
  گزارش

الزامات کشور 
در مردمی سازی یارانه ها

بدون تردید ویژگی های انحصاری دولت س��یزدهم از جمله هویت مردمی، 
روحیه انقالبی و رویکرد مقاومتی تأثیر بسزایی در اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها دارد، چراکه می توانست مانند برخی دولت های پیشین با عوام فریبی 
راه غلط گذشته را طی کند و همچنان به جای اصالحات بنیادین و ریشه ای، 
با تزریق نقدینگی و افزایش تقاضا هم مشقات این کار بزرگ را به جان نخرد و 
هم مردم را از خود راضی نگه دارد. این دولت اما منافع دراز مدت ملت ایران را بر 
منافع کوتاه مدت شان ترجیح داد تا هم نظام اسالمی را به آرمان عدالت خواهی 
و محرومیت زدایی نزدیک کند و هم بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را 

درمان کند. 
در این میان یک خط رس��انه ای با هدفی ش��وم و پیچیده تالش می کند با 
بزرگنمایی در اختالف میان دو رئیس جمهور چنین القا کند که اگر اکنون 
دولت قبلی به ج��ای دولت فعلی بود، هرگز اقدام ب��ه اجرای چنین طرحی 
نمی کرد. پس هرچند که دولت ها هم متفاوت باش��ند آنچه الینحل مانده 

مشکالت مردم است. 
تأثیر این خط رسانه ای که احتماالً مورد پسند نیروهای انقالبی و طرفداران 
دولت فعلی هم ق��رار دارد، ایجاد یأس در مردم و جوان��ان از آینده و کاهش 
مشکالت کشور است. بنابراین، در این روز ها یک پیام مشترک اغلب رسانه های 
بیگانه از شیخ نشین های منطقه تا آلبانی نشین های اروپایی »بدتر جلوه دادن 

دولت فعلی از قبلی« و پشیمان کردن مردم از انتخاب شان است. 
این درحالی است که عوامل زیادی در اجرای این طرح دخیل هستند که از 
جمله مهم  ترین آنها تغییر شرایط و وضعیت حاکم بر کشور و منطقه است. 
متغیرهای مهمی که هم از نگاه نخبگان و هم نگاه مردم مغفول مانده اما هر 
دولتی را به اجرای این طرح ناگزیر می س��ازد. برخی از مهم  ترین این عوامل 

عبارتند از:
1.  پایان مهلت قانونی طرح در سال 1400 که دولت را ملزم به عدم اجرای 

آن می کند. 
2. وقوع جنگی بزرگ میان روسیه و غرب به نیابت اوکراین در منطقه ای که 30 

درصد غالت و 70 درصد دانه های روغنی دنیا تولید  می شود. 
3. نیاز کشور به واردات گندم و دانه های روغنی به دلیل سیاست های غلط 

گذشته از جمله نامناسب بودن قیمت خرید گندم تضمینی از مردم.
4. افزایش قیمت محصوالت م��واد غذایی در جهان حداق��ل به میزان 13 

درصد. 
5. عدم امکان تأمی��ن حتی 50 درص��د از گندم مورد نیاز کش��ور به دلیل 

خشکسالی ناشی از کم آبی.
6. تأثیر عدم ذخیره سازی یک ساله کاالهای اساسی و خالی شدن سیلوهای 

گندم .
7. افزایش چند برابری میزان قاچاق کاال به دلیل افزایش قیمت آرد و گندم 

در کشورهای همسایه.
8. افزایش سوء استفاده رانتخواران و هدررفت حدود 9  هزار میلیارد از بیت المال 

به جیب عده ای از رانتخواران شده است. 
9. روشن شدن بی نتیجه بودن ادامه سیاست ارز ترجیحی در تأمین کاالهای 

اساسی و حفظ قیمت آنها. 
10. تأثی��ر روزافزون ادامه پرداخ��ت ارز ترجیحی بر رون��ق تولید کاالهای 

داخلی.
11. افزایش وابستگی کشور به کاالهای خارجی و رشد بی رویه واردات.

12. تأثیر منفی بر رشد اشتغال و صادرات کاالهای ایرانی. 
13. افزایش فساد در زمینه آرد و نان به دلیل افزایش تفاوت قیمت آن با بازار 

آزاد که به حدود 20 برابر افزایش یافته بود. 
14. آگاهی کارشناسان و دولتمردان بر میزان زیان و خسارت های ناشی از 

ادامه پرداخت ارز ترجیحی.
15. افزایش روزافزون نارضایتی مردم به دلیل رشد بی رویه قیمت کاالهای 

اساسی .
مجموعه این دالیل که از سوی دولتمردان بیان می شود، بیانگر شرایطی است 
که اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها را از حالت اختیاری خارج ساخته و لزوم 
اجرای آن را برای هر دولتی اجباری می س��ازد و البته این امر با نوع رویکرد 
دولت نیز تنافری ندارد، چراکه میان کار اختیاری و اجباری تفاوت از زمین 

تا آسمان است. 

حسینعبداللهیفر

  رهبرمعظم انقالب درگذشت استاد فاطمی نیا را  تسلیت گفتند 

محبوب  و مراد جوانان  در ملکوت اعلی
آیت اهلل سیدعبداهلل فاطمی نیا، استاد اخالق، 
مورخ اسالمی و از اس�تادان حوزه و دانشگاه 
بامداد دو ش�نبه ب�ه ملکوت اعلی پیوس�ت. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل فاطمی نیا که برای دوره 
درمان بیماری خود در یکی از بیمارس��تان های 
تهران بستری بود، بامداد دو شنبه دعوت حق را 

لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. 
رهبر انقالب اس��المی در پیامی درگذشت عالِم 
واعِظ درس آم��وز، جناب حجت االس��الم آقای 
حاج س��ّید عبداهلل فاطمی نی��ا رضوان اهلل علیه را 

تسلیت گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری در این پیام آمده اس��ت: درگذشت عالِم 
واعِظ درس آم��وز، جناب حجت االس��الم آقای 
حاج سّید عبداهلل فاطمی نیا رضوان اهلل علیه را به 
خاندان گرامی و همه صاحبان عزا و ارادتمندان و 
مستفیدان ایشان تسلیت عرض می کنم. اطالعات 
گسترده و بیان جذاب و لحن ش��یرین این عالم 
محترم، منبعی پ��ر فیض برای جم��ع زیادی از 
جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و 
اندوه است. از خداوند متعال مسئلت می کنم که 
رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید 

و پاداش وافر به ایشان عنایت کند. 
   سوابق علمی آیت اهلل فاطمی نیا

آیت اهلل فاطمی نیا در سال 1325 در تبریز چشم 
به جهان گش��ود. از کودکی تحت تربیت دینی و 
علمی پدر خود )میر اسماعیل( که از جمله علمای 
اهل عرفان بود، قرار گرفت. سپس نزدیک به 30 
سال نزد میرزا حسن مصطفوی )از شاگردان سید 

علی قاضی( تحصیل کرد. 
ایشان همزمان تحصیالت حوزوی خویش را هم 
دنبال کرد و پ��س از مصطفوی از محضر علمایی 
چون عالمه طباطبایی، س��ید محمدحسن الهی 
طباطبایی )برادر کوچک ت��ر عالمه طباطبایی(، 
محمدتقی آملی، س��ید رضا بهاءالدینی، محمد 
تقی بهجت و عالمه جعفری در علوم اس��المی و 
عرفان استفاده کرد. از ایشان آثار ارزشمندی در 
زمینه آگاهی اسالمی و شرح مفاهیم شیعی به جا 

مانده که از آن جمله می توان به نکته  ها از گفته ها، 
فرهنگ انتظار: در مورد غیبت امام زمان و مباحث 
اس��المی دیگر، فرجام عش��ق: ش��رحی بر غزل 
حضرت امام خمینی )ره(، به زبان فارسی و اردو، 
یک نکته از هزاران در دو جلد شامل فرهنگ انتظار 
و فرجام عشق، ارمغان غدیر: چهل حدیث از منابع 
ش��یعه و س��نی، درباره رویداد غدیر خم، شرح و 
تفسیر زیارت جامعه کبیره، نغمه عاشقی می توان 
نام برد. همچنین از ایش��ان مقاالت متعددی در 

نشریات مختلف به چاپ رسیده است. 
     پیام های تسلیت

رئیس جمه��ور در پیامی رحلت عالم وارس��ته، 
س��یدعبداهلل فاطمی  نیا را ب��ه حوزه  های علمیه، 

علمای اعالم، عالقه مندان و به  ویژه بیت ش��ریف 
آن مرحوم تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی در 
پیام تسلیت خود آورده است: این استاد برجسته 
اخالق با کالم و بیان نافذ و س��خنان تأثیرگذار، 
زندگی پرخی��ر و برکت خود را ب��ا اخالص وقف 
ترویج و تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی در سطوح 
مختلف کرد و ب��ا تألیف آثار ارزش��مند کارنامه 
درخش��انی از خود بر جا گذاش��ت که همچون 

چراغی فروزان، الهام بخش باقی خواهد ماند. 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی، رئی��س قوه 
قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس س��تاد 
کل نیروهای مس��لح، مدیر حوزه های علمیه قم، 
رئیس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم، س��ید 

عمار حکیم رهبر جریان حکم��ت عراق، احزاب 
و شخصیت های لشکری و کشوری در پیام های 
جداگانه ارتحال عالم وارس��ته و اس��تاد اخالق، 

آیت اهلل فاطمی نیا را تسلیت گفتند. 
    تشییع در دانشگاه تهران، تدفین در قم

مراس��م تش��ییع پیکر آیت اهلل فاطمی نیا استاد 
اخالق و عالم ربانی امروز سه  شنبه ساعت 9 صبح 
از دانشگاه تهران به سمت چهارراه ولیعصر)عج( 

برگزار خواهد شد. 
قرار است پیکر این عالم ربانی عصر سه  شنبه پس 
از انتقال به شهر مقدس قم، ساعت 17 از مسجد 
امام حسن عسکری)ع( تشییع و در حرم حضرت 

فاطمه معصومه)س( به خاک سپرده شود.

ژه
سیاسی کردن همه موضوعات و چیدن مقدمات به گونه ای که وی

به نتیجه دلخواه و از پیش تعیین شده برسیم، شیوه همیشگی 
اصالح طلبان است، اما سوءاستفاده از خون خبرنگار فلسطینی 
که به دست نظامیان صهیونیست   ش��هید شد، برای تخریب 
جمهوری اسالمی یا رقبای سیاس��ی در داخل، امری فراتر از 
سیاسی بازی و سوءاستفاده اس��ت که البته روزنامه اعتماد و 
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت نشان دادند که از پس 

آن برمی آیند!
آذر منصوری یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان »چرا همدلی 
الزم با مرگ ابوعاقله به چشم نیامد؟ « نوشته است که همین تیتر 
هم دارای مغالطه است، چرا که به چشم نیامدن همدلی الزم 
در این موضوع را امری یقینی دانسته و صرفاً از چرایی آن سؤال 
کرد. در حالی که چنین تیتری، این سؤال را ایجاد می کند که 
مگر همدلی الزم با شهادت شیرین ابوعاقله، به چشم نیامد که 
حاال دنبال چرایی آن هستید؟ از قضا فضای رسانه ای و مجازی 
در ایران بسیار همدالنه با موضوع رفتار کرد و برخالف بسیاری 
از  مسائل خارجی که برای مردم ایران اهمیتی ندارد، شهادت 
ابوعاقله مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت و مطالب مرتبط 

با او در رسانه های مجازی بسیار پربازدید شد. 
پس آذر منصوری چه می گوید؟ بخوانیم: »در حالی که قاعده 
مرسوم همه عدالت جویان و ظلم ستیزان این است که هر جا 

ظلمی دیدند، نس��بت به آن اعتراض کنند و پیگیر اعاده حق 
مظلوم باشند، سؤال این است که چرا در کشور ما این واکنش  ها 
در سطح رسانه  ها و نهادهای حکومتی خالصه می شود؟ این 
واقعیت زمانی آشکارتر به رخ کشیده می شود که وقتی کسی 
از کشته شدن شیرین توسط ارتش اسرائیل مطلبی می نویسد 
یا پستی می گذارد، با واکنش همدالنه ای از سوی مخاطبان یا 
کاربران مواجه نمی شود و چه بسا انگشت اتهام هم به سوی او  

گرفته می شود؟«
س��اده اس��ت؛ آذر منصوری حلقه دور خودش را، فالوئرهای 
خودش و همفکران خودش را می بیند. هم از این رو است که 
فقط از کسانی نوشته که نه تنها واکنش همدالنه ای به مطالب 
مرتبط با شهادت ابوعاقله ندارند، بلکه حتی نویسنده را متهم 
می کنند. باید کسی به منصوری یادآوری کند که از قضا جای 
سؤال از شما دارد که چطور رفتار کرده اید و چه کسانی را با خود 
همراه کرده اید که وقتی از ظلم مطلق می نویس��ید، واکنش 

همدالنه دریافت نمی کنید؟!
اما او این رفتارهای حامیانش را به هم��ه جامعه ایران تعمیم 
می دهد تا نتیج��ه دلخواهش در تقصیر حکوم��ت را بگیرد و 
بنویسد که »به نظرم علت را باید در نوع رفتار دوگانه و متناقض 
حکمرانی در ایران جست وجو کرد . نمی شود از یک سو کشتار 
مظلومان و مسلمانان را در نقطه یا نقاطی از جهان محکوم کرد 

و در همراهی با آنها از توان لجستیک کشور هم مایه گذاشت، 
اما وقتی مس��لمانان در نقطه ای دیگر توسط حکومت دوست 
کشته می شوند، سکوت کرد؟...  استانداردهای دوگانه در کنار 
انواع گسست ها، ذیل بی اعتمادی به حکمرانی باعث مظلومیت 
دوچندان امثال ش��یرین ابوعاقله در جامعه ایران شده است. 
تناقض  ها و استانداردهای دوگانه را دریابید و برای آن چاره ای 

غیر از رویکرد ها و رفتارهای سلبی و قهری پیدا کنید. «
کس��ی که تناق��ض دارد، امث��ال آذر منصوری  ها هس��تند؛ 
اصالح طلبانی خود را منادی حقوق بشر می دانند، اما بر طبل 
دوستی با غرب که سردمدار نقض حقوق بشر در جهان است، 
می کوبند! دغدغ��ه ابوعاقله  ها را ندارند و ب��ه او چنان که باید، 
نمی پردازند، فرهنگ ضدیت با اسرائیل را در حامیان خود جا 
نینداخته اند، بعد می گویند چرا واکنش همدالنه برای مرگ 
ابوعاقله نگرفتیم! در همین یادداش��ت منصوری و عنوان آن 
هم، او از به کارگیری واژه شهید و شهادت پرهیز و از »مرگ« 
و »کشتن « و »قتل« استفاده می کند، بعد چگونه می خواهد 
قداست خون ابوعاقله را تش��ریح کند؟ اصاًل کسی که از خون 
یک خبرنگار هم برای سوءاستفاده سیاسی نمی گذرد، می تواند 
انتظار واکنش همدالنه داشته باشد؟ از این منظر، یادداشت او را 

صرفاً یک »قیاس به نفس « می توان دانست. 

 به اتهام اقدامات ضد امنیتی 
سعید مدنی بازداشت شد

س�عید مدن�ی ب�ه اته�ام ارتب�اط مش�کوک خارج�ی و اقدام�ات 
ش�د.  بازداش�ت  ص�الح  ذی  مراج�ع  توس�ط  ضدامنیت�ی 
به گزارش مهر، »سعید مدنی قهفرخی« به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و 
اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذی صالح بازداشت شد. بنابر اطالعات مهر، 
او به اتهام مالقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی 

آنها به برخی عناصر سابقه دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد. 

 عناصر مرتبط با ضد انقالب 
در یاسوج دستگیر شدند

 با رصد اطالعاتی  سربازان گمنام امام زمان )عج( شش نفر از عناصر اصلی 
هسته های مرتبط با ضد انقالب خارج از کشور در یاسوج بازداشت شدند.

 به گزارش   روابط عمومی اداره کل اطالعات کهگیلویه و بویراحمد  این افراد با 
هدایت گروهک مستقر در خارج از کشور با سوء استفاده از مطالبات معلمان، 

زمینه آشوب، ناآرامی و ناامنی را در تجمعات این گروه فراهم کرده بودند.

در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد
هشدار به برهم زنندگان آرامش روانی مردم

همه دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی 
و از جمله ق�وه قضائی�ه باید در راس�تای 
کمک به پیش�برد اصالح�ات اقتصادی به 
نفع معیش�ت مردم، تم�ام تدابی�ر الزم را 
اتخاذ کنند تا امنیت مردم به موازات اجرا 
و عملیاتی س�ازی این طرح بر هم نخورد. 
به گزارش میزان،حجت االس��الم محس��نی 

اژه ای، روزگذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه،از شکیبایی، بصیرت ، 
زمان شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصالحات اقتصادی و 
توزیع عادالنه یارانه ها  قدردانی کرد و گفت:دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما 
به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم 
پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و 
زمان شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه های دشمنان را نقش 
بر آب کردند. محسنی اژه ای به تبیین و تشریح مقوله اصالحات اقتصادی و نیاز 
مبرم کشور به عملیاتی سازی و پیشبرد طرح های اصالح گرایانه در حوزه اقتصاد 
به نفع معیشت مردم پرداخت و با برش��مردن مواردی نظیر اصالح ساختار 
بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقوالت 
ارزی که تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق القول 
بر تحقق و اجرای آنها تأکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با 
ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد. رئیس عدلیه 
تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان متفق القول بر اجرای طرح ملی مرتبط 

با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تأکید داشتند. 
قاضی القضات با تأکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت المال 
بهره مند باش��ند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقاء 
مقوله عدالت اجتماعی و بهره مندی بیشتر دهک های پایین درآمدی جامعه 
دانست و این مهم را نیز یادآور ش��د که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر 
عدالت اجتماعی گام های بیشتر و بلندتری برداشته شود. اژه ای از تالش شبانه 
روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم 
قدردانی به عمل آورد و تأکید کرد که قوه قضائیه تمام قد و همه جانبه در اجرا و 

پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد. 
رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم 
و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده 
خواهد شد. قاضی القضات افزود: همه دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی 
و از جمله قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصالحات اقتصادی به 
نفع معیشت مردم، تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به 

موازات اجرا و عملیاتی سازی این طرح، بر هم نخورد. 
 

 معاون سیاسی وزارت امور خارجه: 
باید از دغدغه جهانی »امنیت انرژی«

 فرصت همکاری جهانی ساخت
دغدغ�ه جهان�ی درب�اره »امنی�ت ان�رژی« و »امنی�ت غذای�ی« 
باید ب�ه فرصت�ی ب�رای هم�کاری در عرصه جهان�ی تبدیل ش�وند. 
به گزارش ایرنا، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه روز گذشته در 
دیدار خانم اینگرید بروتکوا معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلواکی و هیئت 
همراه گفت: شرایط جهانی بیش از هر زمان دیگری امنیت انرژی و امنیت 
غذایی را به اولویت بسیاری از کشور ها تبدیل کرده است و لذا باید تالش کرد تا 
دغدغه جهانی درباره » امنیت غذایی « و » امنیت انرژی « که دو رکن راهبردی 
امنیت ملی همه کشور ها به شمار می آیند، به فرصتی برای تعامل، همکاری 
و حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند تا همه ملت  ها چشم انداز 

مطمئن و روشنی از آینده را پیش رو داشته باشند. 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اش��اره به اینکه امروزه همگان از جمله 
کش��ورهای اروپایی به درس��تی رویکرد و نگاه ایران در طول یک یا دو دهه 
گذشته برای حل و فصل مسائل در کش��ورهای عراق و افغانستان و سوریه 
اذعان دارند، اظهار داشت: هزینه های شکست و ناکامی سیاست های امریکا و 
برخی از دولت های اروپایی در منطقه صرفاً متوجه این دولت  ها نیست، بلکه 
مردم آن کشور ها هستند که بیشترین هزینه  ها و خسارت های ناشی از اجرای 

این سیاست های غلط را متحمل شده اند. 
باقری ضمن تشریح جایگاه اصولی حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران، تصریح کرد: ابعاد و پیامدهای مربوط به تأمین نیازهای اساسی 
مردم افغانستان و نیز مسائل ناشی از آن به ویژه پدیده مهاجران افغانستانی، 
مسئولیت های مشخصی را متوجه همه دولت های مدعی حمایت از حقوق بشر 
به ویژه اروپایی  ها می کند. وی در پایان با تأکید بر رویکرد جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای حوزه 
شرق اروپا، رفع موانع بر سر راه توس��عه روابط را ضروری دانست و برگزاری 
کمیته مشترک اقتصادی دو کش��ور در هفته آینده را زمینه ساز گسترش 

مناسبات دوجانبه معرفی کرد. 
 

در دیدار سرلشکر باقری
 با وزیر دفاع تاجیکستان مطرح شد

اراده ایران و تاجیکستان 
در مبارزه با تروریسم و امنیت در مرزها

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و وزیر دفاع تاجیکستان، در زمینه مبارزه 
با تروریسم و برقراری امنیت در مرز ها و همچنین رزمایش های مشترک و 
توسعه تجهیزات نظامی فی مابین دو کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
به گزارش روابط عمومی حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران، روز گذشته پس از استقبال رسمی از سوی سپهبد شیرعلی 
میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و همچنین شرکت در مراسم باشکوه نظامی 
و سان از یگان های نمونه و تشریفات نیروهای مسلح کشور تاجیکستان 
در یک نشس��ت تخصصی ضمن بررس��ی راه های توس��عه و گسترش 
همکاری های دوجانبه و مبارزه با تروریس��م در منطقه آسیای مرکزی، 
همکاری های منطقه ای با محوریت کش��ور افغانس��تان را مورد بحث و 

بررسی قرار دادند. 
سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه نیروهای مس��لح دو کشور باید عالوه بر 
برقراری امنیت در مرز ها با یکدیگر تعامل و تبادل نظر داشته باشند، افزود: 
توس��عه و تحکیم همکاری های منطقه ای و دوجانبه و همچنین تبادل 
آموزش و توسعه همکاری نظامی پیرامون مبارزه با تروریسم، باید در اولویت 

نیروهای مسلح دو کشور قرار گیرد. 
سپهبد شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این دیدار از طرح های 
نیروهای مس��لح ایران برای مقابله با تروریس��م و جرایم سازمان یافته و 
مواد مخدر با کمک و همکاری دو کش��ور استقبال کرد و گفت: برگزاری 
رزمایش های مشترک و توسعه تجهیزات نظامی از اولویت های نیروهای 

مسلح کشور تاجیکستان و جمهوری اسالمی ایران است.
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قیاس به نفس خانم دبیرکل!

      خبر

با توجه ب�ه هدایت ه�ای رهبر معظ�م انقالب 
اس�المی، روحانیت جه�اد تبیی�ن را اولویت 
می دان�د و در ای�ن جه�اد پش�تیبان نیس�ت 
بلک�ه فرمان�ده و مبن�ای حرک�ت اس�ت. 
به گ��زارش دفاع پ��رس، حجت االس��الم عبداهلل 
حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در 
همایش »شهدای روحانی، فرماندهی و هدایتگری 
نظامی« که روز گذشته در مجتمع فرهنگی آیه  ها 
در مش��هد مقدس برگزارش��د، با بیان این مطلب 
اظهار داشت: شهادت برای رسیدن به حیات طیبه، 
بزرگ ترین نعمت است. پیام شهدا این است که از 
حیات حیوانی می گذریم تا حیات انسانی خود را 
ابدی و همیشگی کنیم. گفتمان و ادبیات شهادت، 

گفتمان شادی، سرور و بشارت است. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تصریح کرد: جهاد یک امر همگانی و همیش��گی 
اس��ت. در زندگی، روزی بدون جهاد نیست. جهاد 
عامل عزت، افتخار و حیات اس��ت، البته مصادیق 
جهاد متناس��ب به مقاطع مختل��ف و نوع تهاجم 

دشمن تغییر می کند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: 
مبنای جنگ حق و باطل بر اساس قرآن کریم دین 
و باورهاست. انرژی هسته ای، توانمندی موشکی 
و حمایت از مظلومان عالم بهانه است. استکبار به 
دنبال آن است تا اراده خود را حاکم و سلطه خود را 
تحمیل کند و ما را از والیت اهلل خارج و تحت والیت 
خود قرار دهد. حاجی صادقی گفت: در این جنگ، 

پرچم دار جهاد روحانیت است. روحانیت در مکتب 
اهل بیت آموخته که باید همیش��ه در حال مبارزه 
و جهاد باشد. بزرگ ترین جلوه زندگی ائمه اطهار، 
جهاد و مبارزه بوده، اما نوع آن با توجه به ش��رایط 
حاکم بر جامعه متفاوت بوده است. سنگرنشینی 
روحانیت منحصر به دفاع مقدس نیست و رسالت 
این قش��ر از دوران غیبت آغاز شده اس��ت. او سر 
می دهد اما نمی گذارد دین خدا تضعیف شود، این 
روحیه برگرفته از فرهنگ حسینی و فاطمه است. 
روحانیت وارث انبیا اس��ت و به همین دلیل شعار 
دفاع از دین س��ر می دهد و حضور در جهاد را برای 

خود مایه افتخار می داند. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه 
مأموریت روحانیت، مأموریت انبیاست، یادآور شد: 
چه در جنگ نرم و چه در جنگ س��خت و چه در 

داخل و چه در خارج روحانیت فدای اس��الم است 
که در این راستا نیز متحمل هزینه شده است و این 
سیره عملی ائمه اطهار بوده است و شهدای روحانی 

مؤید این ادعا هستند. 
حاج صادقی خاطرنش��ان کرد: روحانیت عالوه بر 
راهنما، راهبر نیز هستند و خود پرچم دار جهاد به 
شمار می روند. جهاد روحانیت معلول این است که 
اشراف کامل بر تحرکات دشمن، خطرها، آسیب  ها و 
دشمنی  ها دارد و این آمادگی در سایه بصیرت الهی و 
کسب تقوا کسب شده است. وی عنوان کرد: بصیرت 
و تسلط بر نقشه دشمن، صراحت و شجاعت در دفاع 
از دین و روحیه جهادی  از ویژگی های روحانیت به 

شمار می رود. 
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران با اشاره به 
اینکه امروز روحانیت در انواع جهاد ها به خصوص 

جهاد تبیین پیشتاز است، بیان داشت: با توجه به 
هدایت های رهبر معظم انقالب اسالمی روحانیت 
این جه��اد را اولوی��ت می دان��د و در جهاد تبیین 
پشتیبان نیست بلکه فرمانده و مبنای حرکت بوده و 

به تبع اهل بیت سخنگوی دین است. 
حاجی  صادقی تصریح کرد: جهاد تبیین می تواند 
مبنای همه جهاد ها باش��د و ب��رای نقش آفرینی 
مسئوالن و آحاد مردم در جهاد ایجاد انگیزه کند؛ 
بر همین اس��اس جهاد تبیین موتور محرکه سایر 
جهادهاس��ت و تربیت نس��لی مجاهد را به همراه 

خواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: روحانیت همان گونه ک��ه در دفاع 
مقدس پیشتاز بوده و خوش درخشیده است باید در 

جهاد تبیین نیز پیشگام باشد. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاس��داران گفت: امروز 
راهبرد دشمن تصرف سرزمین نیست بلکه معرفت و 
تعلقات مردم را هدف گرفته است. انسان را دانایی  ها 
و دل بستگی  ها می سازد؛ بر همین اساس دشمن به 
دنبال تغییر دل بستگی  ها و ذائقه فرهنگی جامعه 
است که با نقش آفرینی روحانیت در جهاد تبیین 
این توطئه دشمن خنثی خواهد شد. حاج صادقی 
تأکید کرد: اولین و بزرگ تری��ن آرزوی روحانیت 
این است که خداوند ش��هادت را که فوزی باالتر از 
آن نیست به همه ما مرحمت کند. وی متذکر شد: 
حوزه های علمیه پویا و زنده هستند و روحانیت در 
صحنه حضور دارد و با تمام وجود در راستای اجرای 

منویات فرمانده معظم کل قوا تالش خواهد کرد. 

نماینده ولی فقیه در سپاه:

روحانیت در جهاد تبیین باید پیشتاز باشد 

 مردی را دیدم که خود
»میزان شأن آدمی« بود 

ادامه از صفحه یک 
می گفت اسالم اگر این دین کوچه و خیابان بود، امام حسین)ع( یک انگشتش 
را هم برای آن نمی داد. با همان لهجه شیرین فراموش نشدنی، هر بار تذکرمان 
می داد که مقدس بازی درنیاوریم و پناه ببریم از خانم جلسه ای  هایی که از دین 
جز دستورالعمل های بی مایه نفهمیده اند. وصیتی از شهریار را وام گرفته بود تا 
پندمان بدهد. منبر وسط و سطح پایین گوش نکنیم تا وسط نمانیم و از پوسته 
دین و بازی کردن با آن به عمق دین برویم.  پرهیزمان می داد از اینکه در عزای 

اباعبداهلل)ع( بنشینیم پای روضه  ها و ذکر مصیبت های باز. 
می گفت قلب نازنین حضرت زهرا)س( به درد می آید. دستمان را گرفت و 
یادمان داد که شب های قدر را قدر بدانیم و ادعیه را از سر وظیفه و برای ثواب 

نخوانیم. می گفت جوشن کبیر را نگفته اند بخوانانید، گفته اند بخوانید. 
وقتی از تالش  ها و زحماتش برای پیدا کردن نس��خه های خطی کتابی در 
لبنان، مصر یا نجف می گفت یا شنیدیم که از بس در کوچه پس کوچه های 
بازارهای کتاب کش��ورهای مختلف چرخیده که بعضی کتابفروش  ها او را 
»خوره کتاب « می خوانند، یاد گرفتیم که برای تحصیل علم باید سختی 

بکشیم و قدر زحمات خط به خط نوشته های قدما را بدانیم. 
خالصه کنم که »روحانی« ای کامل بود و نگین اهل بیت)ع(. خوش به حالمان 
که به قول »هوشنگ ابتهاج « مردی را دیدیم که میزان شأن آدمی بود. هزاران 
خط جمله برای مان یادگار گذاشته. خیلی  ها را می گفت اگر زیر خاک بروم 
کسی نیست که برای تان بگوید و خوش به سعادتمان که در عصر او زیستیم 

و در کویر دنیای مدرن از چشمه خروشان او سیراب شدیم. 


