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ضرورت هاي شرعي و اخالقي انتقاد
بيانات اخير رهبر معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنه اي، در ديدار حضوري 
رئيس جمهور و اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا، بار ديگر يادآور برخي موازين 
مهم شرعي و اخالقي است كه گاه در پيچ وخم هاي سياست ورزي به حاشيه 
رانده يا مورد غفلت قرار مي گيرد. ايشان با تأكيد بر لزوم اتحاد و انسجام دروني 
در كشور، به اقدام اخير برخي ها در مواجهه با دولت و شخص رئيس جمهور 
اشاره كردند و فرمودند: »اگرچه در ميان اين برادران، افراد خوبي هم هستند، 
اما اين كار غلط بود و اين موضوع را به طور صريح اعالم مي كنم.« معظم له، 
انتقاد را غير از هتك حرمت دانستند و افزودند: »هتك حرمت در ميان مردم 
حرام است و نسبت به مسئوالن بيشتر، بخصوص در ميان مسئوالن باالي 
كشور. ممكن است انتقاد درستي داشته باشيد، انتقاد كنيد اشكالي ندارد اما 
انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت است اين گونه رفتارها و هتك حرمت، 
روش امريكايي ها است كه در مناظره ها و كارهاي مطبوعاتي، خود را در دنيا 
رسوا كرده اند تا جايي كه يك شخصيت برجسته سياسي آن ها مي گويد، دنيا 
با هراس و تحقير به ما نگاه مي كند. روش ما اسالمي و قرآني است، يعني انتقاد 
بيان مي شود اما هتك حرمت انجام نمي گيرد. بايد حرمت رؤساي سه قوه و 

مسئوالن كشور كه در عرصه خدمت رساني به مردم هستند، حفظ شود. «
در قواعد سياسي مرسوم در كش��ورهاي غربي، حمله به رقيب گاه چنان 
شدت مي گيرد كه از مرزهاي اخالق عبور مي كند كه نمونه هاي آن را در 
رقابت هاي انتخاباتي امريكا مي توان مشاهده كرد. اما چنين رفتارهايي در 
نظام جمهوري اسالمي كه بر پايه تعاليم الهي بنا شده و سعادت دنيوي و 
اخروي بشر را هدف خود مي داند، به هيچ روي قابل قبول نيست. اينجا بايد 
اشاره كرد كه هرچند همه ايرانيان مسلمان با تعاليم اخالقي آشنا هستند، 
اما به دليل اقدام ناكافي در جهت اسالمي سازي علوم انساني، سياست چه 
در مرحله نظر و چه در مرحله عمل متأسفانه با رويكردهاي ماكياوليستي 
وارداتي پيوند خورده و به رغم نصايح و توصيه هاي امامين انقالب اسالمي، 

باز هم شاهد غفلت هايي در برخي نخبگان سياسي هستيم. 
در اين ميان نمي توان از اين نكته غفلت كرد كه يكي از داليل تند ش��دن 
برخي رجال سياسي در شرايط كنوني، نارضايتي هاي گسترده اي است كه 
در ميان مردم، به خصوص به دليل رها شدن بازار و معيشت مردم از سوي 
مسئوالن اجرايي شيوع يافته است. طبيعي است كه در اين ميان نمايندگان 
مردم در مجلس كه بيشترين تالقي را با موكالن خود در شهرها و روستاهاي 
كشور دارند حامل بيشترين گله مندي هاي آنان هستند، بيش از همه از 
تريبون هاي خود به نقد دولت بپردازند و ممكن است در اين حين، به اشتباه 

برخي خطوط قرمز اخالقي مورد غفلت قرار گيرد. 
اما بايد دانست كه از نخبگان سياسي انتظار مي رود به  جاي انتقال مستقيم 
نارضايتي ها و تكرار گله مندي ها )كه البته بيشتر به تشديد نارضايتي ها نيز 
مي انجامد( از روش هاي قانوني و نتيجه بخش براي حل مشكالت مردم بهره 
گيرند. اگر هم برخي افراد خارج از مسئوليت به انتقاد صرف از وضع موجود 
بپردازند، از نمايندگان مجلس كه مطابق قانون اساسي، داراي اختيارات 
تقنيني و نظارتي هستند، انتظار مي رود كه از نقش روشنفكران سياسي 
خارج  شوند و به عنوان يك چهره حاكميتي به حل مشكالت مردم بپردازند. 
متأسفانه گاه مشاهده مي شود از همه ابزارهاي تقنيني و نظارتي مجلس 
تنها به يك مورد يعني استيضاح )كه آن هم آخرين ابزار است و بايد بعد از 
به كارگيري و اطمينان از بي حاصل بودن همه روش هاي ديگر به كار رود( 
توجه مي شود و عمالً چنين تلقي مي شود كه گويي غيراز تهاجم كالمي يا 
استيضاح راهي براي وادار كردن مسئوالن بي عمل وجود ندارد. حال آنكه 
بحمداهلل ظرفيت هاي قانوني قابل توجهي در اختيار نمايندگان هست كه 
يك نمونه بارز آن قانون بودجه اي است كه به زودي بايد در مجلس بررسي 
گردد. نمايندگان مجلس در بسياري از شوراهاي عالي تصميم گير حضور 
قانوني و ح��ق رأي دارند و نهادهاي وابس��ته به مجل��س همچون ديوان 
محاسبات و كميسيون اصل 90 ظرفيت هاي شبه قضايي اي در اختيار دارند 

كه عنداللزوم مي توان در جهت اصالح رفتار مديران از آن استفاده كرد. 
 نيك مي دانيم كه ايفاي نقش نظارتي نمايندگان بايد در چارچوب قوانين 
مصرح كشور و ضوابط ش��رعي تحقق يابد. طبيعي است كه نمايندگان 
مجلس بايد مس��تند به قوانين و مقررات از وزرا و رئيس جمهور توضيح 
بخواهند و به جاي طرح مشكالت متعدد كشور )كه همگي از آن مطلعيم و 
نيازي به بازگويي مكرر ندارد( فعل يا ترك فعل مسئوالن اجرايي كه جنبه 
تخلف يا جرم بر اساس قوانين كش��ور را دارد، مشخص و در خصوص آنها 
سؤال كنند. از سويي رعايت ضوابط اخالقي و كارشناسي در مواجهه با وزرا 
و رئيس جمهور، عالوه بر آنكه پايبندي مجلس به »اصول« را اثبات مي كند، 
بهانه برخي مسئوالن اجرايي براي فرار از پاسخگويي به نمايندگان مردم 
را از آنها مي گيرد. همچنين انتظار اين اس��ت كه اظهارات نمايندگان در 
مقام نظارتي نسبت به كاستي ها و چالش هاي كشور، از استحكام منطقي 
و پشتوانه كارشناسي كافي برخوردار باشد و به جاي طرح صرف مشكالت 
)كه نوعي نمك پاشيدن بر زخم هاي متعدد مردم است( متضمن راه حل هاي 
منطقي و قابل اجرا نيز باشد. در اين ميان بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي 
همچون كميسيون ها، مركز پژوهش هاي مجلس، جامعه انديشگاهي و 
انديشه ورزي كشور و متخصصان دانشگاهي و... مي تواند به قوت مطالبات 
نمايندگان از منظر كارشناسي و تخصصي كمك كند. طبيعي است كه 
طرح مطالبات اين چنيني نيز راه فرار برخي مسئوالن اجرايي از پاسخگويي 
در خصوص قصور و تقصيرها را مي بندد. از سويي رعايت ضوابط اخالقي 
و شرعي در انتقادها، عالوه بر آنكه يك ضرورت ديني اس��ت، راه را براي 

مظلوم نمايي افراد بي عمل و فرافكني مسببان وضع موجود خواهد بست.

محمدجواد اخوان

 رهبر انقالب: انتقاد كنيد اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و هتك حرمت متفاوت است 
بايد حرمت رؤساي سه قوه و مسئوالن كشور كه در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود

روش قرآنی ما  انتقاد بدون هتک حرمت است

حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح شنبه در ديدار حضوري با رئيس 
جمهور و اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا، ضمن 
قدردان�ي از عملك�رد اين س�تاد، توصيه هاي 
مهمي را بيان و بر لزوم اتخاذ تصميم های قاطع 
و حاكميتي، اقناع افكار عمومي و همكاري همه 
دستگاه ها و آحاد مردم براي مقابله با وضعيت 
تأس�فبار ويروس عالم گير كرونا تأكيد كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي همچنين با انتقاد 
شديد و صريح از اقدام برخي ها در برخورد با دولت و 
رئيس جمهور و هتك حرمت ايشان، گفتند: هتك 
حرمت حرام اس��ت و انتقاد با هتك حرمت تفاوت 
دارد، ضمن اينكه امروز كش��ور بي��ش از هر زمان 

ديگري به همكاري و اتحاد و انسجام نياز دارد. 
   الزام هاي مديريتي عبور از كرونا

رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان، هدف از 
تشكيل اين جلسه را كه به دعوت ايشان تشكيل شد، 
وضعيت تأسفبار بيماري كرونا در كشور و لزوم تالش 
مضاعف و به كارگيری ابتكارات جديد براي مواجهه 
با اين ويروس، بيان كردند و افزودند: البته اصل اين 
موض��وع و همچنين اوج پايي��زي آن در همه دنيا 

فراگير است و فقط مخصوص ايران نيست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به نحوه مديريت 
مقابله با اي��ن وي��روس در كش��ورهاي مختلف، 
خاطرنش��ان كردند: در برخي كش��ورها، همانند 
امريكا، بدترين مديريت اعمال شده است ولي ما بايد 
تالش كنيم از اين حادثه كه با جان و سالمت مردم 
و امنيت و اقتصاد آنها در ارتباط اس��ت، با بهترين 
مديريت عبور كنيم. ايشان الزمه اِعمال مديريت 
صحيح و مناس��ب را »اتخ��اذ تصميم های قاطع 
حاكميتي«، »اقناع افكار عمومي« و »همكاري همه 
دستگاه ها و همچنين همكاري مردم« دانستند و 
افزودند: البته اين همكاري فقط مختص مقابله با 
كرونا نيس��ت بلكه بايد در همه مسائل، بخصوص 
مسائل سياسي وجود داشته باشد، زيرا كشور كه 
داراي ملتي قدرتمند، نظام نوپديد و سخن جديد 
اس��ت، به طور طبيعي با مس��ائل مهمي در عرصه 

جهاني و داخلي مواجه است. 
   اقدام اخير در مواجهه با دولت غلط بود

رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر لزوم اتحاد و انسجام 
دروني در كشور، به اقدام اخير برخي ها در مواجهه با دولت 
و شخص رئيس جمهور اشاره كردند و گفتند: اگرچه در 
ميان اين برادران، افراد خوبي هم هستند، اما اين كار غلط 

بود و اين موضوع را به طور صريح اعالم مي كنم. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، انتق��اد را غير از هتك 
حرمت دانستند و افزودند: هتك حرمت در ميان 
مردم حرام اس��ت و نسبت به مس��ئوالن بيشتر، 
بخصوص در ميان مس��ئوالن باالي كشور. ايشان 
خاطرنشان كردند: ممكن است انتقاد درستي داشته 
باشيد، انتقاد كنيد اشكالي ندارد اما انتقاد با اهانت و 
هتك حرمت متفاوت است اينگونه رفتارها و هتك 
حرمت، روش امريكايي ها است كه در مناظره ها و 
كارهاي مطبوعاتي، خود را در دنيا رس��وا كرده اند 
تا جايي كه يك ش��خصيت برجسته سياسي آنها 
مي گويد، دنيا با هراس و تحقير به ما نگاه مي كند. 
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: روش ما اسالمي 
و قرآني اس��ت، يعني انتقاد بيان مي شود اما هتك 
حرمت انجام نمي گيرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
جمع بندی اين موضوع گفتند: بايد حرمت رؤساي 
سه قوه و مسئوالن كشور كه در عرصه خدمت رسانی 

به مردم هستند، حفظ شود. 
   سالمت مردم، اصل و اولويت تصميم گيری ها

ايش��ان بعد از بيان اين نكته مهم، به بحث كرونا 
بازگشتند و با اش��اره به جنبه هاي سالمت محور، 
امنيتي و اقتصادي تصميم گيري ه��ا درباره اين 
بيماري، و احتمال تعارض اين جنبه ها با يكديگر، 
تأكي��د كردند: از آنج��ا كه جنبه ه��اي امنيتي و 
اقتصادي نيز نشئت گرفته از همين بيماري است، 
بنابراين اصل و اولويت در تصميم گيري ها، سالمت 

مردم است. 
رهبر انقالب اسالمي با قدرداني از اقدامات ستاد 
ملي مقابله با كرونا و كميته هاي وابس��ته به آن، 
عملكرد كادر درمان و سالمت را بسيار درخشان و 
جهاد في سبيل اهلل خواندند و در ادامه توصيه هاي 

مهمي را بيان كردند. 
   وزارت بهداش�ت مح�ور تعيين مصاديق 

محدوديت ها
»لزوم راه اندازی فوري يك عقبه قرارگاهي و عملياتي 
براي اجراي تصميمات س��تاد ملي مقابله با كرونا 
و نظارت ب��ر اجرا« اولين توصي��ه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بود. توصيه بعدي ايشان درباره »محوريت 
وزارت بهداشت براي تعيين مصاديق محدوديت ها« 
بود. رهبر انقالب اسالمي گفتند: هنگامی كه وزارت 
بهداشت، مصاديق محدوديت را تعيين كرد، بقيه 
دستگاه ها بايد بدون در نظر گرفتن مالحظات ديگر، 

آنها را رعايت و اجرا كنند. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: كنترل دقيق 
مب��ادي ورودي كش��ور، محدودي��ت ترددهاي 
غيرضرور بين شهري به همراه اقناع مردم و اِعمال 

سخت گيرانه ضوابط در ناوگان حمل ونقل شهري و 
محيط های عمومي، از جمله مصاديق محدوديت ها 
است كه مسئوليت اصلي اجرا و نظارت، با شوراي 
امنيت كش��ور و نيروي انتظامي اس��ت. »آموزش 
همگاني درباره راه هاي شيوع و شيوه هاي پيشگيري 
به صورت محله محور و با استفاده از ظرفيت مساجد 
و بسيج و البته با محوريت وزارت بهداشت و همكاري 
وزارت ارشاد و صداوسيما« و »لزوم تصويب جرائم 
سختگيرانه براي افرادي كه مرتكب تخلفات بزرگ 
از ضوابط بهداشتي مي شوند« توصيه هاي ديگر رهبر 
انقالب اسالمي به مسئوالن براي مقابله با كرونا بود. 

   دولت بسته هاي حمايتي تهيه كند
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سخت تر شدن 
شرايط زندگي برخي افراد و مشاغل با اجراي جرائم 
سخت گيرانه، خاطرنشان كردند: در اين زمينه دولت 
بايد بسته هاي حمايتي را در نظر بگيرد، ضمن آنكه 
خيرين و مردم نيز بايد وارد ميدان شوند و به كمك 
اين افراد بيايند چرا كه اين كار جزو بهترين كارها و 
برترين وسايل نزديك ش��دن به خدا است. ايشان 
همچنين با اش��اره به اهميت مقابله با بيماري در 
روزهاي اول آن، گفتند: بر اساس گفته متخصصان 
اگر در يكي دو روز اول، مبتاليان شناسايي و براي 
معالجه آنها اقدام شود، تلفات كاهش جدي خواهد 

يافت كه اين كار بسيار الزم است. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر »به حداقل رساندن 
مراجعات به دستگاه هاي اجرايي با افزايش خدمات 
الكترونيك«، مس��ئوالن را به رعاي��ت حداكثري 
ضوابط بهداشتي توصيه كردند و افزودند: متأسفانه 
گاهي برخي از مس��ئوالن در رعايت مواردي مثل 
ماسك زدن به شيوه صحيح يا رعايت فاصله، كوتاهي 
مي كنند كه اين بي اعتنايي ها بر رعايت های عمومي 
مردم هم اثر منفي مي گذارد. ايش��ان همچنين با 
تأكيد بر لزوم استخدام نيروي انس��اني مورد نياز 
وزارت بهداش��ت، از تحقيقات پژوهش��گران براي 
دستيابي به دارو و واكسِن مقابله با كرونا صميمانه و 

عميقاً قدردانی كردند. 
   خيرين به كمك تأمين اجتماعي بيايند

»ش��نيده ش��دن يك حرف واحد از جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا« توصيه بعدي و مؤكد حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي ب��ود. رهبر انقالب اس��المي 
همچنين با اش��اره به حضور پر ش��مار نيروهاي 
داوطلب در ماه هاي اول شيوع بيماري و خدمات 
مؤثر آنان همانند كمك به پرستاران، ضدعفوني 
كردن دس��تگاه ها و معابر، راهنمايي خانواده ها و 
كمك به افراد س��المند، اس��تمرار اين فعاليت ها 

را مورد تأكيد ق��رار دادن��د و از نيروهاي داوطلِب 
مخلص و جوانان مؤمن و صالح خواستند بار ديگر 
وارد ميدان شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به اينكه برخي افراد بيكار شده در اثر كرونا، بيمه 
بيكاري ندارند، گفتند: تأمي��ن اجتماعي موظف 
است براي حل اين مشكل اقدام كند كه البته در 
اين قضيه نيز ورود خيرين از برترين انفاق ها است. 
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنانشان، اهميت 
معجزه وار دعا، توسل و اس��تغفار را براي دفع بال 
مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته 
شد در حكم ابزار است و آنچه به اين ابزارها، جان 
و روح مي بخشد پروردگار متعال است كه بايد با 
دعا و تضرع، نظر لطف الهي را كه همواره ش��امل 
حال ملت ايران بوده است، براي عبور از اين گردنه 
نيز جلب كرد. ايشان خاطرنشان كردند: كارهاي 
بزرگي در كشور در جريان است و به توفيق الهي 
هيچ حادثه اي نتوانس��ته جمهوري اس��المي را 
متوقف كند اما بايد اين موان��ع را كه موجب كند 
شدن حركت مي شود، هر چه زودتر برطرف كرد. 

   گزارش روحاني از 8 ماه مقابله با كرونا
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي روحاني 
رئيس جمهور با بيان گزارشي از فعاليت هاي مقابله 
با كرونا در هشت ماه گذشته، گفت: براي مقابله با 
اين ويروس فعاًل راهي جز رعايت ضوابط بهداشتي 
و پيشگيري وجود ندارد. همانند دوران جنگ كه 
اجازه خريد تجهيزات جنگي به ما نمي دادند، در 
ابتداي شيوع كرونا نيز تقريباً هيچ كس تجهيزات 
مورد نياز مثل كيت تش��خيص، دستگاه تنفس، 
امكانات و تجهيزات آي سي يو و حتي ماسك را به 
ما نداد ولي با اتكا به شركت هاي دانش بنيان، اين 
تجهيزات را به سرعت توليد كرديم و اكنون هيچ 

مشكلي نداريم. 
   فهميديم در روزهاي مبادا بايد روي پاي 

خود بايستيم
روحاني ادامه داد: در ماجراي كرونا براي ما روش��ن 
شد كه تكيه بر توان و امكانات داخلي و نگاه نكردن 
به دس��ت ديگران تا چه حد براي ما مهم است و ما 
فهميديم كه در روزهاي مبادا بايد روي پاي خودمان 
بايستيم چرا كه ديگران ما را حتي در مسائل مربوط 
به حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها 
ياري نمي كنند، اگرچه شعارش را مي دهند. روحاني با 
اشاره به تفاوت ماهيت ويروس كروناي فعلي با ويروس 
زمان اسفند ماه كه كش��ور را درگير كرد، افزود: هم 
وزارت بهداشت و هم متخصصان مي گويند ويروس 
ماه هاي اخير ويروس جهش يافته اروپايي است كه 

سرعت و قدرت انتقال آن، 9 برابر شده است. 
رئي��س جمه��ور ب��ا گالي��ه از ج��دي نگرفتن 
توصيه ه��اي قانون��ي از ط��رف برخ��ي از مردم، 
گفت: محدوديت هاي شديد در مناطق پر خطر، 
مراقبت هاي الزم براي جلوگيري از نقض قرنطينه 
مبتالي��ان و جريمه هاي قانوني ب��راي متخلفان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. روحاني گفت: براي 
كمك به تهيه و توزيع مايحتاج افراد در قرنطينه 
به كمك مساجد و بسيج مردمي نيازمند هستيم. 
رئيس جمهور همچنين در خصوص تأمين مالي 
تحقيقات دارو و واكس��ن، كمك ه��ای دولت به 
خانواده های نيازمن��د در دوران كرونا و پرداخت 

بخش هايی از كارانه كادر درمان گزارش داد. 
   بيماري همه گير را نمي توان با خواهش و 

توصيه كنترل كرد
در ادام��ه دكتر نمك��ي، وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي با تشكر از حمايت هاي بي بديل و 
دلگرم كننده رهبر انقالب اسالمي و زحمات كليه 
مسئوالن و جهاد كادر درمان براي مقابله با كرونا، 
گفت: نيمي از تخت هاي آي سي يو بيمارستان ها 
را به بيم��اران كرونايي اختص��اص داديم اما هيچ 
بيمار غيركرونايي نيازمنِد تخت آي س��ي يو را نيز 
معطل نگذاش��تيم. وزير بهداش��ت افزود: در هيچ 
جاي دنيا نمي توان بيماري همه گير را با خواهش و 
توصيه كنترل كرد و بايد با اِعمال ضوابط و تشديد 

محدوديت هاي قانوني، اين بيماري را مهار كنيم. 

فرمانده نيروي زميني سپاه خبر داد
اعزام یگان های سپاه به مناطق مرزی قره باغ

فرمان�ده ني�روي زمين�ي س�پاه با بي�ان اينك�ه امنيت م�ردم و 
منافع ملي كش�ورمان خط قرمز ماس�ت، گفت: هر گون�ه ناامني 
و تهدي�د در مرزهاي ما ك�ه موجب آس�يب به امني�ت و آرامش 
رواني مردم عزيزمان باش�د، با اقدام مقابله اي مواجه خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، سردار س��رتيپ پاس��دار محمد پاكپور كه براي رصد و 
پايش امنيت مرزي، در مناطق مرزي آذربايجان شرقي حضور يافته بود، 
به خبرنگاران اظهار كرد: با توجه ب��ه درگيري هاي اخير بين جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان در منطقه يگان هايي از نيروي زميني سپاه به اين 

منطقه اعزام و مستقر شده اند. 
وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي با هرگونه اشغال و تجاوز مخالف 
بوده و آن را محكوم مي كند، ادامه داد: اعزام يگان هاي نيروي زميني سپاه 
در راستاي اهداف و صيانت از منافع ملي و همچنين تأمين امنيت و آرامش 

مردم منطقه خواهد بود.  
سردار پاكپور افزود: قرارگاه عاشوراي نيروي زميني سپاه از اولين روزهاي 
درگيري بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان در منطقه مرزي فعال بوده 
و تحوالت مرزي را رصد و زير نظر داش��ته و اقدامات و تقويت هاي الزم 

متناسب با شرايط پيش آمده انجام شده است. 
وي با اشاره به اينكه تماميت ارضي كشورهاي همسايه براي ما محترم است، تأكيد 
كرد: هرگونه تغيير در ژئوپلتيك مرزي، خط قرمز جمهوري اسالمي ايران است. 

شهرستان مرزي ۳۵ هزار نفري خداآفرين در ۲۱0 كيلومتري شمال شرق 
كشورمان در امتداد خط جنگ قره باغ واقع شده است. از آغاز جنگ قره باغ 
ميان جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان در ششم مهر ماه جاري تاكنون 

تعدادي راكت خمپاره طرفين به خاك كشورمان برخورد كرده است. 
................................................................................................................

فرمانده سپاه ثاراهلل كرمان: 
حاج قاسم تشكيالت مؤثري براي جهان اسالم 

ایجاد كرد
حاج قاسم نسخه امامين انقالب را در زمين پياده و تشكيالت مؤثر 

براي جهان اسالم تعريف كرد. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار حس��ين معروفي، فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
كرمان در پيش نشست دومين همايش بين المللي گام دوم انقالب، مكتب 
شهيد سليماني، الگوي تربيت مديران جهادي تمدن ساز، ضمن قدرداني از 
دانشگاه جامع امام حسين)ع( كه همايش بين المللي گام دوم انقالب، مكتب 
شهيد س��ليماني، الگوي تربيت مديران جهادي تمدن ساز را در سالگرد 
شهادت سردار دل ها براي تبيين مكتب شهيد سليماني برگزار خواهد كرد، 
اظهار داشت:  تبيين مكتب شهيد سليماني نيازمند كار دقيق علمي است و 

صرفاً با خاطره گويي نمي توان اين مكتب را تبيين و تعريف كرد. 
سردار معروفي با تأكيد بر اينكه بايد تالش كنيم مكتب شهيد سليماني را 
دست يافتني كنيم، تصريح كرد: دست يافتني كردن مكتب شهيد سليماني به 
معناي اين است كه همه مي توانند همانند شهيد سليماني مالك اشتر امام)ره( 
و مقام معظم رهبري )مدظله العالی( باشند. چه آنكه نمره اش ۱0 هست و چه 
آنكه نمره اش مثل حاج قاسم ۲0 است. همه مي توانند مالك اشتر مقام معظم 

رهبري باشند. اين يعني مكتب شهيد سليماني را دست يافتني كنيم. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با تأكيد بر اينكه مكتب شهيد سليماني 
خروجي راه اهل بيت عليهم السالم است ادامه داد: حاج قاسم نسخه امامين 
انقالب را در اين زمين پياده و تشكيالت مؤثر براي جهان اسالم تعريف كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه براي تبيين مكتب شهيد سليماني بايد اول شخصيت 
حاج قاسم را بشناسيم، ادامه داد: يكي از خصوصيات اخالقي بارز شهيد 
سليماني گذشت ايشان بود. اولين گذشت حاج قاسم، گذشت از گناه است. 
دومين گذشت حاج قاسم، گذشت از مال است. سومين گذشت حاج قاسم، 
گذشت از آبرو است. چهارمين گذشت حاج قاسم، گذشت از عزيزان است. 

پنجمين گذشت حاج قاسم گذشت از جان است. 
سردار معروفي با تأكيد بر ضرورت آسيب شناسی مكتب شهيد سليماني گفت: 
عده اي براي معرفي شهيد سليماني در گذش��ته متوقف شده اند و عده اي نيز 
شهيد حاج قاسم را فقط در جبهه مقاومت مي دانند كه هر دو خطاست. ما بايد 
در معرفي اين مكتب، گذشته و حال را پيوند بزنيم و آينده را ترسيم كنيم. اين 
نظام تربيتي است. اين كار را نمي توان با موج هاي موقتي فرهنگي انجام دهيم. 
سردار معروفي با برشماري ابعاد نظام اعتقادي، سياسي و مديريتي مكتب شهيد 
سليماني تصريح كرد: نظام سياسي حاج قاسم، جامع ترين نظام سياسي مورد 
تأييد مقام معظم رهبري )مدظله العالی( است.  ما خورشيد واليت داريم. حاج 
قاسم فرمايش های خورشيد را عملياتي كرد. فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان در 
تبيين نظام سياسي مكتب شهيد سليماني خاطرنشان ساخت: در نظام سياسي 
مكتب شهيد سليماني معيار آن چيزي است كه مقام معظم رهبري می خواهد.

   فارس: رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نس��بت به توهين به پيامبر اس��الم)ص( واكنش نشان داد. 
محمدباقر قاليباف نوشت: مسلمانان و موحدان جهان، يكصدا دشمني 
وقيحانۀ سردمداران بي خرد و لجوج كشور فرانسه با پيامبر رحمت )ص( 
را به شدت محكوم مي كنند. خباثت هاي اين افراد بي آبرو، نشان دهندۀ 

كفر آنها به خداوند و دشمني شان با تمامي اديان آسماني است. 
   خانه ملت: حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس در 
امور بين الملل در توئيتي ضمن محكوميت اقدام س��ودان در برقراري 
رابطه با رژيم صهيونيس��تي، آن را به خاطر دستور امريكا دانست. وي 
نوشت: حاكمان سودان اعالم برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي را در 
ازاي دس��تور امريكا و دريافت ۳00 ميليون دالر از عربستان سعودي 
انجام داده ان��د اما مردم فهيم س��ودان هرگز به آرم��ان قدس خيانت 

نخواهند كرد. بي ترديد اسرائيل جايي در آينده منطقه ندارد. 

شن
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 كانادايحاميحقوقمفسداناقتصادي! 
فرمانده نيروي انتظامي كشورمان در بخشي از گفت وگوي 
تلويزيوني خود، پيرامون عدم اس��ترداد برخ��ي از متهمان 
فراري گفته كه كشورهاي مقصد اين مجرمان با ايران براي 
دس��تگيري آنها همكاري نمي كنند. او گفته كه »در بحث 
مدير بانك سرمايه، اينترپل و پليس آن كشور با ما همكاري 
كرد البته اشراف داشتيم كه آن شخص دقيقاً كجا قرار دارد.« 
س��ردار اش��تري به طور خاص در مورد محمودرضا خاوري، 
مديرعامل ف��راري بانك ملي توضي��ح داده: »دو بار تا محل 
سكونت خاوري رفتيم و حتي به پليس آنجا گفتيم كه محل 
وي كجاست، اما پليس آنجا وي را بازداشت نكرد. در همين 
موضوع استرداد مديرعامل بانك سرمايه، پليس اينترپل نيز 
تعجب كرد كه ما از كجا مي دانيم اين متهم در كجا زندگي 
مي كند... البته برخ��ي مواقع موضوع حالت سياس��ي پيدا 

مي كند و همكاري مدنظر صورت نمي گيرد. «
نوع رويكرد دولت كانادا در براب��ر مجرمي كه پول متعلق به 
مردم ايران را دزديده است، مي تواند تالش هاي اين دولت و 
خصوصاً رئيس جمهور جوان آن را ب��راي نمايش وجهه اي 
روشنفكر و حامي حقوق بشر از خود با مشكل جدي روبه رو 
كند. جاس��تين ترودو، نخس��ت وزير كانادا در ميان اقليتي 
از ايراني هاي حامي غرب داراي محبوبيت نس��بي اس��ت و 
توئيت هاي ضدايراني و حامي كانادا از اين جماعت به تناسب 

موضوع ديده مي شود. با اين حال، حاميان كانادا توضيحي 
براي پناه دهي دولت كانادا به مفس��دان اقتصادي و در عين 

حال گرفتن ژست قانون مداري توسط او ندارند. 
نكته جالب آنكه دولت كانادا در زماني خاوري را در كشور خود 
پذيرفت كه اس��تفان هارپر نخس��ت وزير كانادا بود كه ضمن 
قطع روابط ديپلماتيك با ايران، قوانين سختگيرانه اي را عليه 
ش��هروندان ايراني به اجرا گذاش��ت كه به راحتي حتي اجازه 
ديدن و مالقات ايراني ها با بستگانشان را در كانادا نمي داد و نقل 
و انتقاالت پول با ايران نيز به س��ختي انجام مي گرفت. او حتي 
مصونيت سياسي ديپلمات هاي ايراني در كانادا را لغو و روابط 
ديپلماتيك با ايران را قطع و ديپلمات هاي ايراني را اخراج كرد؛ 
اما خاوري همچنان در آنجا مصون از برخورد باقي ماند. قراردادن 
ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم، تروريستي دانستن 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي و مصادره اموال ايران از ديگر 
اقدامات دولت كانادا در اين مدت عليه ايرانيان به شمار مي رود. 

 روزنامهآرمانبرادرخاتميراكانديداكرد
روزنامه آرمان ملي با اين پيش فرض كه سيد محمد خاتمي 
براي انتخابات ۱400 كانديدا نمي شود يا اگر كانديدا شود، رد 
صالحيت مي شود، نوشته كه نبايد فراموش كنيم كه او برادري 
به نام محمدرضا خاتمي دارد. آرمان س��پس به ذكر سوابق 
تحصيلي او و حضورش در عمليات بيت المقدس مي پردازد و 

با بيان سمت هاي او از نقش او در تحصن نمايندگان مجلس 
ششم به دليل ردصالحيت مي نويسد و از سوابق او »محاكمه 
در س��ال 88« را بيان مي كند. آرمان سپس روشن مي كند 
كه منظورش از اين كانديداتوري صرفاً بازي سياس��ي ا ست، 
چه آنكه مي داند او تمايلي به كانديدات��وري ندارد و در عين 
حال تأييد صالحيت هم نمي ش��ود: »ظاهراً خودش تمايلي 
به كانديدا ش��دن ندارد اما اگر تصميم جمعي اصالح طلبان 
كانديدا ش��دن او باش��د، ش��ايد باوجود آگاه��ي از احتمال 
ردصالحيت شدنش كانديداي ۱400 شود. حزب اتحاد حامي 
سرسخت سيدمحمدرضا خاتمي اس��ت و اگر او بپذيرد كه 
كانديدا شود رايزني هاي اين حزب با ساير احزاب اصالح طلب 

براي حمايت از برادر رئيس دولت اصالحات آغاز مي شود. «
نكته بامزه تيتر مطلب است: »خاتمي مي آيد جاي برادرش؟« 
گويي در مورد اتفاقي موروثي و خانوادگي صحبت شده كه 

يكي مي تواند جاي برادرش كانديدا شود!
يك دس��ته از اصالح طلبان معتقدند كه باي��د به هر طريق، 
كانديدايي در انتخابات ۱400 داشته باشند و تا حد ممكن 
مانع رأي آوري كانديداي اصولگرا شوند. دسته اي ديگر اما با 
علم به عدم رغبت مردم به اصالح طلبان پس از تجربه هشت 
ساله دولت روحاني، مي كوشند كانديدايي را معرفي كنند كه 
مي دانند رد صالحيت مي شود تا بتوانند باخت در انتخابات را 

تقصير رد صالحيت ها بيندازند. 

حذف عضو ناظر مجلس به خاطر یک انتقاد!
عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس درباره حذف از حضور در 
جلسات ش�وراي اجرايي فناوري اطالعات به دليل تذكر به رئيس 

جمهور توضيحاتي ارائه كرد. 
معصومه پاش��ائي بهرام، عضو ناظر مجلس در ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالعات در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت درباره خبر حذف از حضور 
در جلس��ات ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات به دلي��ل تذكر به رئيس 
جمهور درخصوص اولويت هاي اين حوزه، گفت: دستور كار جلسه گذشته 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات به جاي تمركز بر اقتصاد، يكپارچه سازي 
سامانه هاي اقتصادي، مكلف كردن گمرك به شفافيت و بارگذاري داده ها 
در سامانه تجارت در شرايط كنوني، مس��ائل غيراولويت دار بود كه بنده 
به اين موض��وع اعتراض كردم، هرچند پافش��اري بنده موجب ش��د كه 
يكپارچه سازي س��امانه هاي اقتصادي در دس��تور كار جلسه بعدي قرار 
گيرد اما به دس��تور رئيس جمهور، بنده كه عضو ناظر مجلس در شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات هستم براي جلسه بعدي دعوت نشدم. نماينده 
مردم مرند و جلفا در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: هرچند در جلسه 
قبلي شوراي اجرايي فناوري اطالعات بيان كردم كه مجلس نيز آمادگي 
همكاري براي يكپارچه سازي س��امانه هاي اقتصادي را دارد اما به جاي 
استقبال از اين پيشنهاد، من را در جلس��ه هفته گذشته اين شورا دعوت 
نكردند. عضو كميسيون صنايع و معادن ادامه داد: رئيس جمهور بايد بداند 
اين شوراها براي كمك به پيشبرد اهداف نظام بوده و بازوي فكري براي 
ايشان محسوب مي شوند كه بايد از حضور صاحب نظران استقبال كنند. 
در ضمن ايشان خود در سال 9۵ مدافع نظارت بر دولت بودند تا ديكتاتوري 

ايجاد نشود اما اكنون نظارت و نظر مجلس را بر نمي تابند!
وي با بيان اينكه جلس��ات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانوني 
نيست، اضافه كرد: به نظر مي رسد اگر فردي روي حرف رئيس جمهور حرف 
بزند از حضور در جلسات حذف مي ش��ود، مانند آنچه براي آقاي ازغدي و 
آقاي ضرغامي اتفاق افتاد. رئيس مجمع بين المجالس آسيايي جمهوري 
اسالمي ايران ادامه داد: من اگر جاي رئيس جمهور بودم در زمان باقيمانده 
قوی تر از گذشته كار مي كردم و از همه براي خروج كشور از اين شرايط كمك 

مي گرفتم تا خاطره بدتر از اين در اذهان مردم از خود بجا نگذارم. 

آيت اهلل صديقي:
استكبار به هيچ امضایي متعهد نخواهد ماند

امام جمعه موق�ت تهران با بي�ان اينكه اس�تكبار جهاني به هيچ 
امضايي متعهد نخواهد ماند، گفت: سازشكاران اگر مؤمن باشند از 

يك سوراخ دوبار گزيده نمي شوند. 
به گزارش رسا، آيت اهلل كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران در گفت وگويي 
راديويي با بيان اينكه استكبار جهاني به هيچ تعهدي پايبند نيست و به هيچ 
امضايي متعهد نخواهد ماند، ادامه داد: امام خميني)ره( اين موضوع را به خوبي 
شناخته بودند و همواره از ارتباط با امريكا با تعبير »رابطه گوسفند و گرگ« ياد 
مي كردند. آيت اهلل صديقي با اشاره به اينكه امروز نيز برخي از غربگرايان از سازش 
با امريكا و استكبار دم مي زنند، بيان كرد: اين افراد اگر مؤمن باشند، بنابر روايت 
نبي مكرم اسالم)ص( از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شوند.  امام جمعه موقت 
تهران تأكيد كرد: رهبر معظم انقالب باوجود اينكه عدم تعهد امريكا و اروپا به 
مذاكرات را يادآور شدند، پس از اصرار مسئوالن اجازه مذاكره دادند، اما نتيجه 
مذاكرات برجامي در همان دوران دموكرات ها و بعد از آن نيز در دوران رئيس 
جمهور شرور فعلي امريكا براي همگان روشن شد؛ دشمنان ما خشن هستند و 
زباني جز خشونت نيز نمي دانند كه ما از اين موضوع با عنوان مقاومت ياد مي كنيم. 
وي با تبيين شاخصه هاي مؤمنان حقيقي از منظر آيات قرآن كريم عنوان كرد: 
مؤمنان حقيقي كساني هستند كه دلباخته خداوند بوده و دل به شرق و غرب 
عالم نبندند و روزي خود را به دست كدخدا نسپارند؛ مؤمنان حقيقي كساني 
هستند كه از خط دين و واليت تبعيت مي كنند و دل هاي خود را به خانه خدا 
تبديل كرده اند و اجازه نفوذ شياطين را به دل خود نمي دهند. آيت اهلل صديقي 
مدارا كردن و نرم خويي با ملت و مقاومت و عزت در برابر دشمن را از شاخصه هاي 
امت اسالمي برشمرد و ابراز كرد: ملت ما نبوي و علوي اس��ت، از اين رو نبايد 

بيگانگان را دوست خود برگزيند و اسرار خود را با آنها در ميان بگذارد. 
................................................................................................................
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