
      گزارش

 جریانات غیرتقریبی و وحدت شکن را 
منزوی کنیم

در دو قرن اخیر که زیاده خواهی اس��تعمارگران متوجه جهان اسالم 
شده، آنها آش��کارا دریافته اند که وحدت امت اسالمی مهم  ترین مانع 
در برابر طمع ورزی و خوی مستکبرانه ش��ان اس��ت، ازای��ن رو از همه 
تفاوت های موجود قومی و مذهبی در داخل جهان اسالم سوءاستفاده 
کرده و می کوشند آن را به تهدیدی علیه امت مسلمان تبدیل کنند. در 
این میان یکی از اصلی   ترین جلوه های شیطنت سلطه گران را در بازی 
دوگانه ای می توان دید که مشغول س��ازی درونی جهان اسالم، اتالف 
توان و اقتدار مسلمانان و جلوگیری از وحدت آنان در برابر نظام سلطه 
و صهیونیسم را هدف گرفته است. در یک س��وی جهان اسالم تمرکز 
نگران کننده ای از جریانات س��لفی تکفیری عالوه ب��ر آنکه تصویری 
مخدوش و غیرعقالنی از اسالم به جهان مخابره می کند، با موج تکفیر 
مسلمانان مخالف اعم از سنی و شیعه، در حال شکل دادن به یک فاجعه 
انسانی است. در سوی دیگر نیز، اندک مزدوران سرویس های اطالعاتی 
غرب در کنار افراد ساده لوح -که تکمیل کننده پازل مغرضان هستند- با 
طرح مسائل اختالف افکن و توهین به مقدسات مذاهب اسالمی در آتش 

کینه و اختالف می دمند. 
در چنین شرایطی برنده بازی میان مذاهب و طوایف اسالمی کیست؟ 
آیا با تکفیر وهابیان، شیعه ای تغییر مذهب داده یا سنی ای وهابی شده 
اس��ت؟ و آیا با اهانت های حماقت آمیز جریانات تندرو، سنی ای شیعه 
شده است؟ پاسخ روشن است که عملکرد این دو جریان -که بسان دو 
لبه یک قیچی هستند- هیچ گونه تأثیر فرهنگی و ترویجی مثبت نداشته 

و تنها به عمق کینه   ها افزوده است. 
س��ردمداران این حرکت   ها نیز خود به خوبی واقف ان��د که در بازخورد 
اقداماتشان نشانی از راهگشایی نیس��ت. مسلم است که تکفیری های 
وحشی که با جسارت تمام اعمال غیرانسانی زشتی را مرتکب می شوند، 
انتظار گرویدن مخاطبان را به مکتب گمراه تکفیر ندارند و نادانانی که با 
سب و لعن موجبات رنجش برادران اهل سنت را فراهم می آورند، خود 
فهمیده اند که این اقدامات موجبات تمایل هیچ س��نی ای را به تشیع 

فراهم نیاورده و نمی آورد. 
مسئله روشن است که برنده بازی شیعیان، سنی   ها و حتی تکفیری های 
سلفی هیچ کدام نیستند، بلکه برنده اصلی بازیگردانی است که در خارج 
صحنه با مترسک   ها و عروسک های کوکی خود بر آتش فتنه می دمد. 
نگاهی عمیق به هر دو جریان افراطی و تندرو نشان می دهد خاستگاه 
و ملجأ اصلی هر دو جریان در خارج از جهان اسالم است و از کانون های 

استکباری و استعماری حمایت می شوند. 
در مقابل اینها، انقالب اس��المی با آنکه خاس��تگاه آن ایران اسالمی و 
مبتنی بر مکتب اهل بیت )ع( است، نه تنها در قامت مبلغ مذهب شیعه 
وارد نشد، بلکه هدفی واالتر و راهبردی کالن تر را برگزید و آن »وحدت 
اس��المی« بود. این هدف راهبردی عالوه بر آنکه خنثی کننده توطئه 
دش��منان بود، راه حلی برای اقتدارافزایی و نجات جهان اسالم نیز به 

شمار می آمد. 
اکنون در هفته وحدت می توان بار دیگر به این پرسش مهم پاسخ داد 
که ما برای نتیجه بخشی و موفقیت این راهبرد کالن چه کرده ایم. پاسخ 
را نه از منظر حاکمیت و دستگاه های مسئول، بلکه از منظر آحاد اعضای 
جامعه باید تحلیل کرد. روش��ن اس��ت که اکثریت جامعه ما به باوری 

مشترک در مورد ضرورت وحدت و لوازم آن دست یافته است. 
بااین حال هستند اندک افراد مغرض یا ساده لوحی که با اقدامات خود 
ممکن اس��ت تصویری نامطلوب از جامعه ما به نمای��ش بگذارند. در 
دهکده جهانی امروز کافی است تصویر یا فیلمی کوتاه از رفتار ناشایست 
و وحدت شکن افرادی از جامعه ما در فضای مجازی به نمایش درآید و 
با پژواکی که سلطه گران روی آن خواهند داد، به زودی در منظر عموم 
برادران اهل سنت در اقصی نقاط جهان اسالم قرار گیرد و شوربختانه تر 
آنکه به دلیل آنکه این اقدامات در قام��ت و لباس دین انجام می گیرد، 

مواجهه ای دقیق و پیچیده را می طلبد. 
در دیگر سو در میان برادران اهل سنت جامعه ما اندک افرادی هستند که 
تالش دارند اندیشه های سلفی گری و حتی تکفیر را ترویج کنند تا تخم 
کینه و نفاق را نسبت به شیعیان بگسترانند. متأسفانه گاهی در برخی 
تصمیمگیری  ها نوعی مسامحه و تس��اهل نسبت به برتری جویی های 
افراد منتس��ب به جریانات غیرتقریبی برای تسلط بر اقشار اهل سنت 

کشورمان به چشم می خورد که در خور تجدیدنظر است. 
بدون شک راه حل حقیقی و نهایی برون رفت از این چالش عزم عمومی 
جامعه اس��المی ما آن است که خود ما دست به کار ش��ویم و با اقدامی 
یکپارچه جریان وحدت شکن و غیرتقریبی را در جامعه منزوی کنیم. 
گاه برخی غفلت های ما در فضای اجتماعی و رسانه ای ناخودآگاه جریان 
وحدت س��تیز را پررنگ می کند. مراقب باش��یم که با دست خود این 
جریانات را برجسته نسازیم. نخبگان و مسئوالن اجرایی ما باید هوشیار 
بوده و از هرگونه اقدامی که به تقویت یا بزرگنمایی جریان غیرتقریبی و 

وحدت ستیز بینجامد پرهیز کنند. 
باید همه به این نتیجه برسیم که راه نهایی نجات جهان اسالم از طریق 
وحدت می گذرد و وظیفه اصلی ما آن اس��ت که جریانات غیرتقریبی 
وحدت س��تیز را به انزوا بکش��انیم. طریق وحدت در مبارزه حقیقی با 

اسالم امریکایی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد
 بررسی حقوق  های نجومی 

در گروه تحقیق و تفحص مجلس 
اعضای گروه تحقیق و تفحص کمیسیون برنامه و بودجه با حضور در 
دستگاه  های نظارتی بررسی وضعیت پرداخت حقوق  های نجومی و 

غیرمتعارف را آغاز کردند. 
به گزارش ایرنا، سید محمد رضا میر تاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: در خصوص 
حقوق  های نامتعارف و نجومی گروه ۱۲ نفری تحقیق و تفحص تعیین 
شد که به تأیید هیئت رئیسه مجلس رسید و ریاست مجلس نیز حکم 
اعضای گروه را صادر کردند.  وی بیان کرد: نخستین نشست این گروه با 
حضور هیئت رئیسه تشکیل و فرایند این تحقیق و تفحص از حقوق  های 
نجومی و نامتع��ارف با حضور دس��تگاه های ذی رب��ط از جمله دیوان 

محاسبات و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است.  
میرتاج الدین��ی ادام��ه داد: در روند تحقیق و تفحص هدف نخس��ت 
شناسایی روزنه   ها و زمینه   هایی است که منجر به پرداخت حقوق های 
نجومی، غیرمتع��ارف، ضدعدالت و تبعیض  آمیز می ش��ود. وی گفت: 
حقوق های نجومی به هن��گام دور زدن قانون ش��کل می  گیرد و فرار 
از ضوابط و آیی��ن نامه های پرداخ��ت حقوق از دیگر م��وارد منجر به 
پرداخت  های حق��وق نجومی اس��ت.   میرتاج الدینی اف��زود: به طور 
معمول وقتی حقوق نجومی در ش��رکت های دولتی برخی از بانک   ها 
و س��ازمان های بیمه و نمونه آنها اتفاق می افتد، نگاه کارشناسی برای 
بررس��ی این کار وج��ود دارد و در این خصوص برنامه    ه��ای تحقیق و 
تفحص کمیسیون مجلس از صفر شروع نمی شود بلکه از جا  هایی که 
دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی کار  ها و برنامه    هایی را احصا 
کرده اند، اقدام  های بعدی صورت می  گیرد. امیدواریم در چند ماه آینده 
نتیجه این تحقیق و تفحص درباره حقوق  های نجومی با روشن شدن 
ضوابط و مصداق  های آن آشکار و به صورت شفاف به مجلس ارائه  شود تا 

در ادامه مجلس نسبت به اطالع رسانی آن به مردم اقدام کند.

محمدجواد اخوان

هر زم�ان امریکایی   ها و اروپایی   ها حاضر ش�دند ب�ا نگاهی بر 
اس�اس قان�ون راهب�ردی لغ�و تحریم   ه�ا پ�ای می�ز مذاکره 
حاض�ر ش�وند و ص�ادق باش�ند، م�ا نی�ز مذاک�ره می کنیم، 
در غیر ای�ن ص�ورت ماجراجویی و تهدی�د نتیج�ه ای ندارد. 
ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به اتهامات وزیر خارجه فرانسه علیه 
ایران در زمینه تعهدات هسته ای و اجبار ایران برای از سرگیری مذاکرات، 

گفت: اروپایی  ها و امریکایی  ها باید بدانند جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
وجه حضور پای میز مذاکره را با یک رویکرد تهدیدی و برخاسته از خوی 
استکباری بر نمی تابد.  نماینده مردم ش��یراز و زرقان در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با بیان اینکه نظام سیاسی ایران اسالمی مقتدر و توانا است، 
عنوان کرد: ما رفتارهای گستاخانه را نه تنها تحمل نمی کنیم، بلکه مقتدرانه 
از عزت و منافع ملی خود در همه عرصه  ها به ویژه در حوزه دیپلماتیک و 

بین المللی اعم از دفاعی، سیاسی و امنیتی ایستادگی می کنیم.  

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی باید پاسخ زیاده خواهی های 
اروپایی  ها و فرانس��وی  ها را بدهد، اظهار داش��ت: هر زمان امریکایی  ها و 
اروپایی  ها حاضر شدند با نگاهی برخاس��ته از راهبرد جمهوری اسالمی 
ایران و بر اساس قانون راهبردی لغو تحریم  ها پای میز مذاکره حاضر شده 
و در وعده، قول و عمل صادق باشند، ما نیز وارد مذاکره می شویم در غیر 
این صورت مجلس شورای اسالمی پذیرای سخنانی را که در آن تهدید، 

ماجراجویی، زیاده خواهی و مطالبه برای مذاکره باشد، نمی پذیرد.

      خبر 

رهبر انقالب: امریکا در اصل دشمنی با اسالم
 مسئله شیعه و سنی را  رها نمی کند

در خجس�ته س�الروز والدت ب�ا س�عادت 
پیامبر رحم�ت حضرت محم�د مصطفی)ص( 
و حضرت امام جعف�ر ص�ادق)ع(، رهبر معظم 
انقاب اس�امی در دیدار جمعی از مس�ئوالن 
نظ�ام و مهمان�ان ش�رکت کننده در کنفرانس 
بین الملل�ی وح�دت اس�امی، دو وظیفه مهم 
برای امت اسامی را »تبیین و ترویج جامعیت 
اسام در همه شئون زندگی بش�ر « و »تقویت 
اتحاد مسلمانان « خواندند و خاطرنشان کردند: 
وحدت اسامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی 
اس�ت و تحقق هدف واالی ایج�اد تمدن نوین 
اسامی بدون اتحاد شیعه و سّنی ممکن نیست. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک این دو 
میالد مسعود به ملت ایران و به همه امت اسالمی 
و آزادگان جهان، والدت حضرت ختمی مرتبت را 
حادثه ای بسیار عظیم و س��رآغاز دوره ای جدید از 
تفضالت الهی در زندگی بش��ر خواندند و افزودند: 
خداوند با ابالغ برنامه کامل سعادت بشر به پیامبر، 
او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود 
کرد،بنابراین مؤمنین در ه��ر دوره ای از زمان باید 

وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند. 
   اسام، دینی همه شمول

ایشان، »ادای حق جامعیت اسالم « و »اتحاد مسلمین« 
را دو م��ورد از مهم  ترین وظایف امروز امت اس��المی 
دانس��تند و در تبیین مورد اول گفتن��د: قدرت های 
سیاسی و مادی از گذشته اصرار دارند که اسالم را نه 
یک دین جامع و دارای برنامه برای همه شئون زندگی 
بشر، بلکه منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفی 
و با تئوریزه کردن آن از زبان نویسندگان و روشنفکران، 
اینگونه القا کنند که اس��الم در مسائل مهمی مانند 
»تمدن سازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و تقسیم 
قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، »سیاست داخلی 
و خارجی«، »اقامه عدل و مقابله با ظلم و اش��رار « نه 

مرجع فکری است و نه راهنمای عملی. 

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه متون اسالمی صریحاً 
چنین برداش��تی از اس��الم را نفی می کند، ادای 
حق اس��الم را در گرو تبیین و ترویج این واقعیت 
مهم برشمردند و افزودند: عرصه فعالیت و دخالت 
اسالم، همه گستره و ش��ئون زندگی بشر از اعماق 
قلب و مسائل عبادی تا مسائل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، امنیتی و بین المللی است و کسی که این 
معنا را انکار کند، قطعاً به بّینات و آیات متعدد قرآن 

کریم توجه نکرده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید اس��الم به مسائل 
اجتماعی و وظیفه مهم تمدن سازی را نشان دهنده 
اهتمام آن به حاکمیت دانستند و گفتند: مطالبه 
نظم اجتماعی در اس��الم بدون توجه به مس��ئله 
حاکمیت و تعیین امام ممکن نیست و در قرآن نیز 
از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان 
جامعه یاد شده است. ایشان تبیین جامعیت اسالم 
در همه شئون را وظیفه علما، روشنفکران، محققان 
و استادان جهان اس��الم خواندند و افزودند: البته 
جمهوری اسالمی در این زمینه وظیفه سنگین تری 
برعهده دارد و مسئوالن کش��ور به ویژه مسئوالن 

فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند. 
    وحدت اسامی امری اصولی است نه تاکتیکی

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنان شان با تأکید 
بر مسئله مهم »اتحاد مسلمین«، از چند چهره پر 
تالش در عرصه اتحاد اسالمی همچون مرحوم آقای 
تسخیری، مرحوم آقای واعظ زاده، شهید شیخ محمد 
رمضان البوطی، شهید سیدمحمد باقر حکیم، مرحوم 
شیخ احمد الّزین و مرحوم شیخ سعید شعبان تجلیل 
کردند. ایشان اتحاد مسلمانان را فریضه ای قطعی و 
دستور قرآنی خواندند و افزودند: وحدت اسالمی یک 
امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوِص شرایط 
خاص، و این هم افزایی موجب قوی شدن مسلمانان 
می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسالمی نیز 

با دست پر وارد تعامل شوند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، علت تأکیدهای مکرر بر 

مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تالش های 
جدی دش��منان برای افزایش فاصله   ها خواندند و 
گفتند: امروز کلمه شیعه و سّنی در ادبیات سیاسی 
امریکایی   ها هم وارد شده، در حالی که آنها با اصل 

اسالم مخالف و دشمن هستند. 
    انفجاره�ای افغانس�تان،  فتن�ه امریکا 

به دست داعش بود
رهبر انقالب با اشاره به تالش های امریکا و عوامل 
دس��ت آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای 
اسالمی خاطرنش��ان کردند: انفجارهای تأسفبار 
و گریه آور اخیر در مس��اجد افغانستان علیه مردم 
مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که 
به دست داعش انجام شد و امریکایی   ها صراحتاً بیان 

کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. 
ایش��ان گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع 
وحدت را کافی ندانستند و افزودند: در این زمینه 
باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار 
دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه 
افغانس��تان، یکی از راه های جلوگیری از حوادث، 
حضور مسئوالن محترم کنونی این کشور در مراکز 
و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در 

اجتماعات مشترک است. 
    خط�ای عادی س�ازی با صهیونیس�ت  ها 

باید جبران شود
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد 
تمدن نوین اس��المی را جز با اتحاد شیعه و سّنی 
ممکن ندانستند و گفتند: شاخص اصلی برای اتحاد 
مسلمانان قضیه فلسطین اس��ت و هر چه جدیت 
بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج 
داده شود، اتحاد اس��المی تقویت می شود. ایشان، 
اقدام بعضی دولت های منطقه برای عادی س��ازی 
روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطایی 
بزرگ خواندند و افزودند: ای��ن دولت   ها باید از این 
حرکت و راه ضد وحدت اسالمی برگردند و خطای 

بزرگ خود را جبران کنند. 

    مسئوالن متوقف نشوند
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنان شان خطاب به 
ملت ایران، پیروی از پیامبر عظیم الشأن اسالم را در 
گرو تبعیت و الگو قرار دادن از آن حضرت به ویژه در سه 
موضوع »صبر«، »عدل« و »اخالق « دانستند و گفتند: 
صبر یعنی پایداری و مقاومت در مقابل گناه و سستی 
در انجام وظیفه، و همچنین مقاومت در مقابل دشمن 
و مصائب گوناگون. ایشان با تأکید بر اینکه امروز بیش 
از هر چیز به پایداری نیاز داریم، خطاب به مسئوالن 
افزودند: با پای��داری و مقاومت، و تحمل فش��ار  ها و 

مشکالت، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، عدل را مهم  ترین هدف 
میانی بعثت پیامبران برش��مردند و افزودند: قرآن 
کریم حتی عدالت را درباره دشمنان الزم می داند. 
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: در مقوله عدالت نیز 
مسئوالن مخاطب اول هستند. در همه تصمیمات 
و مقررات باید مسئله عدالت مورد توجه باشد و در 
مواردی که الزم است پیوست عدالت برای تدوین و 

اجرای آنها در نظر گرفته شود. 
    مخالفت را نباید با دروغ و تهمت و اهانت 

آلوده کرد
رهبر انقالب با تأکید بر رفتار عادالنه در همه شئون 
و محدود نکردن آن به تقس��یم ام��وال و ثروت ها، 
به عنوان نمونه به فضای مجازی اشاره و خاطرنشان 
کردند: گاهی در فضای مجازی با خالف گویی، تهمت 
و قول به غیر علم، بر خالف عدالت رفتار می شود که 
هم افرادی که با این فضا سر و کار دارند و هم کسانی 
که مس��ئولیت آن را در اختیار دارند باید مراقبت 
کنند. باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتی در 
موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم، مخالفت 

خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم. 
»پیروی از اخالق نبوی« آخری��ن نکته ای بود که 
رهبر انقالب به آن اش��اره کردن��د و گفتند: اخالق 
اسالمی یعنی تواضع، گذشت، سهل گیری در مسائل 
شخصی، احسان، و پرهیز از دروغ، تهمت و سوءظن 
به مؤمنین باید به عنوان یک دستورالعمل دائمی مورد 
توجه قرار داشته باش��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردن��د: اینکه ما ادعا می کنیم مس��لمان و 
جمهوری اسالمی هستیم باید با اقدام همراه باشد و 

در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم. 
    رئیس�ی: اقتصاد کش�ور را ب�ه مذاکره 

نمی زنیم گره 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس  جمهور 
وجود پیامبر اکرم)ص( را بزرگ ترین نعمت و قله 
تحول برای بشریت خواند و گفتت: امام تحول خواه 
ما نیز به تبعیت از رسول اکرم)ص( و با توکل به خدا 
و اتکای به مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم 
انقالب راهنمای تحول در همه بخش های کشور و 

پاسخ به نیاز مردم است. 
رئیس جمه��ور در بخش دیگری از س��خنان خود 
مسئله کرونا و تأمین کاالهای اساسی را دو دغدغه 
اصلی در آغاز کار دولت برش��مرد و گفت: امروز با 
واکسیناسیون گس��ترده گام بزرگی در صیانت از 
سالمت مردم برداشته ش��ده و با تأمین کاالهای 

اساسی نگرانی   ها در این زمینه رفع شده است. 
آیت اهلل رئیسی، سیاس��ت خارجی کش��ور را تعامل 
گسترده با دنیا به ویژه همسایگان بیان کرد و با تأکید بر 
اینکه اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم، 
گفت: ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم اما امریکا و 

اروپایی   ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند.

واکنش شمخانی به اظهارات اردوغان
 بزرگنمایی رژیم صهیونیستی 

نشانه قدرت نیست
دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی با تأکید بر 
اینکه بزرگنمای�ی هیبت پوش�الی رژیم 
صهیونیستی نش�انه مس�لمانی و قدرت 
نیست، نوشت: ترس از اقوام، سهم حکومتی 
اس�ت که با داغ و درف�ش با آن�ان روبه رو 
می شود نه ایران که گلستانی از اقوام است. 
علی شمخانی روز   شنبه در حساب کاربری خود 
در توئیتر پرسید: »بزرگ نمایی هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی توسط حاکمی 

که داعیه رهبری جهان اسالم را دارد، نشانه قدرت است یا مسلمانی؟ « 
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: »ترس از اقوام، سهم حکومتی است که با 

داغ و درفش با آنان روبه رو می شود نه ایران که گلستانی از اقوام است.«  
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ 
به س��ؤالی درباره تحرکات نظامی  ایران در مرز نخجوان و روابط اسرائیل-

آذربایجان و احتمال باالگرفتن تنش گفته بود: شخصاً چنین توقعی ندارم. 
ایران به دلیل روابط آذربایجان و اسرائیل، به تقابل با آذربایجان نمی پردازد. 
شمار شهروندان ترک  در ایران معلوم  است و دولت این کشور هم  این را در 
نظر دارد. این کار ساده ای نیست.  اقدامی که صورت گرفته اشتباه بود اما به 
نظر می رسد که دولت جدید ایران تنش را  ادامه نخواهد داد.  دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان همچنین در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی 
و ادعای تصویب بودجه برای اقدامات خصمانه علیه کش��ورمان، در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه 
۱/5میلیارد دالری برای شرارت علیه  ایران به فکر تأمین دهها  هزار میلیارد 

دالر بودجه برای بازسازی خسارت های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. 

اتفاقی تلخ در یک مراسم تودیع و معارفه
استاندار سیلی خورد و ضارب را بخشید

در جریان برگزاری آیین تودیع و معارفه استاندار آذربایجان شرقی 
یکی از حاضران در مراس�م با حمله به زین العابدین خرم، استاندار 
جدید، به وی س�یلی زد و مراس�م را برای دقایقی به تشنج کشاند. 
به گزارش ایرنا ، فرد حمله کننده به استاندار جدید آذربایجان شرقی، که گفته 
می شود یکی از کارکنان سپاه عاشوراست بنا بر دالیل شخصی این اقدام را 
انجام داده است. بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقالب اسالمی 
تبریز ضمن ابراز تأسف از حمله به استاندار جدید گفت: بالفاصله پس از پایان 
جلسه تودیع و معارفه استانداران پیشین و جدید آذربایجان شرقی ، دستور 
فوری برای بررس��ی ابعاد مختلف این حادثه از سوی دادستانی صادر شد. 
وی اظهار کرد: بر همین اساس اقدامات قانونی برای بررسی موضوع توسط 
دادستانی مرکز آذربایجان شرقی در دست اقدام است. محبوب علیلو اعالم 
کرد: هویت شخص ضارب استاندار آذربایجان شرقی مشخص شده است. 

در همین حال استاندار جدید آذربایجان شرقی در واکنش به این حرکت، 
با آرامش به ادامه س��خنرانی خود برای حضار پرداخت و اعالم کرد که قبل 
از مراسم احتمال برخی حاشیه سازی  ها را می داده که به دلیل اهمیت برنامه 
ترجیح داده است مراسم تودیع و معارفه تعطیل نشود. عابدین خرم با اشاره به 
اینکه روزهای گذشته عده ای تهدید کرده بودند که قرار است اتفاقی در این 
مراسم رخ دهد، ابراز داشت: منافقین بار  ها در طول دوران خدمتم مرا تهدید 
کرده اند و ما با این اتفاقات از مسیر انقالب متوقف نمی شویم. همه ما فدای راه 
ائمه اطهار)ع(، رهبری و شهدا هستیم که برای اعتالی دین جان دادند و این 
سیلی در راه والیت را به جان می خریم. استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هر 
چه در وجود دارم به کار می گیرم تا به اعتالی استان بینجامد و این ماجرا خللی 
در خدمت رسانی به مردم و استان ایجاد نمی کند. من ضارب را نمی شناسم و 
از این فرد می گذرم، او را می بخشم و شکایتی از او ندارم. وی با اشاره به اینکه 
در دورانی که در سوریه اسیر  داعش بودم، روزانه دهها بار شکنجه  و داعشی   ها 
بار  ها سالح را بر شقیقه من می گذاشتند، ابراز داشت: محکم به راه خود ادامه 

داده و اجازه نمی دهیم خللی در راه توسعه استان ایجاد شود. 
حاضران در سالن اجتماعات مصالی اعظم امام خمینی )ره( تبریز نیز در 
واکنش به این اتفاق با سر دادن شعار  هایی از قبیل »استاندار والیی، حمایتت 
می کنیم«، از خرم اعالم حمایت و نمایندگان آذربایجان ش��رقی مجلس 
شورای اسالمی حاضر در جلسه نیز به طور دسته جمعی با حضور روی سن 

از استاندار جدید آذربایجان شرقی اعالم حمایت و دلجویی کردند. 
سپاه عاشورا نیز طی بیانیه ای ضمن محکوم نمودن رفتار سخیف و دون 
شأن فرد خاطی، از مجاهدت   ها و رشادت های سردار خرم در جبهه های 
دفاع مقدس و مقاومت اسالمی و عرصه خدمت رسانی و نیز رفتار کریمانه 
وی در این موضوع قدردانی کرد. در بخش��ی از این بیانیه آمده است: به 
دنبال رخ دادن حادثه ناگوار هتک حرمت به اس��تاندار والیی و جهادی 
آذربایجان ش��رقی جناب آق��ای عابدین خرم که قل��وب امت حزب اهلل، 
خانواده های معظم شهدا، بسیجیان، پاسداران و قاطبه مردم غیور و همیشه 
در صحنه آذربایجان را مکدر کرد، سپاه عاشورا ضمن محکوم کردن رفتار 
سخیف و دون شأن فرد خاطی، از مجاهدت   ها و رشادت های سردار خرم در 
جبهه های دفاع مقدس و مقاومت اسالمی و عرصه خدمت رسانی و نیز رفتار 
کریمانه ایشان در این موضوع قدردانی و از خدای متعال توفیقات آن مجاهد 
خستگی ناپذیر را در خدمت به مردم شریف آذربایجان مسئلت می نماییم. 
انتظار دارد، دستگاه های مسئول ضمن بررسی موضوع، برخورد قانونی را با 

فرد خاطی انجام دهند و از تکرار چنین مواردی پیشگیری نمایند. 

 همزمان با فرارسیدن ایام 
میاد پیامبر اعظم)ص( انجام شد

آغاز به کار وب سایت هندی و رسانه آذری 
KHAMENEI. IR

هم زمان با فرارس�یدن ای�ام می�اد پیامبر اعظم)ص( وبس�ایت 
هن�دی و رس�انه آذری KHAMENEI. IR آغ�از ب�ه کار کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، همزمان با فرارسیدن ایام میالد پیامبر اعظم صلی اهلل 
علیه و آله، امام جعفر صادق علیه السالم و هفته وحدت، فعالیت وبسایت 
هندی و رسانه آذری پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ) KHAMENEI. IR( آغاز ش��د. رسانه هندی دفتر 
حفظ و نش��ر آثار حضرت آی��ت اهلل خامنه ای پیش از این در ش��بکه های 
 اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده بود و اکنون با راه اندازی وبگاه با نشانی

 hindi. khamenei. ir در دس��ترس مخاطبان خواهد بود.   همچنین 
همزمان با راه اندازی رسانه هندی، رسانه آذری برای مخاطبان حوزه قفقاز نیز 
 facebook. com/Khamenei. در شبکه های اجتماعی با نشانی های
az و twitter. com/az_Khamenei آغ��از ب��ه کار می کند. پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI. IR که از س��ال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده 
است، اخبار، بیانات، منظومه اندیشه و سیره رهبر انقالب اسالمی را پوشش 

می دهد و به تولید و انتشار محتوا به زبان های مختلف می پردازد.

88498443سرويس  سياسي
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

ایرانباتهدیدپایمیزمذاکرهنمیآید

خودسوزییکفرزندشهیدوتأسفهایمتعدد
صبح سه   شنبه گذشته، ۲7 مهر مقابل اداره بنیاد شهید یاسوج 
یک مرد جوان خودسوزی کرد. نگهبانان به کمک او می روند و با 
آمدن اورژانس، به بیمارستان منتقل می شود، اما به دلیل شدت 
سوختگی، پس از دو روز بستری فوت می کند. طی این دو روز 
اما اطالعاتی در مورد او منتشر شد که نشان می دهد اداره جهاد 
سازندگی یاسوج در پیشامد اتفاقاتی که منجر به تصمیم این 

جوان برای خودسوزی شد، مقصر بوده است. 
روح اهلل پرازیده، یادگار ش��هید »گل محمد پرازیده« متولد 
۱۳6۱ فردی است که صبح سه   شنبه مقابل اداره بنیاد شهید 
یاسوج خودس��وزی کرد. خانواده این شهید، در بیانیه ای که 
صادر کردن��د، ضمن »محکوم کردن« هر گون��ه »اعتراض و 
رفتارهیجانی و غیرمنطقی و غیرقانونی« که به »بهانه« عزاداری 
و حمایت از آنه��ا صورت بگیرد، تأکید داش��ته اند که »اجازه 
نخواهد داد مرگ این عزیز گرانمایه دستاویزی برای توطئه 
یا دسیسه دش��منان و معاندان نظام قرار گیرد. « این خانواده 
از مردم خواس��ته اند که اجازه دهند بررسی های الزم توسط 
»نهادهای متولی « انجام پذیرد. آنها ابراز امیدواری کردند که 

مراسم تشییع او »بی حاشیه « و »باشکوه« باشد. 
گرچه با روشن بینی خانواده این فرد، باب سوءاستفاده خیابانی 

ضدانقالب بسته شد، اما حواشی ناگزیر این اتفاق، در فضای 
مجازی ادامه دارد. او چرا با وجود آنکه پدر سه فرزند بود، دست 
به خودسوزی زد؟ چه خواسته ای داشت که برآورده نشد و کار 

را به اعتراضی اینگونه تلخ و مرگ آور رساند؟
او به دنبال »کار « بوده اس��ت؛ شغلی که با اخراجش بر باد رفته 
است. اسناد و مدارک می گوید که روح اهلل پرازیده، ۱9 فروردین 
96 به عنوان نیروی خدماتی توسط جهاد کشاورزی بویراحمد 
در منطقه زیالیی به کار گرفته شده است. سپس توسط جهاد 
کشاورزی به عنوان نیروی مازاد، عدم نیاز خورده و اخراج شده 
است. این در حالی است که بند ث تبصره ماده ۸7 قانون برنامه 
ششم توسعه مشخصاً مازاد معرفی کردن ایثارگران را ممنوع کرده 
است و این فرد هم فرزند شهید بوده است! از طرفی طبق ماده 
۲۱ قانون خدمات ایثارگری، او می بایست در ۱9 تیر 96 استخدام 
رسمی   می شد. جهاد کشاورزی خالف نص قانون عمل کرده و 
می بایست در این زمینه پاسخگو باشد. این عملکرد غیرقانونی 
تأسف دارد که البته دیگر هم جبران پذیر نیست. خصوصاً که او 

قبل از خودکشی، مشکلش را »بیکاری« عنوان کرده است. 
سید منصور موسوی، مدیرکل بنیاد شهید استان کهگیلویه 
و بویراحمد هم در م��ورد جزئیات قبل از وقوع خودس��وزی 

می گوید: »یک نفر ایثارگر سه   شنبه حدود ساعت 9 به بنیاد 
شهید استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه می کند و مستقیم 
به پشت بام ساختمان اداره می رود تا خود را از پشت بام به پایین 
بیندازد که همکاران متوجه او می شوند و با صحبت کردن، او را 
آرام و از این کار منصرف می کنند و مشکلش را جویا می شوند و 
می گوید مشکلم بیکاری است...  همکاران به او قول می دهند که 
مشکلش حل می شود و می گویند اگر وام اشتغال و یا بالعوض 
خواستید به شما می دهیم؛ راضی می شود و از ساختمان بیرون 
می رود. اما نیم ساعت بعد برمی گردد و جلوی در بنیاد شهید در 

خیابان اقدام به خودسوزی می کند. «
سید علی احمدزاده، استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم گفته که 
»پس از بررسی دقیق موضوع، در صورت بی توجهی به خانواده 

شهدا و ایثارگران با مقصران برخورد خواهد شد. «
با این حال، سه فرزند یتیم شده اند و تأسفی که وجود دارد، قابل 
جبران نیست. گرچه برخورد با مقصران و متخلفان می تواند این 
امید را ایجاد کند که در آینده شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. 
خودکشی به هیچ وجه مورد تأیید نیست، اما نمی توان شرایط 
سخت تحمیلی بر کسی را که جامعه و کشور به دلیل شهادت 

پدرش به او مدیون است، نادیده گرفت.
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