خواهند بود و از دامن اسالم، نظام و انقالب طرد خواهند شد. حتي 
ممكن است بزرگاني كه در تاريخ مصاديق فراواني براي آنها مي توان 

يافت، در اين زمره قرار گيرند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه در چارچوب نگاه نظام سياسي اسالم 
و انديشه امام راحل )ره(، حفظ اس��الم و نظام اسالمي بر همه چيز 
مقدم است و هيچ گاه و در هيچ شرايطي، نمي توان به سبب اهميت 
يا برجستگي يك فرد، نظام و انقالب را فداي او كرد. بنابراين اگر هم 
در بادي امر، تأكيد بر ريزش حداقلي اس��ت، نه از باب اهميت يك 
فرد، بلكه از باب ضرورت بروز حداقل خدش��ه به ساحت نظام و نيز 

رأفت الهي و ايماني امام امت است. 
اما اگر تداوم حضور يك فرد در ساخت نظام موجبات خدشه بدان 
را به وجود آورد، ريزش نمودن و جايگزين��ي با رويش هاي جديد 
انقالب در اولويت است. در سيره راهبردي رهبر معظم انقالب، نيز 
معظم له همواره تالش شان در حفظ برخي خواص در حال سقوط يا 
احياناً منحرف بوده است و به هيچ عنوان شگفت آور نيست كه ايشان 
نقاط مثبت هرچند كوچك برخي از اينان را بازنمايي مي كنند، بلكه 
سبب تضعيف نفس��انيات دروني و جلوگيري از غلبه وسوسه هاي 

شيطاني بر آنان گردد.
 حمايت هاي��ي كه معظم له از نهاد ها و دس��تگاه هاي مس��ئول نيز 
مي كنند متعلق به يك زمان و مقطع خاص نيست و در طول دوره 
واليت ايشان، به قواي س��ه گانه و ديگر دس��تگاه هاي مسئول، در 

مقاطع مختلف مديريتي و سياسي، تسري يافته است. 
دليل آن نيز روشن اس��ت و آن تقويت ساختار نظام اسالمي و ارائه 
هر چه مناس��ب تر خدمات به ملت و الگوس��ازي از نظام در سطح 

خارجي است. 
تجربه سيره مديريتي امامين انقالب، نشان مي دهد كه براي همه 
نيرو هاي درون نظام فرصت كافي براي طي طريق در مسير خدمت 
به مردم و منافع كش��ور هس��ت و به هيچ روي در ميان طيف هاي 
سياسي تبعيضي در كار نيست. مش��كل از آنجايي شروع مي شود 
كه برخي نخبگان سياسي كه از نردبان نظام اسالمي باال مي روند، 
چنان غرق در قدرت طلبي و آلودگي هاي دنيوي مي ش��وند كه راه 
رفته را از ياد برده و كار را به جايي مي رسانند كه قصد بر زمين زدن 
نردباني را كه خود روي آن ايستاده اند، مي كنند. بدون شك نتيجه 
چنين خبط و خطا هاي بزرگي، سقوط خود فرد است و نبايد ديگران 

را براي آن شماتت كرد. 

خبرنگاري، باور به كشف حقيقت
تقويم ايران اس��المي، ۱۷ مرداد را به نام روز خبرنگار ثبت كرده است. 
روزي كه محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي، در سال 
۱3۷۷ به همراه هشت نفر از اعضاي كنس��ولگري ايران در مزار شريف 

افغانستان به دست گروهك تروريستي طالبان به شهادت رسيد.
خبرنگاري حرفه اي است كه از يك سو با خطرات مختلف مواجه است و 
از سوي ديگر پيوسته در معرض قضاوت افكار عمومي است، بنابراين  در 
فراز و فرود بين خوشنامي و بدنامي و برچسب خوردن هاي مختلف قرار 
دارد. اما مهم اين است كه خبرنگار بايد تا حد ممكن متعهد به حقيقت 
و رس��الت خبرنگاري باشد و ش��رافت حرفه اي خود را با هيچ جريان و 
روندي معامله نكند. خبرنگاري شغل نيست، باور به كشف حقيقت است 
و هركس در پي روشنگري با چراغ حقيقت باشد، جايگاه واالي خود را در 
جامعه خواهد يافت. در اين يادداشت، تالش مي كنيم به اين حرفه از سه 

زاويه نگاهي كوتاه داشته باشيم. 
۱. خبرن��گاري به عنوان يك��ي از حرفه هاي پر خطر در دنيا ش��ناخته 
مي شود. اين حرفه وقتي تبديل به شغل پرمخاطره مي شود كه خبرنگار 
خود را مس��ئول در برابر تك تك افراد جامعه مي داند و وظيفه سنگين 
كشف حقيقت و انتقال آن را به مخاطب خود، هر لحظه بر دوش خود 
احساس مي كند. بنابراين تمام جوامع به خبرنگاران و شغل شريف آنها 
با احترام نگاه مي كنند و خبرنگاران از جايگاه و امتياز اجتماعي خوبي 

در بين مردم برخوردارند. 
اين جايگاه و ارزش از دو جهت حاصل مي شود. اول اينكه اكثر انسان ها به 
صورت فكري تمايل دارند در جريان وقايع و اخبار قرار بگيرند و دستيابي 
به اين خواس��ته، غالباً از طريق زحمات خبرنگاران حاصل مي ش��ود. 
بنابراين، وقتي كه ما در خانه هاي خود به استراحت مي پردازيم و يا در 
كنار خانواده مشغول كارهاي روزمره خود هستيم، خبرنگاران در اقصي 
نقاط جهان با به خطر انداختن جان خود، سعي مي كنند وقايع را از طريق 

گزارش، عكس و فيلم به اطالع ما برسانند. 
از نظر جايگاه سياسي، خبرنگاران آزاد، يكي از مهم ترين نيروهاي مردم 
ساالري هستند. خبرنگاران ناظران نيابتي مردم در امور كشور و عملكرد 
مسئوالن هستند. آنها نقش مهمي در اصالح امور و جلوگيري از فساد 
و فرهنگ سازي رفتارهاي درست اجتماعي دارند، چراكه به عنوان يك 
گروه مرجع در جامعه، مورد توجه اقشار مختلف هستند و اين وظيفه 
خبرنگاران را سنگين و جامعه را به حمايت و تكريم آنها مكلف مي كند. 
2. جريان مدرنيته، خبرنگاران را نيز دچار تحول در مس��ير حرفه اي 
خود كرده است. از يك س��و، امكانات و ابزارهاي خبري، آنها را بدون 
وابستگي به بنگاه هاي خبر پراكني قادر به انتش��ار اخبار و رويدادها 
كرده است و از سوي ديگر، جريان غالب سرمايه داري در عرصه جوامع، 
برخي از خبرنگاران را معاش انديش ساخته است، بنابراين در چنين 
شرايطي متأسفانه حقيقت و كشف حقايق، جاي خود را به مالحظات 
سياسي، جناحي و در مواردي اقتصادي داده است. وقتي كه مالحظه 
مي گردد در پوشش خبري وقايع، متفاوت عمل مي گردد و يا انعكاس 
اخبار و تهيه گزارش از شخصيت هاي مختلف، به صورت متفاوت انجام 
مي گيرد، اين امر نشان مي دهد كه جريان خبري و شغل خبرنگاري در 
عصر مدرنيته، در خطر افول ارزش ها است و در پاره اي موارد وعده ها 
و تمتع هاي اقتصادي، خبرنگاران را از جايگاه و رس��الت واقعي خود 
دور مي كند و آنان را به ابزاري براي جهت دادن افكار عمومي تبديل 
مي كند. اين اتفاق در مقاطعي در كش��ور ما و در ساير مناطق جهان 
بيشتر ديده مي شود و مالحظه مي گردد كه برخي از خبرنگاران به رغم 
اعتقاد خود، تبديل به ابزار تبليغاتي به جاي كشف حقيقت و روشنگري 
واقعي مي شوند و اين موضوع آرمان و رسالت، خبرنگاران را مورد تهديد 
قرار داده و اگر مراقبت الزم توسط ارباب جرايد، رسانه ها و خبرنگاران 
صورت نگيرد، اين امر مقدس به بيراهه خواهد رفت و چشم بر حقيقت 
مي بندند؛ مثل كش��تار مردم بي دفاع يمن، حمله به فلس��طيني ها و 

اتفاقات بي شماري در جهان كه بر آن سكوت اختيار مي شود. 
3. عصر رسانه، جهان را بسان دهكده اي كوچك كرده كه در كمتر از 
چند دقيقه اخبار و اطالعات گوناگون، به همگان مي رسد. اما تفاوت 
دهكده عصر رسانه با دهكده های س��نتي در اين است كه در دهكده 
جهاني، افراد هر لحظه در معرض بمباران خبري قرار دارند و فرصت 
آن را پيدا نمي كنند كه نس��بت به آنها غور و تأمل كرده و اخبار موثق 
را انتخاب نمايند. به عبارت ديگر مخاطبان عمومي، از سواد رسانه اي 
كافي براي بهره گيری درست از اخبار و اطالعات برخوردار نيستند. آنها 
در چنين شرايطي خبرنگاران به عنوان افراد مورد وثوق جامعه، نقش 
يك شاخص و تنظيم كننده را بازي مي كنند. به خاطر برخورداري از 
سواد رسانه اي و جلب اعتماد جامعه، درمواقعي جايگزين سوادرسانه اي 
عموم مي شوند، بنابراين داشتن سواد رسانه اي براي خود خبرنگاران 
و اهل رسانه يك امر حياتي و مهم در گذار سيل آساي اطالعات است. 
حال سؤال اين است كه آيا خبرنگاران ما تالش كافي براي كسب سواد 

رسانه اي كرده اند؟ 
اين مهم ما را يادآور مي شود كه سواد رسانه اي مختص مخاطبان نيست، 
بلكه توليد كننده پيام نيز بايد با نگاه به رسالت خويش و رعايت نفع و 
سعادت عمومي، بر دانش رسانه اي خود بيفزايد و پيام را متناسب با فكر 
مخاطب خود تنظيم كند و ارائه دهد تا در داالن پيچيده مهندسي خبر 
بيگانگان و دشمنان گرفتار نشود.  از طرف ديگر، يكي از وظايف اصلي 
خبرنگاران انج��ام فعاليت هاي خبري در كنار كمك به افزايش س��واد 
رسانه اي مخاطبان است. اگر مشاهده مي شود كه سواد رسانه اي عمومي 
در حد استانداردهاي الزم نيس��ت، اين بدين معناست كه در خصوص 
افزايش سواد رسانه اي جامعه به خوبي عمل نشده است و اين روند، مسير 
انحراف افكار عمومي را توسط دشمنان، به خصوص آنكه  بد انديشان نظام 
اسالمي از ابزارهاي بيشتري نيز برخوردارند، فراهم مي كند. بنابراين يكي 
از ضروريات فعلي براي جامعه خبري كشور، در وهله اول تحصيل سواد 
و دانش رسانه اي در حد مطلوب و در مرحله دوم آموزش و ارتقای سواد 

رسانه اي جامعه مخاطب است.

محمدجواد اخوان

داود عامري

يك فع�ال سياس�ي اصولگ�را يا بي�ان اينك�ه ه�دف جريان 
تحري�ف بزرگنماي�ي مش�كالت و ناكارآم�د جل�وه دادن 
دول�ت و نظ�ام اس�ت، گف�ت: مص�داق ب�ارز فعالي�ت جريان 
تحري�ف، تركمنچ�اي ناميدن ق�رارداد اي�ران و چين اس�ت. 
حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به بيانات رهبري در 
خصوص جريان تحريف اظهار كرد: مخاطب ايشان برخي جريان هاي 
رس��انه اي خارج و داخل كش��ور اس��ت كه موضوعات مختلف را با 
هماهنگي مطرح كرده و در تالش هستند تا نقاط ضعف را برجسته 

كنند و نقاط قوت را سياه جلوه دهند. 
وي ادامه داد: اين جريان تالش مي كند هر خبري درباره دور زدن يا 
شكست دادن تحريم ها را وارونه جلوه دهند و به گونه ای عمل مي كنند 
تا مردم نسبت به نظام بدبين شوند، نمونه بارز آن قرارداد ايران و چين 

است كه خبرش در امريكا با عنوان فروش جزاير ايراني به چين ساخته 
و از آن قرارداد به عنوان تركمنچاي ياد شد و در داخل كشور در فضاي 
مجازي و مطبوعات، همي��ن جريان ادامه مي يابد ت��ا مردم بدبين 
ش��وند، در حالي كه هنوز اين قرارداد نهايي نشده و به همين دليل 
متن آن منتشر نشده و به مجلس شوراي اسالمي ارسال نشده است. 
اين عضو ش��وراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با بيان اينكه هدف 
جريان تحريف بزرگنمايي مشكالت و ناكارآمد جلوه دادن دولت و 
نظام است، خاطرنشان كرد: همان طور كه رهبري فرمودند تا وقتي 
جريان تحريف را در داخل و خارج كشور شكست ندهيم، تحريم ها 
هم شكست نمي خورد. با شكست جريان تحريف، مردم آگاهي كافي 
نسبت به موفقيت هاي كشور به دس��ت آورده و خوشحال و اميدوار 

مي شوند و تحت تأثير شايعات قرار نمي گيرند. 

ترقي راه مقابله با جريان تحريف را توجه مردم به منشأ اخبار دانست 
و گفت: ارتش س��ايبري منافقين در آلباني با ايجاد چند هزار كانال 
خبري، در حال پمپاژ شايعه، دروغ و شبهه است بنابراين مردم بايد 
به اخبار توجه ك��رده و هر خبري را كه در فضاي مجازي مش��اهده 
مي كنند، بازنشر ندهند. مردم به منشأ اخبار توجه داشته و با دقت 
و بصيرت اخبار را دنب��ال كنند. احزاب و فعاالن سياس��ي هم بايد 
به آگاه سازی مردم كمك كنند و با روش��نگري و ابهام زدايی اجازه 
موفقيت به جريان تحريف ندهند. وي در پايان گفت: رس��انه هاي 
داخلي هم نبايد خط خبري رسانه هاي خارجي را دنبال كنند. قوه 
قضائيه هم بايد برخورد قاطعي با دست اندركاران جريان تحريف در 
كشور داشته باش��د زيرا اگر تحريف در داخل ستون پنجم نداشته 

باشد، موفق نمي شود. 

يك فعال سياسي:  تركمنچاي ناميدن قرارداد ايران و چين مصداق تحريف است

اعالم آمادگي ايران براي ارسال كمك های دارويي و مداواي مجروحان بيروت

ايران در كنار لبنان

در پي وقوع انفج�ار مهيب در ش�هري بندري 
بيروت، پايتخت لبنان كه به كشته شدن دهها 
تن و زخمي شدن هزاران تن از شهروندان لبناني 
منجر شد، مقامات مسئول در جمهوري اسالمي 
با ارسال پيام های جداگانه ضمن ابزار همدردي 
با دولت و ملت اين كش�ور، آمادگي خود را براي 
ارسال كمك های دارويي و پزشكي اعالم كردند. 
شامگاه سه شنبه انفجار مهيب در اسكله شهر بندري 
بيروت پايتخت لبنان، اين كشور را به كانون توجه 
جهانيان تبديل كرد. اين انفجار بر اساس آمارهاي 
اوليه حدود يك صد كشته و بيش از ۵ هزار زخمي 
داشته است.  رئيس جمهور اسالمي ايران ديروز در 
پيامي به همتاي لبناني خود با ابراز تأثر از حادثه ناگوار 
انفجار مهيب در بيروت و جان باختن و مجروح شدن 
جمعي از شهروندان آن كشور، تأكيد كرد كه تهران 
در راستاي اقدامات انسان دوس��تانه، آماده ارسال 
كمك های پزشكي و دارويي و مداواي مجروحان و 
ساير مساعدت هاي درماني الزم است و اميدوار است 
هر چه سريع تر ابعاد اين حادثه مشخص و آرامش به 

اين شهر بازگردد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري 
در پيام تسليت دكتر روحاني به ميشل عون، رئيس 
جمهور لبنان آمده است: حادثه ناگوار انفجار مهيب 
در بندر شهر بيروت و جان باختن و مجروح شدن 
جمعي از شهروندان آن كشور، موجب اندوه و تأثر 

عميق گرديد. اينجانب به نمايندگي از ملت و دولت 
جمهوري اس��المي ايران ضمن اب��راز همدردي با 
خانواده های قربانيان از صميم قلب اين مصيبت را 
به جنابعالي و مردم آن كشور دوست و برادر تسليت 
مي گويم و براي درگذش��تگان حادثه، علّو درجات 
و براي مجروحان سالمت و شفاي عاجل مسئلت 
دارم. دولت جمهوري اس��المي ايران در راس��تاي 
اقدامات انسان دوستانه، آمادگي خود را براي ارسال 
كمك های پزش��كي و دارويي و مداواي مجروحان 
و ساير مساعدت هاي درماني الزم اعالم مي دارد و 
اميدوار است هر چه سريع تر ابعاد اين حادثه مشخص 

و آرامش به اين شهر بازگردد. 
    رئيسي: دولت و ملت لبنان مراقب فتنه ها 

باشند
رئيس ق��وه قضائيه نيز در پيامي ب��ه ملت، دولت و 
مقاومت لبنان ضمن ابراز همدردي به مناس��بت 
حادثه دلخراش انفجار در بندر بيروت، خواستار لغو 
فوري تحريم هاي ظالمانه امريكا براي تأمين نيازهاي 

ضروري مردم آسيب ديده لبنان شد. 
در پيام آيت اهلل رئيسي آمده است: حادثه دلخراش 
انفجار در بندر بيروت كه منجر به كش��ته و زخمي 
ش��دن تع��دادي از مردم عزي��ز لبنان ش��د، قلب 
دوستداران مردم آن كشور و ملت مقاومش را آزرده 
كرد. آسيب ديدن بخش مهمي از زيرساخت هاي 
اقتصادي بيروت و تبعات آن، مصيبت را براي مردم 

اين كش��ور دو چندان ك��رده اس��ت. اينجانب اين 
مصيبت را به ملت شريف، دولت محترم و مقاومت 
محبوب لبنان تسليت مي گويم. اقدام ضروري امروز، 
ضمن حفظ انس��جام ملي و مراقب��ت از فتنه گری 
و اختالف افكنی ه��ای احتمالي دش��منان ملت و 
دولت لبنان، رسيدگي فوري به نيازهاي اوليه مردم 
لبنان است كه در اثر اين حادثه تأمين آن با اختالل 
مواجه شده است. اين حادثه دردناك در شرايطي به 
وقوع پيوست كه هنوز زخم هاي ناشي از اشغالگري 
رژيم صهيونيستي و تجاوزهاي مكرر اين رژيم ضد 
انساني بر جان و تن ملت لبنان التيام نيافته كه اين 
ملت مظلوم زير تازيانه ه��اي تحريم هاي ظالمانه 
رژيم امريكا تحت فش��ار قرار گرفته است. با توجه 
به تحريم هاي ظالمانه و ضد حقوق بش��ري كه در 
ماه هاي گذشته از سوي رژيم جنايتكار امريكا عليه 
ملت لبنان وضع شده و مانع جدي در رسيدگي به 
نيازهاي ضروري مردم لبنان است، تالش براي لغو 
فوري اين تحريم ها در جهت جلوگي��ري از ايجاد 
فاجعه انساني بايد در دستور كار دولت هاي دوست 
لبنان و مجامع بين المللی قرار بگيرد. ستاد حقوق 
بشر جمهوري اسالمي پيگيري حقوقي براي لغو اين 
فش��ارها و دفاع از حقوق مردم رنج ديده لبنان را در 

دستور كار خود قرار خواهد داد. 
    تسليت فرمانده كل سپاه

سردار سرلشكر پاسدار حسين س��المي، فرمانده 

كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز در پي وقوع 
انفجار شديد در بندر بيروت كه منجر به جان باختن 
و مجروحيت جمع كثيري از م��ردم لبنان گرديد، 
اين فاجعه مصيبت بار را به ملت و دولت اين كشور 
و حجت االسالم و المسلمين سيد حسن نصراهلل، 

دبيركل حزب اهلل لبنان تسليت گفت. 
در پيام فرمانده كل سپاه آمده است: فاجعه مصيبت بار 
انفجار در بندر بي��روت را كه منجر به جان باختن و 
مجروح ش��دن تعداد كثيري از مردم عزيز و مقاوم 
لبنان گرديد، به ملت و دولت اين كش��ور و به ويژه 
مجاهد نستوه برادر مكرم حجت االسالم و المسلمين 
سيد حسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل و رهبر مقاومت 
اسالمي لبنان تس��ليت و تعزيت عرض مي نمايم. 
سردار سالمي اضافه كرده اس��ت: اينجانب با قلبي 
آكنده از غ��م و اندوه، ضمن اعالم آمادگي »س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي« براي هرگونه ياري بخشي 
به دولت و مردم لبنان براي كمك به آسيب ديدگان 
و خس��ارت ديدگان اين حادث��ه  از درگاه حضرت 
حق تعالي ب��راي جانباختگان واالمق��ام رحمت و 
مغفرت، براي مجروحان عزيز شفاي عاجل و براي 
خانواده های داغديده و آحاد ملت شريف اين كشور 

صبر و شكيبايي طلب مي كنم. 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان هم در 
توئيتي نوشت: » در تماس با آقاي شربل وهبه وزير 
امور خارجه لبنان، همبستگي قاطع و راسخ ايران با 
لبنان را تكرار كردم. ايران در حال ارسال بيمارستان 
صحرايي و دارو براي كمك به امدادرساني در برابر اين 

فاجعه است. ايران در كنار لبنان مي ايستد. «
    آمادگي بس�يج براي اعزام دانش�جويان 

پزشكي به لبنان
رئيس سازمان بسيج دانشجويي نيز طي نامه اي به 
وزير امور خارجه آمادگي اين س��ازمان براي اعزام 
گروه هاي دانشجويان جهادي در رشته هاي پزشكي 

و مددكاري به لبنان را اعالم كرد. 
در پيام محمد ج��واد نيك روش ب��ه دكتر ظريف 
آمده است: خبر تأسفبار انفجار در شهر بيروت قلب 
همه دانشجويان انقالبي و هر انس��ان آزاده اي را به 
درد آورده بنابراين ضروري مي دانيم كه به حسب 
وظيفه اسالمي و انساني و به خاطر روحيه آزادگي 
دانشجويي و جواني به كمك مردم لبنان بشتابيم. 
باتوجه به اينكه مطمئنيم جمهوري اسالمي به رسم 
برادري و حضور لبنان در مح��ور مقاومت در حال 
تدارك كمك به اين كشور مي باشد، آمادگي در دو 

محور عملياتي ذيل را اعالم می نماييم: 
۱. ۷0گروه پزشكي جهادي شامل پزشك و پرستار 
كه حداقل 20 نفره هستند و مي توانند مقداري اقالم 

پزشكي نيز به همراه داشته باشند. 
2. 30 گ��روه م��ددكاري حداقل 20نفره ش��امل 
دانشجويان روانشناسي و مددكاري كه تجربه كار با 

كودكان و زنان آسيب ديده از بحران را دارند. 

درباره قانون ماليات بر خانه های خالی 
قاليباف :دنبال اين هستيم 

كه مسکن احتکار نشود
رئيس مجل�س با بي�ان اينك�ه در قان�ون مالي�ات ب�ر خانه های 
خال�ی ب�ه دنب�ال اي�ن هس�تيم مس�كن »احت�كار « نش�ود، 
گفت: م�ا قص�د داري�م خانه ای ك�ه از پ�ول اف�راد س�اخته و از 
س�رمايه كش�ور س�اخته ش�ده در س�فته ب�ازی ق�رار نگي�رد. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای اسالمی روز 
گذش��ته در جريان بررسی گزارش كميس��يون اقتصادی در مورد طرح 
دو فوريتی اصالح ماده ۵4 مكرر قانون ماليات های مستقيم اظهار داشت: 
ما در اين قانون )ماليات بر خانه های خالی( به دنبال اين هستيم كه مسكن 
احتكار نشود، نه اين كه اگر كسی  پنج مسكن دارد ما برويم از آن ماليات 
بگيريم. وی افزود:اين قانون قصدش گرفتن ماليات نيست؛ چرا كه ما درباره 
ماليات در قوانين ديگر دارای قانون هستيم و آن را پيگيری می كنيم و حتما 
قوانين ديگر CGP و PIT بحث  هايی است  كه در دستوركار آينده مجلس 
قرار دارد. قاليباف تأكيد كرد: ما قصد داريم خانه ای كه از پول افراد ساخته 
و از سرمايه كشور ساخته شده در س��فته بازی قرار نگيرد و با تورم دنبال 

درآمدهای ديگری نباشد بلكه عرضه شده و استفاده شود. 
رئيس مجلس اظهار داشت: ما می خواهيم افرادی كه ۱0 خانه دارند خانه 
خود را خالی نگه ندارند و عرضه كنند. اين كه چرا آن شخص ۱0 خانه خالی 

دارد بحث ديگری است و بايد جای ديگری آن را دنبال كرد. 

ژه
وی

 تعابيرغلوآميزیكروزنامه 
درخصوصهاشميرفسنجاني

روزنامه آرمان به س��بب پرداخت هميش��گي به اخبار خانواده 
هاشمي، خصوصاً با جهت گيری بس��يار جانبدارانه، همواره به 
روزنامه خانوادگي خاندان هاشمي رفسنجاني شهره بوده است. 
روز گذشته اما اين روزنامه در دو تيتر و مطلب صفحه اول خود 
غلو و مبالغه در وصف هاش��مي را ركوردي تازه بخشيد. در يك 
يادداشت كه آن را فردي با عنوان »دبير سابق پايگاه اطالع رسانی 
آيت اهلل هاش��مي« كه در بيان آن در يادداشت نويسي مرسوم 
نيست، نوش��ته بود، تخريب خاطرات هاشمي، تخريب انقالب 
ناميده ش��د و در آن آمده بود كه »خاطرات آيت اهلل هاش��مي 
سال هاست خار چشم جريان تحريف انقالب شده است... خاطرات 
هاشمي باطل السحر تمام تحريف كنندگان انقالب است... آنها كه 
سال هاست به تخطئه و تخريب خاطرات هاشمي مشغول هستند، 

دانسته يا ندانسته در خط تحريف نظام مشغول كارند و ... « 
در مطلبي ديگر در همين روزنامه، غالمعلي رجايي، مش��اور 
سابق مرحوم هاش��مي رفس��نجاني از او مي گويد. در بخشي 
از اين گفت وگو، رجايي از نقش هاش��مي در پيروزي روحاني 
مي گويد: »نقش آقاي هاش��مي در شكل گيري دولت تدبير و 
اميد نقشي انحصاري و بي   بديل بود، ايشان با استفاده از هوش 
سياسي و تجربه غني خود در چهار دهه حضور سياسي صحنه 
رقابت را به گونه اي ديد كه احساس مي كرد نه اصالح طلب ها و نه 
اعتداليون نمي توانند به تنهايي پيروز ماجرا باشند و بر اصولگرايي 
فائق آيند. بنابراين اين دو جريان را با هم تلفيق كرد. ايشان اين 
كاريزما را داش��ت كه بتواند دو طرف را به هماهنگي برساند. 

بنابراين نقش ايشان انحصاري، تاريخي و استثنايي بود. «

رجايي از نقش هاشمي در حل مش��كالت دولت روحاني هم 
مي گويد: »مي توان گفت بعد از رحلت ايش��ان آقاي روحاني 
به دليل از دس��ت دادن يك حامي ضربه خوردند. اگر ايش��ان 
چالشي داش��ت آقاي هاش��مي مي رفت و صحبت و چانه زني 
مي كرد و چالش ها را تقليل مي داد. اما بعد از درگذشت ايشان 

اين امكان از دست رفت. «
رجايي، هاشمي را زنده ترين چهره سياسي مي خواند و مي گويد: 
»اگر امروز نظرسنجي كنند آقاي هاشمي يكي از محبوب ترين 
چهره هاي سياسي در گذشته است. من با احترام به همه كساني 
كه از دنيا رفته اند مي گويم شايد زنده ترين چهره سياسي كه 
توانسته است خود را در عرصه سياسي و ديپلماسي كشور حفظ 
كند آيت اهلل هاشمي است و تمام اين مخالفت ها و تضعيف ها به 
اين مسئله مربوط است كه جريان فكري ايشان زنده و پويا است و 
نسخه هاشمي هنوز هم معتبر و نتيجه بخش است. آقاي هاشمي 
به عنوان يك مجتهد مفسر قرآن و يك روحاني و پرورده امام كه 
مي توان گفت امام چند نفر را امثال آقاي هاشمي و آقاي بهشتي 

و آقاي منتظري تربيت كرد. «
تمجيدهای غلو آميز از بزرگان خود، كاری است كه اصالح طلبان 
به خوبي بلد هستند. همان طور كه در تخريب شخصيت افراد هم 
استادند! روزي چنان هاشمي را تخريب كردند كه از نمايندگي 
مجلس انصراف داد و روز ديگر او را ليدر انتخاباتي خود كردند. 
امروز هم معتقدند هيچ كس نبايد از هاشمي انتقاد كند و هر 

انتقادي را به تندي و اين گونه مبالغه آميز پاسخ مي دهند. 


  بيبيسيحاميمفسداناقتصاديهم
ميشود!

بي بي سي فارسي از هر ابزاري براي مخالفت با ايران و ايجاد 

حس بدبيني نس��بت به كشورمان اس��تفاده مي كند. شايد 
تصور شود فقط مخالفان سياسي حكومت ايران در بي بي سي 
اجازه دفاع از خود را مي يابند، اما تروريست ها هم از تريبون 
بي بي سي بي بهره نيستند؛ تروريست هايي كه اگر همچون 
عبدالمالك ريگ��ي، قاتل دهها ايراني باش��ند، صرفاً مخالف 
نظام ناميده مي ش��وند و با او مصاحبه ه��م انجام مي گيرد و 
اگر همچون جمشيد شارمهد طراح يك عمليات تروريستي 
باشند، صرفاً فعال رسانه اي مخالف نظام نام مي گيرند. با اين 
حال، اين فقط تروريست ها نيستند كه از تريبون بي بي سي 
فارسي بهره مند مي شوند، مفسدان اقتصادي هم جايگاه خوبي 
در بي بي سی دارند؛ فقط كافی است بگويند جمهوري اسالمي 
ايران به آنان ظلم كرده است. حاال ديگر مهم نيست كه آنان 

پول ملت ايران را دزديده اند!
مهدي خلجي، همس��ر  مرجان شيخ االسالمی متهم پرونده 
پتروشيمی كه به كانادا گريخته است، كارشناس پاي ثابت 
برنامه هاي مثاًل كارشناسي بي بي س��ي بود و تازگي هم باز 
به بي بي سي آمده اس��ت. همين طور در روزهاي اخير، علي 
اش��رف رياحي، همس��ر زينب نعمت زاده و داماد وزير اسبق 
صمت در دولت اول روحاني نيز كه از متهمان اقتصادي فراری 
اس��ت، اخيراً تريبون بي بي سي فارس��ي در اختيارش قرار 
گرفت تا عليه قوه قضائيه ايران صحبت و از فس��اد اقتصادي 
خود دفاع كند. رياحي كه اخيراً با پاس��پورت ديگر از كشور 
فرار كرده، در بي بي سي فارس��ي با عنوان پشت پرده فساد 
پتروشيمي در برنامه 60 دقيقه با تطهير سازي خود ادعا كرد 
كه ممنوع الخروج نبوده و به اتهاماتش پاسخ داده و سپس از 
كشور خارج شده است. جالب آنكه همين بي بي سي مدعي 

افشاگري عليه فساد مسئوالن و آقازاده ها در ايران است!

  گزارش

88498443سرويس  سياسي

پنج ش��نبه 16 مرداد 1399 | 16 ذی الحجه1441 || روزنامه جوان |  شماره 5994   

       ايرنا: بهاروند، معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امور خارجه، 
درباره آخرين پيگيري ها پيرامون سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني و 
فرايند خوانش جعبه هاي سياه در فرانسه از برگزاري دور آتی مذاكرات 
با طرف اوكرايني درباره سانحه س��قوط هواپيماي اين كشور در نيمه 
دوم مهرماه در تهران خبر داد و گف��ت: مبناي پرداخت غرامت در اين 
خصوص اسناد بين المللی است كه نس��بت به آن تعهد داريم و سعي 

مي كنيم از عرف هم فاصله نگيريم. 
     فارس: حجت االسالم سيد رضا تقوي، نماينده تهران در مجلس با 
بيان اينكه رويكرد دشمن از جنگ سخت به سمت تسخير اذهان تغيير 
پيدا كرده گفت: مشكل ما فقدان شبكه ملي اطالعات است تا بتوانيم 
از آن براي مقابله استفاده كنيم ولي نبايد اجازه دهيم هر چيزي وارد 

اذهان و كشور شود. 
     ايسنا: علي الريجاني، مشاور مقام معظم رهبري كه هفته پيش بر 
اثر ابتال به بيماري كرونا در بيمارس��تاني در تهران بستري شده بود، با 
طي مراحل درمان وكسب بهبودي از بيمارستان مرخص شد. الريجاني 

يك بار ديگر نيز به علت ابتال به كرونا در بيمارستان بستري شده بود.


