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جهاد عظیم تبیین و روشنگری
 در جامعه فاطمی

رهبر معظم انقالب در خجس��ته س��الروز والدت باسعادت حضرت 
فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم 
هیئت   ها را کانون جهاد عظیم تبیین و نهضت روشنگری دانستند و 
مداحان را به راه اندازی نهضت جهاد تبیین و روشنگری برای ایجاد 

جامعه فا طمی فرا خواندند. 
حضرت فاطمه زهرا )س( بهترین الگو برای زنان امروزی در تمامی 
زمینه های علم و دانش، حجاب و حی��ا، ازدواج و معیارهای انتخاب 
همسر، فنون همسرداری و تربیت فرزند، کمک به اقتصاد خانواده، 
حضور زن در عرصه اجتماع و سیاس��ت و س��خنوری است. یکی از 
رویکرد  هایی که به اشتباه به تفکر ش��یعه نسبت داده می شود، این 
اس��ت که مخاطب پیام حضرت فاطمه )س(، تنها زنان می باشند؛ 
درحالی  که مردان نیز مخاطب فرهنگ فاطمی هستند. با وجود مورد 
مخاطب قرار گرفتن مردان و زن��ان در فرهنگ فاطمی، زنان نقش 
مهم تری در بس��ط و اعتالی جامعه فاطمی از طریق ترویج صحیح 
ارزش های اسالمی و فاطمی در راستای تحقق دولت مهدوی دارند. 
خانواده ای که حضرت فاطمه به جهان معرفی می کند، آن گونه که 
در حدیث شریف کسا مشاهده می کنیم، کامل ترین، بی نقص ترین، 
متخلق   ترین و مؤدب   ترین خانواده اس��ت. در این خانواده، فرزندان 
خردسال در اوج کماالت و فضائل اخالقی، رفتاری و معرفتی حضور 
دارند. حضرت فاطمه در ۹ سال زندگی مش��ترک، پسرانی تربیت 
می کند که اس��وه و نمونه بی بدیل انسان کامل هس��تند و در دفاع 
از حق تا فدا کردن عزیز  ترین عزیزان و اهدای جان خود به پیشگاه 
پروردگار پیش  رفته و مرگ با عزت را بر زندگی همراه با ننگ ذلت و 
خواری ترجیح می دهند. ایشان دختری در مکتب خانواده فاطمی 
تربیت می کند که نه تنها مصداق انس��ان کامل و اسوه حسنه است 
بلکه در تبعیت از مادر بزرگوارش در جهاد تبیین و روشنگری، با خلق 
صحنه های بی نظیر در دفاع از والیت و امامت، الگوی همه مبارزان 
حق و حقیقت در طول تاریخ شده اند. در مکتب فاطمی همه چیز در 

اوج جانمایی و نظم قرار دارد و یک نقطه از بی نظمی وجود ندارد. 
اگر قرآن کریم )آیه ۲۱ سوره احزاب( پیامبر اکرم )ص( را الگو و اسوه 
حسنه می نامد وجود حضرت صدیقه طاهره )س( مظهر الگوی کامل 
و اسوه حسنه در بخش   هایی نظیر »حجاب و حیا«، »وظایف مادری « 
و »دفاع از والیت« است که امکان آن برای شخص پیامبر اعظم فراهم 
نبوده است. از بین همه صفات، ویژگی   ها و الگوهای اخالقی و رفتاری 
حضرت فاطمه )س( ویژگی غیرت دین��ی در دفاع از والیت و جهاد 
عظیم تبیین و روش��نگری از امتیاز و برجستگی واالتری برخوردار 
اس��ت. برجس��ته   ترین ویژگی دختر گرامی پیامبر که در فرهنگ 
فاطمی متبلور است نقش بصیرتی آن حضرت در تشخیص وظیفه 

یک مسلمان در جهاد تبیین و دفاع از والیت است. 
حضرت زهرا )س( در تشخیص درس��ت و به موقع و اقدام درست و 
به موقع از وقایع پس از رحلت پ��در بزرگوارش، پرچم جهاد تبیین 
و روش��نگری را به اهتزاز درآورده و در جن��گ بی امان جبهه حق و 
باطل، و تقابل روایت دروغ و حقیقت در وسط میدان به دفاع از حق و 
حقیقت، امامت و والیت پرداخته و برای طول تاریخ و همه جویندگان 
حقیقت و مش��تاقان امامت و والیت در همه اعص��ار و مکان   ها الگو 
ش��دند. حضرت صدیقه طاهره در همه جهات جهاد بزرگ تبیین و 
روشنگری پیشتاز و نمونه بودند. پیشتازی آن حضرت صرفاً منحصر 

در شروع جهاد تبیین نیست:
۱- حضرت فاطمه در جهاد عظیم تبیین و روشنگری مظهر غیرت 
دینی هستند که در این میدان س��خت، نه روز می شناسند نه شب 
و از هر فرصتی برای انجام وظیفه و رس��الت جهادی خود استفاده 
می کنند. آن حض��رت در کمتر از س��ه ماه زندگی پ��س از پیامبر، 
صحنه های شگرف و باورناکردنی از خلق حماسه جهاد تبیین را به 

نمایش گذاشته اند. 
۲- حضور ایش��ان بر مزار ش��هدای احد و عموی��ش حضرت حمزه 
سیدالش��هدا و در بقیع و بی تابی و گریه کردن همراه با شکایت به 
محضر پدر بزرگوارش از جلوه های هنری و حماس��ی جهاد تبیین 

است. 
۳- مراجعه و حضور در خانه تک تک صحابه )از مهاجرین و انصار( و 
بحث کردن با آنان و یادآوری فرمایشات رسول اکرم درباره حق مسلم 
و الهی علی علیه  السالم مصداق کاملی از به کارگیری همه ظرفیت   ها 

برای دفاع از حق و حقیقت و والیت و امامت موالی متقیان است. 
٤- جمع کردن بانوان و برگزاری مجالس خاص، نشانه نبوغ حضرت 
صدیقه طاهره در ظرفیت  شناس��ی و استفاده حداکثری از ظرفیت 

بانوان در راه اندازی نهضت جهاد تبیین است. 
۵- خطبه فدکیه آن حضرت، نمایش��ی بی بدیل و شگرف از بالغت 

ادبی و فنون خطابه و منبر در دفاع از والیت و جهاد تبیین است. 
۶- وصیت نامه آن حضرت در ممنوعیت شرکت کسانی که او را آزار 
و اذیت کرده و دل او را شکسته اند در مراس��م تغسیل و تدفین نیز 

مصداق هوشمندی ایشان در جهاد تبیین است. 
۷- تقاضای دفن شبانه و مخفیانه خود از همسر بزرگوارش حضرت 
علی علیه  الس��الم، اوج هنرمندی و هوش��مندی اش در استمرار و 
ابدی سازی نهضت جهاد تبیین است تا در طول تاریخ همواره پرچم 
جهاد تبیین برافراش��ته بماند و زیر این پرچم، نس��ل های آینده با 
عالمت سؤال از علل مخفی ماندن محل دفن آن حضرت مواجه شده 

و نهضت جهاد عظیم تبیین را پی بگیرند. 
۸- وصیت خصوصی آن حضرت با همسر و فرزندانش به هنگام وداع 
از دنیا نمونه ای کامل از غیرت دین��ی و برپایی نهضت جهاد تبیین 

در خانواده است. 
در مکتب و جامعه فاطمی، لحظه ای درنگ در تبیین و دفاع از حقیقت 
جایز نیست. در این مکتب غفلت از ظرفیت ها، موقعیت ها، فرصت   ها 
و امکانات برای پیشبرد جهاد تبیین جایز نیست. در مکتب فاطمی 
جهاد تبیین تا بذل جان ادامه دارد. جه��اد تبیین در الگوی مکتب 
فاطمی تا بذل و ایثار جان و فراتر از آن تربیت نسل برای استمرار و 

ادامه جهاد تبیین یک تکلیف و نماد عینی غیرت دینی است. 
بی ش��ک مخاطب مقام معظم رهب��ری در جهاد عظی��م تبیین و 
روش��نگری صرفاً هیئت   ها و جامعه وعاظ و مداحان نیستند. امروز 
خطر تحریف و وارونه نمایی حقایق و بازنویس��ی تاریخ به سبک و 
نیاز دش��من، بزرگ ترین خطر برای کش��ور، نظام اسالمی و مردم 
اس��ت. جمهوری اس��المی امروز در جنگی نابراب��ر در حوزه جنگ 
روایت   ها درگیر شده است و دشمنان ایران و اسالم و اهل بیت با تمام 
ظرفیت عظیم امپراتوری رسانه ای خود جنگ روایت   ها را علیه ما راه 
انداخته اند. خروجی جنگ روایتگری و تحریف، ویرانگری اعتقادات، 
ایمان، امید، آرامش، باور  ها و اعتماد مردم است، بی شک افراد آسیب 
دیده در جنگ روایت   ها به شدت آلوده به ویروس مخرب ناامیدی، 
ترس، نفرت، اضطراب و بدگمانی خواهند شد و جامعه آلوده به این 
ویروس های خطرناک و مهلک ناخواسته تس��لیم اراده اهریمنی و 
شیطانی دشمنان خواهند شد، از این رو است که امروز حیاتی ترین، 
فوری   ترین و مؤثر  ترین اقدام الزم و ضروری در کشور، ورود همه جانبه 
و راه اندازی نهضت عظیم جه��اد تبیین و مقابله با جنگ روایتگری 
دشمن است و در این نهضت همه صاحبان فکر و اندیشه، صاحبان 
قلم، اصحاب رسانه، خطبا، علما، اساتید دانشگاه   ها و مراکز علمی و 
حوزه های دینی و دستگاه   ها و نهادهای فرهنگی و علمی و سربازان 
و افسران جنگ نرم در دنیای مجازی وظیفه و رسالت سنگین تری 

بر دوش دارند. 

سیدعبداهلل متولیان

رهبرانقالبدردیدارجمعیازمداحاناهلبیتعلیهمالسالم:

 مداحی موسیقی پاپ نیست
نوآوری بدون هنجارشکنی باشد

درخجس�تهس�الروزوالدتباسعادتحضرت
فاطمهزهراسالماهللعلیها،رهبرانقالباسالمی
دردیدارجمع�یازمداحاناهلبیت،بااش�اره
بهبرخیابعادواالیش�خصیتحضرتصدیقه
کبریازجملهحرکته�ایاجتماعیوخدمت
بیمنتبهمردم،هیئتهاراکانونجهاِدعظیِم
تبییندانس�تندوتأکیدکردن�د:هیئتهاباید
مح�لروش�نگریوپاس�خمتق�نوصحیحبه
س�ؤاالتروزجامعه،بهویژهنس�لجوانباشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک 
س��الروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و 
سالروز والدت امام خمینی)رض( و روز گرامیداشت 
مقام مادر و زن، به برخی ابعاد ش��خصیت فوق العاده 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات قرآن کریم و 
احادیث اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای 
خدا و خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه 
با جبهه باطل در قضی��ه مباهله از جمله ویژگی های 
بی نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً 

به آنها اشاره شده است. 
خدمتبیمنت،ازنشانههایجامعهفاطمی

ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، خدمت بی منت و 
کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه 
فاطمی خواندند و افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی، جامعه ایران، فاطمی شده است و در 
طول ٤۳ سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع 
مقدس، در دوران حرک��ت علمی و خدمات بی منت 
ش��هیدانی همچون فخری زاده، شهدای هسته ای و 
دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، و در حوادث 

طبیعی همچون سیل و زلزله بار  ها دیده ایم. 
رهبر انقالب دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را 
که بدون مزد و منت ارائه ش��د و همچنان ادامه دارد، 
نمونه دیگری از حرکت برگرفت��ه از الگوی فاطمی 
برش��مردند و تأکید کردند: حضرت فاطمه زهرا باید 
در همه جهات به ویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، 

اسوه و الگو باشند. 
هیئتکانونجهادعظیِمتبیینوروشنگری

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش دیگ��ری 
از سخنان ش��ان به موضوع هیئت   ها اش��اره کردند و 
گفتند: محور ش��کل گیری هیئت   ها ب��ه عنوان یک 
واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه داش��تن 
راه و مکتب ائمه بوده که از زم��ان خود آن بزرگواران 
شکل گرفته است. ایشان، نقش و کارایی هیئت   ها را 
در مقاطع مختلف به ویژه دوران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، بزرگ و بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: 
براساس فرمایش��ات ائمه اطهار، هیئت کانون جهاد 

عظیِم تبیین و روشنگری است. 
رهبر انقالب، ساختار هیئت را مرکب از »مغز و معنا« 

و »تحرک و پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای 
هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت، مرکز مهم 
تبیین مفاهیم و معارف اسالمی و پاسخ به سؤال های 
گوناگون جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی 
اس��ت. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت 
مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است. 
جهادیعنیتالشبرایهدفگیریدشمن

ایشان قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و 
افزودند: هر تالش خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد 
یعنی تالش برای هدف گیری دشمن، و در هر زمان 

باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه عرصه های 
گوناگون جهاد در دوره های مختلف همچون جهاد 
نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشان 
کردند: به عنوان نمونه خدمت اجتماعی به مردم در 
شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در 
قرار دادن آنها در مقابل نظام اسالمی دارد، جهادی 
ارزشمند است. ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان 
ملت ایران برای وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و 
باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه   ها و با استفاده از 
هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های هنگفت 
مالی و امنیتی، مهم  ترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین 
و روشنگری « دانستند و تأکید کردند: در مقابل این 
حرکت ش��یطانی، هیئت   ها باید از خود سؤال کنند 

که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت 
دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان  ها و 

مبانی اصلی انقالب را گسترش می دهند. 
   نوآوریدرمداحینبایدبههنجارش�کنی

منجرشود
رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح « را دو ستون مهم و 
پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر به فرد 
بودن هن��ر مداحی، گفتن��د: مداحی با ج��ال دادن 
دل مخاطب و بردن او به عمق تاری��خ، به او معرفت 
دینی، اخالقی و سیاسی می بخشد. ایشان با تحسین 
همکاری شاعران آیینی و مداحان برای پر بار کردن 
مجالس اهل بیت و اعتالی شعر آیینی، گفتند: صدا، 
آهنگ و هندس��ه خوانندگی صورت هنر مداحی را 
تشکیل می دهد اما این صورت که در واقع وسیله و ابزار 
است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت 
جهت دهنده به حرکت جامعه در درون آن گم شود. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، ابتکار و ن��وآوری در امر 
مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند: نوآوری 
نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود 
و اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست 

بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقِی پاپ نیست. 
مأموریتمداحانانقالبی
درجبههگستردهدشمن

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره ب��ه نقش آفرینی و 
امتحان های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و 
همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی واقعی 
کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند و در جنگ 
رسانه ای و فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، 
صدای رس��ای مداحان انقالبی کارس��از بود و امروز 
نیز این صدای رس��ا همچنان باید در مقابله با جبهه 

گسترده دشمن کارساز باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ت��الش و نوآوری مداحان 
برای جذب جوانان را اقدامی خ��وب و تعالی بخش 
خواندند و در عین حال تأکید کردند: مراقب باشید، 
جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که 
برای جذب جوان، از برخی آهنگ   ها و نواهای نامناسب 
استفاده شود. ایشان با تأکید بر اینکه جذب جوانان 
باید با حفظ ساختار صحیح هیئت باشد، گفتند: باید 
مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از 
بین نرود. رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به استفاده 
از مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان 
کردند: برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان 
نارسا و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع و 
حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، بنابراین 
استفاده از مطالب مستند و مقتن حتماً در برنامه کاری 

مداحان باشد. 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، ۱۱ تن از مداحان 
و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت 

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پرداختند. 

ژه
وی

 اصالحطلبانیادشعار 
»نهشرقی،نهغربی«افتادند!

هر وقت مقامات سیاسی غیراصالح طلب در ایران برای توسعه روابط 
ایران با چین و روسیه تالش می کنند، اصالح طلبان یاد پاسداشت 
شعار »نه شرقی، نه غربی« می افتند، اما همه عمر سیاسی شان به 
اقناع جمهوری اسالمی برای تسلیم مقابل زیاده خواهی های غرب 

مشغول بوده اند و نگران شعارهای انقالب اسالمی هم نمی شدند!
به محض نزدیکی به زمان سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، صادق 
زیباکالم نگران این شعار شد و تلویحاً و ضمن توئیتی هجو، اصل 
سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه را خالف شعار »نه شرقی، 
نه غربی...  «  دانست. این یعنی یک استاد علوم سیاسی در ایران 
هیچ درکی از مبنا، معنا و دلیل یکی از اصلی   ترین ش��عارهای 
انقالب اسالمی ایران ندارد. شاید هم آنقدر نگران دلخور شدن 
امریکایی   ها از گسترش روابط ایران و روسیه است که زیرسؤال 

بردن درک خودش هم برایش اهمیتی ندارد!
سخنان سید حسین موس��وی تبریزی، فعال اصالح طلب، عضو 
مجمع مدرسین و از حامیان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه آرمان 
هم جالب توجه است. او گفته که»یکی از شعارهای مهم انقالب 
اسالمی شعار   نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی   بود. این شعار به 
معنای این نبود که ما با شرق و غرب ارتباط نداشته باشیم و بلکه به 
معنای این بود که ما باید منافع ملی خود را دنبال کنیم و به همین 
دلیل به شرق و غرب باج نخواهیم داد. «  او گرچه تعریف درستی 
از معنای این شعار ارائه می دهد، اما در ادامه صحبت هایش عیان 
می کند که دغدغه  او هم بی اعتنایی احتمالی به امریکاست: »نباید 
شرایط به شکلی رقم بخورد که ما کشورهای غربی را کنار بگذاریم 
و با عناوینی مانند استکبار جهانی با آنها برخورد کنیم و در مقابل 
تنها با کشور  هایی مانند روسیه و چین ارتباط داشته باشیم. مسیر 
حرکت ما باید بر اساس منافع مردم و کشور باشد. ما باید ببینیم 
ارتباط با کدام کشور بیشترین سود را برای منافع ملی و کم  ترین 

ضرر را دارد. ممکن است برخی قرارداد  هایی که امریکا و کشورهای 
اروپایی با آن موافق هستند به س��ود ملت ایران باشد. دشمنی و 
نداشتن رابطه باعث نمی ش��ود منافع ملت را در نظر نگیریم و با 

قرارداد  هایی که به سود مردم است مخالفت کنیم. «
وی می گوید:»امام هر بار که درباره خطر امریکا صحبت می کردند 
درباره ش��وروی و مخاطرات دخالت های شوروی در کشور نیز 
صحبت می کردند«. موسوی تبریزی البته نگفته که شوروی 
دیگر وجود ندارد یا چرا به رغم این موضع امام، تسخیر سفارت 
امریکا در تهران مورد تأیید امام قرار گرفت، اما سفارت روسیه 
همچنان به فعالیت خود ادامه داد و حتی با مقامات شوروی دیدار 

و هیئت ویژه به آن کشور می فرستاد. 
از سویی موسوی تبریزی خالف صحبت های خودش صحبت کرده 
و از گسترش روابط ایران و روسیه که به نفع مردم است، برآشفته 
شده است. وگرنه وقتی ذوق زده امضای جان کری بودند، خدشه ای 

در شعارهای انقالب اسالمی نمی دیدند. 


  آقازادهایکهآنسردنیاهم
دستدرجیببیتالمالمیکند!

مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز در یک دادگاه ایالتی 
در امریکا از جمهوری اسالمی ایران شکایت و درخواست غرامت 
برای آنچه ش��کنجه پدرش در زندان های ایران نامیده، کرده 
است. نکته آن است که چنین غرامتی قرار است از کدام محل 
پرداخت ش��ود؟ ایران که چنین دادگاهی را و چنین اتهامی را 
قبول ندارد. طبق روال چنین دادگاه هایی، ضدانقالب کیس��ه 
برای اموال بلوکه شده مردم ایران دوخته است. دادگاه ایران را به 
محکوم به پرداخت غرامت می کند و بعد آن غرامت از پول های 
ملت ایران که امریکا بلوکه کرده، برداش��ت می شود. دزدی از 

جیب مردم ایران به همین وضوح و روشنی!
این ش��کایت البته تأیید پ��درش را هم به دنبال دارد. عیس��ی 

سحرخیز که در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهاماتش، صحبت از 
کشاندن طرح شکایت علیه مقامات جمهوری اسالمی به مجامع 
بین المللی کرده بود، حاال پس از ۱۱ سال پسرش را راهی یک 
دادگاه ایالتی کرده، شاید بتوانند پولی به دست بیاورند. به نظر 
می رسد دادگاه های بین المللی اعتنایی به این شکایات بی اساس 
نکرده اند و آنها مجبور شده اند قوانین ایالتی را یک به یک بررسی 
و از بندی قانونی در یک ایالت اس��تفاده کنند که به افراد اجازه 

شکایت از کشورهای حامی تروریسم را می دهد. 
عیسی سحر خیز مدیرعامل خبرگزاری ایرنا بود که با کناره گیری 
از مدیرعاملی به دفت��ر نمایندگی این خبرگ��زاری دولتی در 
نیویورک رسید و با ریاس��ت جمهوری محمد خاتمی و وزارت 
ارشاد عطاءاهلل مهاجرانی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شد. 

او از بازداشتی   ها و محکومان فتنه ۸۸ است. 
حضور در نیویورک و نیز داشتن پرونده امنیتی و سیاسی فضای 
مناس��بی برای او و فرزندش در امریکا ایجاد کرد و حاال مهدی 
سحرخیز با این طرح ش��کایت، می خواهد بگوید چنین رانتی 

کافی نبود و نیاز به پول بیشتری است!
مرداد ۸۹، روزنامه رسالت مطلبی در مورد عیسی سحرخیز و 
فرزندش نوشت که نشان می دهد منظور از شکنجه او چه بوده 
است: »مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز در مصاحبه ای با 
جرس سایت حامی موس��وی ادعا کرده شرایطی که در زندان 
هست اصاًل مناسب نیس��ت، نه رختخواب مناسب و نه توالت 
فرنگی و سایر مسائل. مهدی سحرخیز بدون در نظر گرفتن این 
مطلب که دروغگو کم حافظه است در این مصاحبه از یک طرف 
ادعا کرده که هیچ اطالع دقیقی از وضعیت پدرش در زندان ندارد 
اما در جمالت بعدی ادعا کرده پدر من مریض است و چند روزی 

است قادر به حرکت نیست و نیاز به پزشک دارد. «
به نظر نمی رسد سطح درخواست خانواده یک زندانی تحت شکنجه 

به توالت فرنگی برسد. این طور نیست؟

جوابیه سازمان برنامه و بودجه
 به یادداشت روزنامه جوان

در پی درج یادداشتی در ش��ماره۶٤00 مورخ ۲۶ دی روزنامه جوان با 
عنوان »چگونه در عین داشتن منابع با کمبود منابع مواجه می شویم؟ « 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در واکنش به آن با ارسال توضیحی 

خواستار درج جوابیه خود در روزنامه شد. 
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:»براساس بند )ب( ماده 
۶٤ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
)۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده )۵( 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مصوب 
۱۳۸٤/۸/۱۵ مکلف اند عالوه بر اعتبارات پژوهش��ی که ذیل دستگاه 
در قوانین بودجه س��االنه منظور شده اس��ت، یک درصد از اعتبارات 
تخصیص یافت��ه هزینه ای به اس��تثنای فص��ول )۱( و )۶( و در مورد 
ش��رکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی برای امورپژوهشی و 
توس��عه فناوری هزینه کنند. از این رو پیش بینی برنامه پژوهش های 
علمی، کارب��ردی، فناوری و فن آفرین��ی در وزارت آموزش و پرورش 
و دس��تگاه های ذیل آن ب��ه منظور ارتق��ای کیفیت آموزش��ی بوده 
اس��ت و اعتبار آن در الیحه بودجه ۱٤0۱ برخالف ادعای نویس��نده 
جوان آنالین، مبنی بر پیش بینی اعتبار برنامه و مورد اش��اره به مبلغ 
)۱۳۸٤00میلیارد تومان( در واقع با توجه به ارقام مورد اشاره در الیحه 
۱٤0۱ سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در وزارت آموزش و پرورش و 
دستگاه های ذیل آن به میزان )۱0۵ میلیارد تومان( می باشد که از این 
مبلغ به میزان )۷0٤۹۳۹( میلیون ریال معادل ۷0 درصد کل اعتبار 
پژوهشی وزارت مذکور و ردیف های ذیل آن از محل اعتبارات عمومی 

کشور بوده است. «
توضیحجوان: پاس��خ مرک��ز اطالع رس��انی رواب��ط عمومی و 
اموربین الملل س��ازمان برنامه و بودجه کل کش��ور در حالی است که 
آنچه در یادداشت محل بحث آمده، مستند به ردیف های الیحه بودجه 
۱٤0۱ و جداول پیوس��ت آن  است که در جدول ش��ماره ۷ گزارش 
بررسی بودجه سال ۱٤0۱ آموزش و پرورش مرکز پژوهش های مجلس 
نیز تصریح ش��ده اس��ت و ارتباطی نیز با بند ب ماده ۶٤ قانون برنامه 
ششم ندارد؛ هرچند که تجربیات سال های گذشته نشان می دهد در 
عمل این بند از ماده ۶٤ عملکرد محسوسی نیز نداشته است. لذا پاسخ 
داده شده نه تنها ارتباطی با یادداشت مذکور و موضوع آن ندارد بلکه 

دارای اطالعاتی غیر شفاف و نادقیق است که عملیاتی نیز نیست. 
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      خبر

دردوراندفاعمقدسمفهومعلنیوعاشورایی
س�ربازیدرمیدانهاینبردمتجلیش�دوقله
برجستهس�ربازیراسیدالش�هدایجبهههای
مقاومتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانیرقمزد.
به گزارش ایرنا، س��ردار غالمرضا س��لیمانی، رئیس 
س��ازمان بس��یج مس��تضعفین روز یک  ش��نبه در 
چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر )ع( سپاه با 
شعار جوان سرباز، بصیرت، مهارت، امنیت پایدار اظهار 

کرد: انقالب اسالمی سرآغاز یک تحول بزرگ در مفهوم 
سربازی در کشور ما بود. این تحول بزرگ زمانی آغاز 
شد که سربازان در دوران رژیم ستمشاهی در لبیک به 
امام راحل و در اعالم وفاداری به ملت ایران پادگان   ها 
را ترک کردند و در کنار ملت ای��ران به مبارزه با رژیم 

ستمشاهی پرداختند. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در دوران دفاع 
مقدس مفهوم علنی و عاشورایی سربازی در میدان های 

نبرد متجلی شد و قله برجسته سربازی را سیدالشهدای 
جبهه های مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
رقم زد. شهید سلیمانی که قهرمان ملت ایران و امت 
اسالم بود و افتخارش این بود که بر روی سنگ قبرش 
نوشته شود سرباز قاسم سلیمانی و این افتخاری برای 
شما سربازان عزیز به عنوان یک نماد و الگوی برجسته 
جهانی اس��ت. رئیس سازمان بس��یج مستضعفین 
خاطرنشان کرد: سیدالشهدای مقاومت با لشکرهای 

س��یاهی، تباهی، ظلم، جهل و عداوت مبارزه کرد. او 
یک مصلح جهانی بود و برای ایجاد صلح و اس��تقرار 
عدالت در جهان اسالم و دنیا جنگید و به عنوان یک 
س��رباز افتخارآفرین قهرمان ملت ایران و امت اسالم 
شد که این معنای بسیار بلند و رسایی در سربازی در 
میهن اسالمی و در رکاب ولی امر مسلمین و فرمانده 
کل قواست که مدیریت و تدابیر ایشان دنیا را خیره و 

متحیر کرده است. 

رئیسسازمانبسیجمستضعفین:

سردار سلیمانی قله اوج سربازی را رقم زد

تماستلفنیاردوغانباآیتاهللرئیسی
تهران از استقرار صلح و ثبات پایدار 

در منطقه حمایت می کند
رؤس�ایجمهورای�رانوترکی�هدرگفتوگ�ویتلفن�ی،روابط
دوجانبهومنطقهایراموردبررسیقراردادهوبرضرورتتقویت
س�طحهمکاریهاوهماهنگیهایتهران-آن�کاراتأکیدکردند.
سید ابراهیم رئیسی   شنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی رجب طیب 
اردوغان، همتای ترکیه ای خود با اشاره به ظرفیت های توسعه روابط 
و همکاری ه��ای تهران - آن��کارا در حوزه های دوجانب��ه و منطقه ای 
اظهارداش��ت: جمهوری اس��المی ایران به رابطه و همکاری با ترکیه 
نگاه بلند مدت و همه جانب��ه دارد و از برنامه ریزی برای همکاری های 
راهبردی با ترکیه اس��تقبال می کنیم.  آیت اهلل رئیسی بر لزوم احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور  ها به عنوان تنها راه امنیت و ثبات 
پایدار در مناطق مختل��ف منطقه تأکید کرد. رج��ب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه نیز با بیان اینکه ترکیه فهرستی از همکاری های 
اقتصادی مختلف را برای تقویت و تحکیم روابط با جمهوری اسالمی 
ایران آماده کرده اس��ت، ابراز عالقه مندی کرد که به زودی به تهران 

سفر کند. 
رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اس��تمرار تأمین انرژی ترکیه از سوی 
ایران، گفت: ترکیه ایران را تأمین کننده قابل اطمینان انرژی می داند 
و در پی افزایش سطح همکاری های خود با تهران است. رئیس جمهور 
ترکیه همچنین با اشاره به سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو و دیدار با آقای 
پوتین ابراز امیدواری کرد که به زودی نتایج و دستاوردهای مفید این 
س��فر نمایان خواهد شد و بر همراهی کش��ورش با ایران برای امنیت 

منطقه تأکید کرد. 

سخنگویکمیسیونامنیتملی:
توافق نسبتًا خوب با غربی   ها 

دور از انتظار نیست
س�خنگویکمیس�یونامنیتملیمجلسبابیاناینکهاولویت
جمهوریاسالمیلغوتمامیتحریمهاست،گفت:جمهوریاسالمی
دنبالتوافقبرد-برداستوبهنظرمیرسدکهتاپایانسالجاری
باطرفهایبرجامبهتوافقنسبتًاخوبیدستپیداخواهیمکرد.
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در 
خصوص مذاکرات وین، گفت: امریکایی   ها می خواهند ساختار تحریم را 
حفظ کنند، جمهوری اسالمی اما هدف آنها را می داند. بنابراین، تحت 
تأثیر فشارهای آنها قرار نمی گیرد. امریکایی   ها و غربی   ها نگرانی   هایی 
را به ما منتقل می کنند و تمایل دارند که توافق بدی به ایران تحمیل 
کنند، به این معنی که آنها از توافق با ما بهره مند شوند بدون آنکه برای 

ایران ثمره ای داشته باشد. 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی یادآور ش��د: در این دوره مذاکرات خالف نقص  هایی که در 
مدیریت داخلی کش��ور داریم، در خارج از کشور به ویژه در مذاکرات 
کار به خوبی پیش می رود. ما مذاکره خوب می کنیم چرا که از تجربه 
مذاکرات دورهای قبل برخورداریم و برجام تجربه ارزش��مندی برای 
ماست. ما در گذشته ضمانت های الزم را نتوانستیم در برجام بگنجانیم 
و امریکا بدون هزینه از توافق خارج ش��د، بنابراین این تجربه برای ما 
بسیار ارزشمند است.  عباس زاده مشکینی در ادامه اظهار کرد: عالوه 
بر موارد فوق کس��انی که در دوره های قبل مذاکرات حضور داش��ند 
همچنان به تیم مذاکره کننده مشورت می دهند. بعد از تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها و صیان��ت از منافع ملت با توجه به 
ضمانت اجرایی این قانون، س��ازمان انرژی اتمی نتوانس��ت سقف آن 
قانون را پر کند اما حجم ذخیره را افزایش دادند، درصد غنی س��ازی 
نیز به میزان قابل قبولی افزایش یافت.  این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم، معتقد اس��ت: بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران، 
انسجام سیاسی در داخل کشور ایجاد شده است، غربی  ها هم به خوبی 
می دانند که جمهوری اسالمی چارچوب مشخصی دارد و پایش را فراتر 
از آن نمی گذارد، خطوط قرمز برای تیم مذاکره کننده نیز کاماًل روشن 
است. از سوی دیگر جمهوری اسالمی از تحریم های حداکثری عبور 
کرده است البته مردم تحت فشارهای معیشتی بسیار قرار گرفتند و 
این عبور بدون هزینه نبوده است اما امریکایی   ها با هدف هزینه بیشتر، 
فشارهای اقتصادی را به مردم تحمیل کردند. تحریم  ها تقریبا خنثی 

شده و فروش نفت ما روزانه افزایش پیدا کرده است. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم 
معتقد است: توافق   را دور از انتظار نمی بینم و به نظر می رسد تا پایان 
س��ال جاری با طرف های برجام به توافق نس��بتاً خوبی دس��ت پیدا 

خواهیم کرد.

leader


