
  گزارش

فرصتی برای اتحاد جهان اسالم
روز قدس )که در ماه رمضان س��ال ۱۳۹۹ ه. ق توس��ط حضرت امام 
خمینی )ره( مطرح شده و با سرعت از مرزهای جهان اسالم فراتر رفته 
و در جهان حریت و آزادگی جای خود را باز کرد(، تمام معادالت جهان 
استکباری غرب را بر هم زد. قرائن و ش��واهد نشان می دهد که هدف 
غربی  ها از تشکیل دولت جعلی اس��رائیل، ایجاد یک پایگاه تروریست 
دولتی و کان��ون عملیات روانی ب��رای پمپاژ تفرقه در جهان اس��الم و 

پیشگیری از اتحاد دولت های اسالمی بوده است. 
تا پیش از اعالم روز قدس، هیچ عامل وحدت بخش در جهان اسالم علیه 
دسیسه های تفرقه افکن صهیونیس��ت   ها وجود نداشت. رژیم اشغالگر 
فلس��طین به عنوان خاکریز اصلی نظام سلطه به پمپاژ تفرقه و دمیدن 
در کوره جنگ های »عرب و عجم«، »ش��یعه و سنی « و...  مشغول بود 
و با انتخاب اس��تراتژی »جنگ در بیرون از فلسطین/ امتیازگیری در 
سرزمین  های اشغالی« سرمست از باده پیروزی، دکترین نیل تا فرات را 
دنبال می کرد که شکست خفت بار ۱۱ کشور عربی با ارتش های قوی 
در برابر صهیونیس��ت   ها در جنگ ۶ روزه )۵ ت��ا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷( مهر 

تأییدی بر این مدعا است. 
اگر چه دولت غاصب )فلس��طین( در س��ال ۱۹۴۸ تأس��یس   شد ولی 
مقّدمات دست اندازی به این نقطه  حّساس از منطقه  اسالمی، سال  ها 
پیش از آن و در قالب مجموعه ای از تحرکات استعماری غرب به رهبری 
انگلس��تان )تجزیه کش��ور عثمانی، مرزبندی های جدید کشورهای 
اسالمی مبتنی بر اختالف دائمی بین کشورها، راه اندازی جنگ های 
قومی و مذهبی و...  ( آغاز ش��ده بود. مقام معظم رهبری در روز قدس 
امس��ال در این ب��اره فرمودند: »این س��ال  ها مقارن اس��ت با دخالت 
فّعال غرب در کش��ورهای اس��المی برای حاکم کردن سکوالریسم، و 
ناسیونالیس��م افراطی و کور، و به قدرت رس��اندن دولت های مستبد، 
و شیفته یا دست نش��انده غرب. مطالعه حوادث آن سال  ها در ایران و 
ترکیه و کشورهای عربی غرب آس��یا تا شمال آفریقا، این حقیقت تلخ 
را آش��کار می کند که ضعف و تفرقه در اّمت اسالمی، زمینه ساز فاجعه 
غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر اّمت اسالمی 

وارد آمد .«
ایجاد دولت و حکومت جعلی اسرائیل از سوی غرب بخشی از راهبرد 
غرب برای جلوگیری از اتحاد بالد اس��المی و تضمین استمرار سلطه 
ظالمانه و چپاولگرانه غرب بر کسورهای منطقه بوده است. مستندات 
تاریخی موجود به خوبی نش��ان می دهد که موضوع کوره های یهودی 
سوزی و ضرورت اسکان یهودیان در س��رزمین مادری! بهانه ای برای 
پیگیری و تحقق اهداف استعماری نظام سلطه در جهان اسالم به ویژه 
منطقه غرب آسیا بوده است. ایالن پاپه مورخ یهودی ضد صهیونیست 
  )The Ethnic Cleansingدر کتاب پاکس��ازی قومی فلس��طین
 )of Palestineبر تمام جعلیات امپراتوری رس��انه ای غرب مبنی بر 
رضایت فلس��طینی   ها با فروش زمین های خود به صهیونیست   ها خط 
بطالن کشیده و پرده از اسناد تاریخی ژنوسید و نسل کشی فلسطینی   ها 
توسط صهیونیست   ها با همکاری، همراهی و معاونت دول غربی به ویژه 

دولت انگلیس برمی دارد. 
اعالم روز جهانی قدس از س��وی امام در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۸ به فاصله 
کوتاهی به عامل وحدت بخش جهان اس��الم تبدیل و به عنوان سنگ 
محکی برای تش��خیص ناخالصی، نفاق و دوروی��ی برخی دولت های 
اسالمی مطرح شد. طی چهار دهه گذشته، روز قدس از یک سو چراغ 
امید به پیروزی را در دل ملت فلسطین روشن کرده و عالوه بر تقویت 
محور مقاومت در سرزمین  فلسطین، موجب القای رعب و وحشت در 
دل تروریست های صهیونیست شده و از س��وی دیگر جهان اسالم را 
حول محور حمایت از فلسطین و بر علیه اش��غالگران سرزمین قدس 

متحد نموده است. 
امروز در پناه روز جهانی قدس، از کل جهان اسالم فقط صدای حمایت از 
فلسطین و محکوم کردن اشغالگری و تأکید بر رفع ظلم بر ملت فلسطین 
و ضرورت نابودی رژیم منحوس صهیونیستی به گوش می رسد. به قول 
فرمانده کل سپاه سردار سالمی »امروز همه راه   ها به روی دشمن بسته 
است...  دشمنان ما امروز افسرده، عاجز، ناکام و ناتوانند...  حباب امنیت 
ملی اسرائیل ترکید...  صهیونیست   ها در غروب سیاسی به سر می برند و 

فروپاشی آنها می تواند از درون باشد«.
روز قدس به عنوان عامل وحدت بخش جهان اس��الم همه بازی نظام 
س��لطه را بر هم زده و رژیم صهیونیس��تی را در داخل س��رزمین های 
اشغالی زمینگیر کرده و نظام سلطه و دولت های غربی در بهت و ناباوری 
شکست برنامه های ۴۰۰ ساله خود درباره جهان اسالم و نابودی رژیم 
کودک کش و تروریس��ت صهیونیس��تی را به نظاره نشس��ته اند و این 
حقیقتی است که بیش از دولت های غربی خود صهیونیست   ها به آن 
واقف و معترفند و خوب می دانند که توطئه ه��ای رنگارنگ آنان برای 
تفرقه افکنی بین دولت های اسالمی رنگ باخته و هیچ تضمینی برای 
امنیت آنان وجود ندارد. صهیونیست   ها و غربی   ها امروز به این باور قطعی 
رسیده اند که روز قدس پرچم مبارزان راه خدا است و محور مقاومت در 

زمانی نه چندان دور قدس شریف را فتح خواهند کرد.

سید عبداهلل متولیان

مؤسسه نشر آثار امام نگران تحریف امام شد
جوابیه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  به یک یادداشت  و پاسخ »جوان«

در پی درج یادداش��تی مش��فقانه با عنوان » آقا 
س��ید حس��ن نگرانیم « در تاری��خ 2۳فروردین 
ماه روزنامه جوان که در آن با اس��تناد به شواهد 
آشکار ، ضمن اشاره به این نکته که سکوالر  ترین 
بخش اصالحات از کاندیداتوری نوه محترم امام 
استقبال یا مطالبه حضور کرده بودند و خطاب به 
ایشان نوشته بودیم: »قبل از اینکه نگران تحریف 
امام باشیم، نگران آن هس��تیم که شما را از ریل 
امام خارج کنند و برای رسیدن به سکوالریسم/ 
مشروطه/ جمهوری حیات پیوس��ته شما با امام 
را گسس��ته کنند و در میدان عمل و رفتار نیز با 
الهام از »تئوری جین شارپ«، »انقالب رنگی«، 
»راه چهارم« )محتوای جلسه حزب مشارکت در 
ماه ه��ای منتهی به انتخابات ۱۳۸۸( ش��ما را به 
همان مسیری هدایت کنند که موسوی را هدایت 
کردند که پس از س��ال   ها مجاهدت در راه امام و 
آرمان های انقالب وی را به تقابل با نظام کشاندند 
و آن ش��د که همه می دانیم. « ، مؤسسه تنظیم و 
نش��ر آثار امام در تاریخ 2۹ فروردین در نامه ای 
با امضای علی کمس��اری، سرپرس��ت مؤسسه، 
جوابیه ای نوشته و نس��بت به برخی از محتوای 
یادداشت از جمله دو عبارت نقل قول از امام ) ره( 

اشکال وارد کرد. 
  از آنجا که در نامه یاد ش��ده درخواستی مبنی بر 
انتش��ار جوابیه نبود، جوان این نام��ه را یک نامه 
اداری تلقی و خود را ملزم به انتشار آن ندانست. 
لیکن در نامه ای اداری و رس��می پاسخ خود را به 
مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی ارسال 

کرد. 
اما از آنجا که این جوابیه رسمی و نه رسانه ای گویا 
مسئوالن محترم مؤسسه را قانع نکرده بود، چندی 
بعد روابط عمومی مؤسسه ، در نامه ای بدون شماره 
و تاریخ و امضا، ضمن یادآوری اشکال پیش گفته 
در نامه سرپرست مؤسسه، از جوان خواسته بود 
که  » درنقل عبارات ایشان )امام رضوان اهلل تعالی( 
و انتساب مطالب به ایش��ان کمال دقت به عمل 
آید. «    و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت  همان محتوا را   
این بار با شماره و تاریخ و البته بدون امضا ارسال 
کرد  و شفاهاً خواستند محتوا در روزنامه منتشر 
شود.  از این رو جوابیه مؤسسه به آن یادداشت و 

پاسخ جوان به آنها منتشر می شود و قضاوت را به 
خوانندگان محترم می سپاریم. 

    مسئول محترم روزنامه جوان
سالم علیکم

بازگشت به نامه شماره 22۱۶/۰۱2۴/ش مورخ 
۱۴۰۰/۱/۳۰ در ش��ماره 2۳ فروردین ۱۴۰۰ آن 
روزنامه در بخش��ی از مقاله آقای گنجی عبارتی 
بدین شرح نوشته شده است: »امامی که با صراحت 
گفت: اگر کس��ی با انگاره ملی گرایی کشته شود، 
شهید نیست« از آنجا که حضرت امام خمینی)س( 
هیچ گاه چنین جمله ای نفرموده اند و با توجه به بار 
فقهی و فرهنگی عبارت مذکور که آشکارا تحریف 
س��خن امام)س( و انتس��اب مطلبی نادرست به 
ایشان می باشد به منظور پیشگیری از اشاعه این 
تحریف مقتضی است با انتشار این نامه در نخستین 
شماره آتی آن روزنامه نسبت به تصحیح موضوع و 
اطالع رسانی به خوانندگان محترم اقدام فرمایید. 
ضمناً در بخش دیگری از مقاله فوق نوشته شده: 
»اجازه دهید تا جمهوری اسالمی هست به قول 
امام)س( فقط جمهوری اسالمی اسمی نباشد« 
الزم به تذکر است که حضرت امام هیچ گاه نه تنها 
عبارت »جمهوری اسالمی اسمی « را به کار نبرده 
و آن را نفی نکرده اس��ت بلکه در ادبیات سیاسی 
ایش��ان بر لزوم توجه به نام »جمهوری اسالمی، 
نه  یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد « تأکید فراوان 
ش��ده اس��ت. البته حضرت امام)س( در یکی از 
سخنرانی هایشان با توجه دادن به اهمیت اسالمی 
بودن محتوای جمهوری اس��المی فرموده اند ما 
جمهوری اس��المی لفظی نمی خواهیم شایسته 
بود که نویسنده محترم دقت کافی مبذول داشته 
و امانت در نقل را رعایت می کردند و عین عبارت 
امام را می آوردند، خصوصاً با توجه به نکته ظریفی 

که اشاره شد. 
ضمن تقدیر از اهتمام نویسندگان به استناد به 
فرمایش��ات حضرت امام)س( انتظار خصوصاً از 
رسانه های رسمی آن اس��ت که در نقل عبارات 
ایش��ان و انتساب مطالب به ایش��ان کمال دقت 

به عمل آید. 
روابط عمومی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)س(

      مسئول محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
حضرت امام خمینی)ره(

   با سالم و تحیات 
بازگشت به نامه شماره ۳/۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/2۹ 
ضمن تقدیر از دغدغه آن مؤسس��ه در پاسداری 
از محتوای به ج��ای مانده از امام، م��وارد ذیل به 
استحضار می رس��د. ابتدا قصد این بود که پاسخ 
را در رس��انه بدهیم که پس از مشورت با عشاق و 
مریدان امام، در حال حاضر از رس��انه ای شدن آن 

خودداری کردیم. 
۱- مدیر مس��ئول روزنامه جوان دهها سرمقاله و 
یادداشت با موضوع امام نوشته اند، به صورتی که هم 
از سوی حجت االسالم سیدحسن خمینی توسط 
عباس سلیمی نمین پیام تشکر ارسال شده و هم 
حاج آقای اش��راقی تلفنی و هم توسط محمدرضا 
کائینی این تشکر را ابالغ کردند. سؤال اساسی این 
اس��ت که آن خروار مطالب در چندسال همه اش 
منطبق ب��ا فرمایش امام خمینی ب��ود و فقط این 
مورد که استثنائاً خطاب به نوه امام است مشکل 
دارد؟ لذا اصل تمرکز و ارسال این نامه را سیاسی 
می دانیم که ممکن اس��ت مؤسس��ه را به حاشیه 

کشانده و تقلیل دهد. 
2- حدود ۱2سال پیش از نگارستان امام در جماران 
بازدید نمودیم. در زیرزمی��ن تابلویی نقره گون و 
بزرگ را دیدیم که روی آن از قول امام نوشته شده 
بود: »انقالب ما انفجار نور بود.«  از قضا صحیفه 
امام هم در دسترس بود و چون خود مؤسسه امام 
آن عبارت را از ام��ام نمی داند، کت��اب را آوردم و 
پاورقی مربوط را به برادری که آنجا نشس��ته بود 
نشان دادم و تعجب کرد که مؤسسه امام خود نقل 
غیرواقعی از امام را با صرف هزینه برجسته می کند. 
حال ممکن اس��ت در این دو مطل��ب نیز همان 
موقعیت فراهم شود. البته مستحضرید در نگارش، 
نقل قول مستقیم به وسیله : » «  محصور می شود 
و با اس��تنباط متفاوت اس��ت. همانگونه که رهبر 
معظم انقالب بار  ها در ۱۴ خرداد فرموده اند: امام 
بزرگوار ما معتقد بود...  یا امام اصرار داشت بر...  ولی 
شاید عین چنین جمله ای از امام یافت نشود. اگر 
اصرار شما بر عدم تطبیق است می توانیم موضوع را 
رسانه ای کنیم و قضاوت را به افکار عمومی بسپاریم 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد
غیر علنی با ظریف 

درباره محرمانه  هایی که گفته است
س�خنگوی کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت خارج�ی 
مجل�س ش�ورای اس�المی گف�ت: ام�روز نشس�ت ف�وق العاده 
با وزی�ر ام�ور خارج�ه کش�ور در کمیس�یون برگزار می ش�ود. 
ابوالفض��ل عمویی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به 
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در هفته جاری، گفت: 
به دلیل همه گیری بیماری کرونا و عبور از پیک این بیماری، جلسات 

کمیسیون های مجلس در هفته جاری تشکیل نخواهد شد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
بیان کرد: با این حال یک  شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی با لحاظ و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
جلس��ه فوق العاده خواهند داش��ت. از وزیر امور خارجه کش��ور برای 
حضور در این نشست فوق العاده دعوت به عمل آمده است. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اظهار داشت: موضوع 
این نشست، استماع توضیحات وزیر درباره فایل منتشر شده از ایشان و 

همچین طرح شش سؤال نمایندگان از وزیر خارجه خواهد بود. 
علیرضا س��لیمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی نیز به 
خبرگزاری ایلنا گفته امروز مجلس پیرامون فایل منتش��ر شده آقای 
ظریف جلسه غیرعلنی خواهد داشت. این عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: جلسه غیرعلنی بدون حضور وزیر امورخارجه 
برگزار خواهد ش��د؛ البته آقای ظریف برای این منظور فقط در جلسه 

کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا می کند. 
پس از دعوت ظریف به کمیسیون امنیت ملی ، برخی خبر  ها حاکی از 
آن است که ظریف دعوت آنها را رد کرده و گفته است: »دیگر به مجلس 
نمی روم مگر آن ک��ه بخواهند من را اس��تیضاح کنند.« حضور یا عدم 
حضور وزیر امورحارجه در کمیس��یون امنیت ملی صحت و سقم این 

خبر را روشن خواهد کرد. 

ژه
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب وی

کارگ��زاران در مورد ادعای اص��الح طلبان 
که می گویند روحانی اصالح طلب نبوده ما 
مجبور شدیم بین بد و بدتر انتخاب بکنیم، 
می گوید: »من این نوع نگاه را نمی پس��ندم 
و از نظر من مردود اس��ت. س��ال ۹2 گرچه 
دوس��تان اصالح طلب با تردید و تا حدودی 
با ابه��ام و بنا به محدودیت ش��رایط از آقای 
روحانی پشتیبانی کردند. لکن در ۹۶ با شوق 
وعالقه مندی و باافتخار دولت دوم روحانی را 

همراهی کردند .«
او که با سایت مشرق گفت وگو کرده است، 
مقبولیت بس��یار پایین )زیر ۶ درصد( آقای 
روحان��ی در جامع��ه را رد نمی کند، و حتی 
معتقد اس��ت که »یک نفرت ملی « نسبت 
به عملکرد دولت شکل گرفته است، اما آن 
را »برخالف حق و عدل « می داند. بعد خود 
می پرس��د که »آیا واقعاً دولت مستحق این 
نفرت اس��ت؟ « و خود ج��واب می دهد: »از 

نظر من نه!«
عطریانفر، با دفاع از حمایت حزب کارگزاران 

از کاندیداتوری احتمالی ظریف در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، در انتش��ار فایل صوتی 
جنجالی، تقصیری را متوجه ظریف نمی داند و 
معتقدند که »اسرار مگویی « گفته نشده است 
و در عوض، تقصیر  ها را متوجه حسام الدین 
آشنا می داند: »مدعیان باید بروند یقه آقای 
آشنا را بچسبند که چرا مطلبی که برای تاریخ 
شفاهی تدوین شده از زیر دستشان در رفته 
و بدون رعایت اصول طبقه بندی و در زمان 

نامناسب منتشر شده است .«
او در م��ورد پروژه تاریخ ش��فاهی ریاس��ت 
جمهوری ک��ه به این رس��وایی انجامید، دو 
خطای عملیاتی را متذکر می شود »اول آنکه 
در دولت، آق��ای جهانگیری مخالف این کار 
بوده اس��ت. دومین مورد آنکه اجرای پروژه 
باید در نهاد ریاست جمهوری و توسط عوامل 
دولتی ص��ورت می گرف��ت، در حالی که در 
باغ کتاب انجام می ش��ود. «  و بعد می گوید: 
»نمی توان به این س��ادگی از این خطاهای 
عملیاتی بگذریم، این بی توجهی آقای آشنا 
است که به اعتقاد من خالف توقع بود چون 

سابقه ایشان ش��خصیت امنیتی بوده است. 
من حس می کنم بی تدبیری و ساده لوحی 
آقای آش��نا باعث انتش��ار فایل شده است. 
« و حتی از یک ش��ایعه می گوید و آن اینکه 
»ایشان با آقای ظریف پیش��ینه مساعدی 

نداشته است. «
عطریانفر همچنین معتقد است که با انتشار 
این فایل صوتی »احتمال حضور انتخاباتی 
ظریف تضعیف شد« عطریانفر در مورد دوگانه 
دیپلماسی و میدان هم که ظریف در آن فایل 
صوتی طرح کرده، می گوید: »دیپلماس��ی 
ومیدان همزاد هم اند. عمده   ترین مأموریت 
میدان و دیپلماسی معطوف به تأمین امنیت 
فراگیر کشور و نظام اس��ت. همواره تأمین 
امنیت ملی به عهده سیاس��ت ودفاع است. 
به ادبیات دیگر میدان وجه سخت و خشن 
دیپلماسی و دیپلماسی وجه نرم میدان و امر 
دفاع است. « و بعد توضیح می دهد: »من اگر 
بنا بود به آقای ظریف توصیه ای داشته باشم 
به ایشان می گفتم نظریات را باید به گونه ای 
تبیین می کردید که میدان و دیپلماسی را دو 

روی یک سکه و همزاد و مکمل هم ترسیم 
می نمودید .«

عطریانفر در خصوص اع��الم کاندیداتوری 
مصطفی تاج زاده هم می گوید: »به رغم همه 
صمیمیت   ها در شرایط موجود بنده همسویی 
چندانی با تدابیر انتخاباتی فعلی آقا مصطفی 
ندارم...  باتوجه به شاکله حقیقی او و اظهارات 
پیش��ینی که داش��ته به نظر می رسد که با 
قانون اساسی موجود مشکل دارد، لذاچگونه 
می خواهد وارد انتخاباتی شود که منبعث از 

این قانون اساسی است؟«
عضو ش��ورای مرک��زی حزب کارگ��زاران 
س��ازندگی، ایراد دیگر به تاج زاده را تکروی 
او می دان��د و توضی��ح می دهد: »س��رمایه 
سیاسی آقا مصطفی فقط متعلق به شخص 
او نیست، سرمایه اجتماعی اصالحات است...  
من فک��ر می کنم آقای ت��اج زاده و نیز فائزه 
خانم هاشمی اعتبار وسرمایه سیاسی شان، 
شخصی نیست. باید درجمع حرکت کنند. 
تکروی س��م مهلک کار سیاسی است وخیر 

وبرکتی به بار نمی آورد .«

فرمانده کل سپاه : دشمن را
 روانه گورستان تاریخ می کنیم

فرمانده کل سپاه پاس�داران انقالب اس�المی با بیان اینکه اجازه 
نمی دهیم دس�تاوردهای ش�هیدان آس�یب ببیند، گفت: دشمن 
را با شکس�ت های خفت بار به گورس�تان تاریخ روان�ه می کنیم. 
به گزارش س��پاه نیوز، سردار سرلش��کر پاسدار حس��ین سالمی در 
گفت وگوی تلفنی برنامه سحرگاهی س��یمای مازندران به مناسبت 
سالگرد ش��هادت مدافعان حرم در خان طومان س��وریه با بیان اینکه 
دشمنان ما افس��رده، عاجز، ناتوان و ناکام هس��تند، گفت: الحمدهلل 
اسالم به برکت اس��تقامت ، صبر، پایمردی ، وفاداری  و فداکاری   ها در 
حال گسترش است. قلب اسالم به واسطه مردم محکم بوده و تکیه گاه 
ما نیز مردم هستند و به سربازی آنان افتخاری می کنیم و امیدواریم 

این لباس خدمت و جهاد را همواره بر تن داشته باشیم. 
سرلشکر سالمی با بیان اینکه شهادت برای مردان خدا بزرگ ترین آرزو 
است و جوانانی که به میدان نبرد می روند و شهید می شوند به آرزوی 
خود می رسند، تصریح کرد: ایثار، گذشت، صبر و اجر اکبر مربوط به 
خانواده های شهیدان است زیرا این خانواده   ها آرزوهای خود را بدرقه 
می کنند. اگر شهیدان با شهادت به آرزوی خود رسیدند، خانواده   ها با 
بدرقه فرزندان خود، آرزوهای خ��ود را فدا می کنند و این کار نیازمند 

گذشت، ایثار و ایمان قوی است.
 سرلشکر سالمی با قدردانی از ایثار، استقامت و شکیبایی خانواده های 
معظم ش��هدا اظهار کرد : مردی که به جهاد می رود خداوند در خانه 
جانشین او است و اگر شهیدان در خان طومان به شهادت رسیدند و 
در عالم ملکوت روزی خور درگاه الهی ش��دند، خداوند متعال همدم 
خانواده های شهیدان است. خداوند بهشت را بر این خانواده   ها ارزانی 
کرده است و خانه این شهیدان دروازه ورود به بهشت است زیرا جهاد 

دری از درهای بهشت به شمار می رود. 
سرلشکر س��المی در پایان با تأکید براینکه تا آخر پرچم را برافراشته 
نگه می داریم و اجازه نمی دهیم دس��تاوردهای باش��کوه ش��هیدان 
آسیب ببیند، گفت: به مقاومت ادامه می دهیم و ان شاء اهلل دشمن را با 

شکست های خفت بار به گورستان تاریخ روانه می کنیم. 
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انتخابات را نباید به وین گره زد

 با نزدیک تر ش�دن به زمان برگزاری انتخابات ریاس�ت جمهوری ، 
شیب تحرکات احزاب و گروه های سیاسی برای ورود به این آوردگاه 
انتخاباتی در حال تند شدن است و انتظار می رود این تحرکات زمینه 
حضور مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب رئیس جمهور سیزدهم 
در گام دوم انقالب را تسهیل نماید. از این رو در این ستون خواهیم 
کوشید، مواضع اصولی و غیر تخریبی احزاب و گروه های سیاسی را 
برای شناخت بیشتر مخاطبان و تنویر افکار عمومی بازنشر کنیم.

  رئیسی منتخب اول مردم در نظرسنجی ایرنا
نظرسنجی خبرگزاری دولتی ایرنا نش��ان می دهد در میان ۱۳ نامزد 
محتمل انتخابات ریاس��ت جمهوری، آیت اهلل رئیس��ی بیشترین رأی 

را دارد. 
بر اس��اس این گزارش ۵۳/۷ درصد از شرکت  کنندگان در نظرسنجی 
تلفنی خبرگزاری جمهوری اس��المی )ایرنا(، اعالم کرده  اند مهم  ترین 
منبع شان برای کسب خبر های انتخاباتی، رس��انه ملی)صدا و سیما( 
می باش��د. ۳۰/۳ درصد ه��م از طریق ش��بکه  های اجتماع��ی، اخبار 
انتخاباتی را پیگیری می کنند. در این نظرسنجی، دیدگاه پاسخگویان 
درباره »مهم  تری��ن ویژگی  های رئیس جمهور آینده« مورد س��نجش 
قرار گرفت که مشارکت کنندگان به ترتیب مؤلفه های مردمی بودن، 
داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد را 
در اولویت دانسته  اند، همچنین بیشترین تعداد شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی از رئیس جمهوری آینده انتظار دارند که وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم را بهبود بخشد. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد از 
میان ۱۳ گزینه محتمل برای کاندیداتوری )و از جمله آذری جهرمی، 
 احمدی  نژاد، جهانگی��ری، جلیلی، دهقان، رئیس��ی، رضایی، ظریف، 
قالیباف، الریجانی،سعید محمد و محسن هاش��می(، »سید ابراهیم 

رئیسی « بیشترین رأی را حائز است. 
از سوی دیگر نتایج نشان داد، رأی منفی پاسخگویان به »احمدی نژاد « 
و »جهانگیری « از همه گزینه   ها باالتر است و به ترتیب ۱2/۸درصد و 
۱2/2 درصد افراد تأکید کرده اند که قطعاً ب��ه این دو رأی نمی دهند. 
جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در مناطق بیست ودوگانه 
شهر تهران تشکیل داده و از ۶۰۰ نفر نمونه آماری این نظرسنجی، ۵۰/۵ 

درصد را زنان و  ۴۹/۵ درصد را مردان تشکیل داده است. 
 همچنین اغلب پاس��خگویان در بازه س��نی۳۰ تا الی ۶۵ س��ال قرار 
داشته اند. ۳۴/۳ درصد پاسخگویان این نظرسنجی میزان تحصیالت 
خود را غیر دانش��گاهی و   2۳/۷ درصد، دانشگاهی اعالم کرده اند. این 
نظرسنجی به صورت تلفنی در نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام 

شده است. 
   آغاز فعالیت پویش مردمی دعوت از رئیسی 

پویش مردمی دع��وت از آیت اهلل رئیس��ی برای حض��ور در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. رحیم لیالی 
دبیر ش��ورای هماهنگی پویش مردم��ی دعوت اعالم ک��رد به زودی 
بیانیه رسمی این پویش سراسری در رسانه های رسمی کشور منتشر 
می شود. سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب نیز گفته است: در 
نظرسنجی   ها میان کاندیداهای جریان انقالب آقایان رئیسی و قالیباف 
باال  ترین درصد را دارند. جلس��ات مس��تمر میان این دو نشان دهنده 
انسجام در جریان نیروهای انقالب است. اکنون مطالبه عمومی برای 
دعوت از آقای رئیسی از استان  ها به شورای ائتالف رسیده است و ما نیز 

آنها را جهت تصمیم نهایی آقای رئیسی به ایشان منتقل کرده ایم. 
   انتخابات را نباید به مذاکرات وین گره بزنیم

مصطفی کواکبیان، کاندیدای اصالح طلب در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست 
جمهوری درباره مذاکرات وین نیز با تأکید بر اینکه ما نباید انتخاباتمان 
را به این مذاکرات گره بزنیم معتقد اس��ت اگر مذاکرات وین به نتیجه 
برسد ولو اینکه یک اصالح طلب رأی نیاورد، باز ما خوشحال می شویم 
و می گوییم به نفع منافع ملی شده اس��ت. او اضافه کرده است: اینکه 
باالخره نباید اقتصاد را به زلف سیاست خارجه گره بزنیم قبول دارم ولی 
وضعیت فعلی ما این است و ما باید یک راه حل نه صرفاً اقتصادی بلکه 

راه حل عمده تری را ارائه دهیم. 
   بالقوه بودن کاندیداتوری الریجانی قابل انکار نیست

بهروز نعمتی از چهره ه��ای نزدیک به علی الریجان��ی در گفت وگو با 
تسنیم، درباره احتمال کاندیداتوری وی گفته است: من اطالع دقیقی 
از وضعیت ایشان ندارم اما من جای دیگری هم گفتم که آقای الریجانی 
یک کاندیدای بالقوه است و کسی نمی تواند این موضوع را انکار کند، 
البته حضور یا عدم حضور آقای الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 

بستگی به خود ایشان و وضعیت موجود دارد. 
   دنبال انشقاق در جبهه انقالب نیستم

س��عید محمد، داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
نشست خبری اظهار داشت: جامعه ما امروز بیش از هر چیز دیگری نیاز 
به عدالت دارد. امروز در کشور شاهد بی عدالتی در حوزه های آموزشی، 
بهداشتی، توزیع یارانه، مالیات س��تانی و...  است. رانت های اقتصادی 
مردم را دچار ناراحتی کرده است. وی اضافه کرد: با هیچ کس تاکنون 
هیچ صحبتی در خصوص ائتالف نکرده ام. روی مدل انتخاب صاحب 
یک دیدگاه خاص هس��تم، عرضم این اس��ت که مردم باید بپسندند 
نه گروه های سیاسی. ما دنبال انش��قاق بین جبهه انقالبی نیستیم. ما 
به دنبال تشکیل دولت انقالبی و والیی هستیم. دولت آینده باید این گونه 

باشد و مردم به آن اقبال کنند. 
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عطریانفر: نفرت ملی از دولت شکل گرفته اما حق نیست!

یا هیئت داوری را مشخص کنیم و هرکس اشتباه 
کرده است عذرخواهی کند. البته می دانیم هزینه 
اشتباه روزنامه از هزینه اش��تباه شما کمتر است 
چون قابل توجیه نیست که مسئول مؤسسه امام 
یا تدوین کنندگان محتوای ام��ام این دو عبارت را 

نشنیده یا ندیده باشند. 
۳- درباره عب��ارت: امامی که ب��ا صراحت گفت 
»اگر کس��ی با ان��گاره ملی گرایی ب��رای آزادی 
خرمشهر کشته شود شهید نیست« عین عبارت 
در صحیفه ام��ام جل��د 2۱- ۱۳۷۶/۴/2۹ آمده 
است که »مقام ش�هادت، خود اوج بندگی و 
سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید 
ش�هادت را تا این اندازه به سقوط بکشانیم 
که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسالم 
تنها خرمشهر یا ش�هرهای دیگر آزاد شد، 
تمامی اینها خیاالت باطل ملی گراهاس�ت. 
ما هدفمان باالت�ر از آن اس�ت. « در عبارت 
باال »به سقوط کشاندن ش��هادت« به ملی گرا  ها 
ارجاع می شود. امام ملی گرا  ها را سرزنش می کند 
که فکر می کنند ما دنبال کشورگشایی یا اهداف 
دیگر هس��تیم و به ملی گرا  ها گوشزد می کند که 
اگر کسی با نیت آزادی خرمشهر )نه برای خدا و 
اسالم چون شهادت در حوزه دینی معنا می یابد( 
کشته ش��ده باشد شهید نیس��ت. مفهوم عبارت 
امام با سه کلمه »سقوط ش�هادت«، »آزادی 
خرمشهر« و »ملی گراها« روشن است و بعید 
است آن مؤسسه محترم این عبارت را ندیده باشد 
یا ممکن است تفسیر دیگری داشته باشد که به 
گفته حجت االسالم سید حسن خمینی تفسیر 

امام انحصاری نیست. 
 ۴- درباره عبارت »جمهوری اسالمی اسمی « در 
صحیفه امام جلد ۸ ص2۸۱-2۸۵ آمده اس��ت 
که »ما جمهوری اسالمی لفظی نخواستیم. 
اینکه ما دائماَ راجع به این معنا سفارش می کنیم 
که باید حاال که رژیم اسالمی شده است، محتوا 
محتوای اسالمی باش��د، برای این است که یک 
مملکتی من مسلم هستم، افرادش ادعا می کنند 
ما مسلم هس��تیم لکن در بس��یاری جا  ها دیده 
می شود که پایبند احکام اسالم نیستند. بسیاری 
از اشخاص ادعای اسالم می کنند، همان ادعاست. 
دیگر در عمل وقتی که مش��اهده بکنید ببینید 
که خبر از اس��الم نیس��ت ما می گوییم حکومت 
همان ط��ور که اس��المی اس��ت، محتوایش هم 
اسالمی باشد. یعنی که شما بروید در وزارتخانه 
که شما بروید، در هر اداره که شما بروید، در هر 
کوچه و برزن که شما بروید، در هر بازار که شما 
بروید، در هر مدرسه و دانشگاه که شما بروید آنجا 
اسالم را ببینید. احکام اسالم را ببینید. این برای 
این اس��ت که ما حکومت اسالمی می خواستیم. 
ما جمهوری اس�المی لفظی نخواس�تیم، ما 
خواس��تیم که اهلل در مملکت مان _و ان ش��اءاهلل 
درسایر ممالک_ هم اجرا بشود. « در این عبارت 
امام دوباره »جمهوری اسالمی لفظی« را نفی 
می کند. حال ش��ما البد می خواهی��د بفرمایید 
»اس�می « با »لفظی « متفاوت اس��ت که بعید 
است چنان فکر کنید. امام در این فراز به محتوای 
اسالمی اشاره دارد که طبیعی است نقطه مقابل 
آن جمهوری اس��المی اس��می یا لفظی باش��د. 
باورم این بود که آن کسی که امام را پوپولیسم 
دانس��ت مورد بازخواس��ت قرار می گیرد نه آنکه 
درصدد اثبات غیرپوپولیس��تی امام می باش��د. 
توقع این اس��ت که از فردی که صریح و صادقانه 
می گوید دنبال حکومت »فرادینی« هس��تم و 
س��ید حس��ن خمینی را دعوت می کنند آشفته 

شوید که...  دریغ
باتشکر
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