
5| روزنامه جوان |  شماره 6488  |  1443 ش��وال   20  |  1401 خ��رداد  اول  یک ش��نبه 

88498443سرویس  سياسي

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين مجتبي ذوالنوري، نخستين فرمانده تيپ روحانيون

روحانيت در دفاع مقدس از رزم تا تبليغ

حجت االسالم مجتبي ذوالنوري، اولين فرمانده 
تيپ ۸۳ امام صادق)ع(، نخستين فرمانده تيپ 
تبليغي رزمي روحانيون است. او ۸۴ ماه حضور در 
جبهه هاي جنوب، غرب و كردستان را در كارنامه 
فعاليت هاي رزم�ي اش دارد. ذوالنوري عالوه بر 
تحصيالت حوزوي و استفاده از محضر استادان 
بنام حوزه، مدرك كارشناسي اش را در رشته زبان 
انگليسي از دانش�گاه تهران گرفت و همچنين 
دوره آموزش�ي فرماندهي و س�تاد»دافوس«را 
كه ويژه فرماندهان نيروهاي مس�لح اس�ت، در 
دانش�گاه امام حسين)ع( پشت س�ر گذاشت. 
از مسئوليت هاي حماسه و مقاومت حجت االسالم 
مجتبي ذوالنوري مي توان به مس��ئول اعزام مبلغ 
لشكر۲۷محمد رسول اهلل)ص( در فاصله سال هاي 
۶۱ تا ۶۴، معاونت فرهنگي لشكر۱۰سيدالشهدا)ع( 
و همزمان معاونت فرهنگي قرارگاه و س��پاه س��وم 
قدس حدوداً تا پايان جنگ با حفظ سمت فرماندهي 
تيپ۸۳، مسئول ستاد ارتباطات فرماندهي تبليغات 
جبهه و جنگ و فرمانده تيپ مستقل۸۳ امام جعفر 
صادق)ع( به مدت ۲۳سال اشاره كرد. او هم اكنون 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 

مجلس شوراي اسالمي است. 
با مجتبي ذوالنوري به مناس��بت برگزاري كنگره 
شهداي روحاني در چهارم خردادماه جاري، پيرامون 
نقش روحانيت در دفاع مق��دس گفت وگو كرديم. 

بخش هاي مهم تر آن را در ذيل مي خوانيم.
  نقش واليت

روحانيون در دوران دفاع مقدس به اشكال مختلف 
ايفاي نقش داشتند. يك نقش، نقش كالن و كلي 
بود، مثل نقش��ي ك��ه حضرت ام��ام در تحريك و 
تحريض و بس��يج مردم در دفاع مقدس و هدايت 
كلي دفاع مقدس و فرماندهي كل قوا داشتند. اين 
نقش، منحصر به روحاني��ت و در اختيار حضرت 
امام بود، امروز هم فرماندهي نيروهاي مس��لح ما 
در اختيار ولي فقيه و از نقش هاي ايشان است. اين 
نقش به ظاهر ممكن است به چشم نيايد، ولي در 
ايفاي نقش كالن روحانيت كه در عمل ولي فقيه و 

رهبري تبلور داشت، كتاب ها مي شود نوشت. 
  نقش پشتيباني

نق��ش دوم روحانيت، نقش پش��تيباني ب��ود. اگر 
جبهه هاي م��ا دوام  آورد، مس��اجد، حس��ينيه ها، 
تكايا و هيئات كه تريبون هاي در اختيار روحانيت 
بود، نيروها را و پش��تيباني ها را براي جبهه گسيل 
مي كردند. در مراسم شهدا و هر مناسبتي، پشتيباني 

جنگ را گرم نگه مي داش��تند. م��ردم هم به حرف 
روحانيت اعتماد داش��تند و وارد صحنه مي شدند؛ 
چه عرصه پشتيباني جنگ و چه داغ نگه داشتن تنور 

خود دفاع. اين نقش پشتيباني روحانيت بود. 
  نقش مسئوليتي

نقش سوم، نقش مسئوليتي روحانيت در جنگ بود. 
يك يگان نظامي واحدهاي متع��ددي دارد. همان 
طور كه اطالعات دارد و عمليات دارد، پرس��نلي و 
نيروي انساني دارد،  تداركات و توپخانه و زرهي دارد، 
ضدزره و ادوات دارد، واحدهاي عقيدتي- سياسي 
هم داش��ت و نمايندگي هاي حضرت امام در سپاه 
و بسيج را داش��تيم و تبليغات و انتش��ارات و واحد 
عمليات رواني داش��تيم. اين واحدهاي��ي كه ما در 
يگان هاي رزم داشتيم، اغلب اينها رؤسا و مسئوالن 

آنها روحاني بودند. 
   نقش فرماندهي و رزمي

نقش چه��ارم، نق��ش فرماندهي روحاني��ت بود؛ 
فرماندهي نظام��ي. ما در بين روحاني��ون فرمانده 
قرارگاه داشتيم. حاج آقا بشردوست در عمليات های 
كرب��الي۴و 5 فرماندهي قرارگاه كرب��ال را بر عهده 
داشتند و چندين لشكر زير امر قرارگاه كربال اجراي 
عمليات مي كردند يا حاج آقا طالبيان كه فكر مي كنم 
االن امام جمعه بابلسر هستند. ايشان رئيس ستاد 
قرارگاه بودند. خ��دا رحمت كند ش��هيد صالحي، 
جانش��ين لش��كر ۲۷حضرت رس��ول از بچه هاي 
نجف آباد بود كه روحاني بودند، ولي لباس پاسداري 
مي پوش��يدند و در عمليات شركت مي كردند. خدا 
رحمت كند شهيد كاوه، فرمانده لشكر ويژه شهدا، 
ايشان قبل از اينكه پاسدار بشوند، طلبه بودند. شهيد 
آسيدمحمد حجازي كه س��ال گذشته به شهادت 
رسيد، ايشان در كنار شهيد مصطفي رداني پور و در 
كنار شهيد ميثمي از طلبه هاي مدرسه حقاني قم 
در قبل از انقالب بودند. ما در س��طوح مسئوليتي و 
فرماندهي روحانيون فراواني داشتيم كه ايفاي نقش 
مي كردند تا مي رسيد به رده هاي پايين مثل تيپ كه 
مثاًل توپخانه ۶۱محرم برادرمان آقاي زين العابدين 
احمدي روحاني بود. هم درجه سرداري گرفت و هم 

روحاني و فرمانده آتشبار توپخانه بود. 
ما روحاني ای داشتيم كه خلبان هلي كوپتر كبري 
بود و در زدن مواضع دشمن حماسه آفريني داشت. 
 روحانيوني داش��تيم كه در تخصص هاي غيررزمي 
در صحنه جنگ ايفاي نقش مي كردند، مثاًل ش��ما 
وقتي وارد بيمارستان فاطمه الزهرا در عمليات فاو 
مي ش��دي، مي ديدي يك عبا و عمام��ه و قبا روي 

ديوار بيمارستان زيرزميني آويزان است، موقع نماز 
مي ديديم يك نفر از داخل اتاق عمل با روپوش سفيد 
آمد بيرون، روپوش را درآورد و عبا را پوشيد و عمامه 
را گذاشت و رفت براي اقامه نماز، يعني روحاني ما به 

عنوان جراح در اتاق عمل ايفاي نقش مي كرد. 
قشري از شهداي روحاني، روحانيون در حوزه رزم 
بودند كه از ش��هداي گمنام روحانيت كه هنوز هم 
شناخته نشده اند، همين ها هستند، چون روي سنگ 
قبر اينها هم نوشته شده بس��يجي شهيد، رزمنده 
شهيد و عناوين مقدسي از اين قبيل و اسمي از طلبه 
بودن آنها نيست. در بنياد ش��هيد هم پرونده اي به 

عنوان طلبه براي اينها تشكيل نشده است. 
   نقش تبليغي

نقش شش��م كه روحانيت داشت، نقش تبليغي 
بود. اي��ن نقش تبليغ��ي خيلي مهم و رس��الت 
اصلي روحاني��ت بود. اگر چه ي��ك روحاني هم 
آنجا اگر آرپي ج��ي زن بود، كون��وا دعاه  للناس 
بغير السنتكم بود، ش��ما مردم را به غير از زبان 
دعوت به دين كنيد، وقت��ي روحاني فقط آيات 
و روايات جهاد را بخواند كافي نيس��ت، روحاني 
در عمل خودش باي��د ميداندار باش��د تا مردم 
پشت سرش قرار بگيرند، لذا آرپي جي زدن يك 
روحاني ما هم تبليغ ب��ود، ولي به هر حال نقش 
خاص تبليغي، ما روحانيون فراواني داشتيم كه 
اينها در س��طوح مختلف جبهه تا خطوط مقدم 
حضور داش��تند، حت��ي جايي ك��ه كار جمعي 
نمي شد انجام داد، روحاني س��نگر به سنگر در 
خطوط مقدم مي رفت س��راغ رزمنده و مسائل 
او را مي پرسيد كه سؤالي و ابهامي در شرعيات 
نداشته باشد. ش��هداي زيادي هم در اين زمينه 
داديم. ما حدود ۳۶امام جمعه و امام جمعه موقت 
در جنگ شهيد داديم، حتي بعضي از مراجع ما 
در جبهه ها حضور پيدا مي كردن��د؛ روحانيون 
بنامي مثل آيت اهلل حائري شيرازي، آقاي بهلول، 
مرح��وم آيت اهلل العظمي بهاءالدين��ي، مرحوم 

آيت اهلل العظمي ميرزاجواد آقاتهراني. 
ما ي��ك گروه هاي��ي هم داش��تيم كه اينه��ا هر دو 
توانمندي رزمي و تبليغي را داشتند. نيروهايي بودند 
كه اگر عمليات نبود و نياز به كار فرهنگي و تبليغي 
بود، لباس روحانيت به تن و كار فرهنگي و تبليغي 
مي كردند و زماني كه عمليات بود، لباس روحانيت را 

كنار مي گذاشتند و لباس رزم مي پوشيدند. 
فرمانده يكي از گردان هاي لش��كر سيدالشهدا)ع( 
سردار حاج خادم مي گفت، گردان من زمينگير شده 

بود و آتش سنگين دشمن اجازه نمي داد رزمنده سر 
خودش را بلند كند. من هر چه گفتم واجب است و 
جهاد اينجور است و خودم و سلسله مراتب را رساندم 
به حضرت امام كه نيرو تكان بخورد، ولي آتش اجازه 
نمي داد نيرو بلند شود. ايش��ان مي گفت يك دفعه 
ديدم در بين بارش انواع گلوله و آتش، يك رزمنده 
بلند شد، كوله پشتي خودش را باز كرد و انگار نه انگار 
كه انواع آتش دارد مي آيد،  يك عمامه بسته تاكرده 
را كه داخل كوله پشتي داشت، درآورد و كاله آهني 
را از سر برداشت و گذاشت كنار و عمامه را روي سر 
گذاشت و گفت بچه ها من سرزعيم و روحاني گردان 
شما هس��تم. ش��ما تا چند دقيقه پيش مي گفتيد 
حس��ين جان كربال، امام حس��ين هنوز همان امام 
حسين و كربال همچنان همان كربالست. هر كسي 
عاشق صحن و سراي اباعبداهلل است، پشت سر من 
حركت كند، گ��ردان بي اختيار از جا كنده ش��د و 

خودش اولين شهيد گردان شد. 
يك روحاني داشتيم به نام شهيد محمدرضا حيدري 
كه يك روحاني با چهره بس��يار نوراني بود. اخالق 
متعالي و روحي��ه رزمي و جهادي باال داش��ت. اين 
شهيد محمدرضا حيدري يك تنه نشسته بود پشت 
تيربار و دشمن هم آتش مي ريخت. گردان حنين سه 
بار مقاومتش شكسته شد، چون آتش خيلي سنگين 
بود. گردان عقب نش��يني مي كرد، وقتي مي ديدند 
ش��هيد محمدرضا حيدري يك تنه پش��ت تيربار 
نشسته و دارد آيات جهاد و ش��هادت را مي خواند، 
گردان برمي گشتند. سه بار اين اتفاق افتاد تا پاتك 

دشمن شكست خورد. 
   پس از دفاع مقدس

بعد از دفاع مقدس، جامعه روحانيت عرصه هاي ديگر 
را ترك نكردند. در ساير حوادثي كه مردم در معرض 
آسيب بودند از شتافتن به كمك مردم دريغ نكردند. 
من چند مصداق را كوتاه عرض مي كنم. زماني كه 
زلزله رودبار اتفاق افتاد، س��ردار ش��مخاني به بنده 
زنگ زدند و گفتند كه تصميم بر اين شده است كه 
روحانيون بروند براي كمك به مردم و مسائل شرعي 
آنها را كمك كنند. مثاًل جنازه اي را دفن مي كردند، 
بعد كه آواربرداري مي ش��د، مي ديدند زير آوار يك 
دست قطع شده پيدا شد و مي ماندند كه حاال با اين 
دست چه بايد بكنند و از اين سري مسائل پيچيده 
زياد وجود داشت كه كس��اني بايد آنجا مي بودند و 
كمك می كردند. من همان شب اول زلزله كه به ما 
گفتند، سريع فراخوان زدم براي طلبه ها، توسط تيپ 
امام جعفرصادق)ع( و صبح روز دوم زلزله ۴۰۰نفر 
روحاني رزمنده را در منطق��ه پخش كرديم، حتي 
آن موقع آقاي انصاري، فرمانده هوانيروز بود، من به 
ايشان اصرار مي كردم كه خلبان هاي شما كه كمك 
 مي رسانند به روستاهاي استان گيالن، منطقه رودبار 
و طارم و منجيل و غيره، اجازه بدهيد يك روحاني 
هم همراه هلي كوپتر شما برود كه مسائل روحي و 

معنوي مردم را پيگيري كند. 
خلبان ها كه مي رفتند، مردمي بودند كه سه روز آب 
و غذا به آنها نرسيده بود. عزيزان شان را از دست داده 
بودند و وضعيت روحي آنها به هم ريخته بود و گاهي 
توزيع اين اقالم دچار مشكل مي شد. خلبان گاهي 
كتك مي خورد و هلي كوپتر و اجناس��ش آسيب 
مي ديد و حتي اجناسي كه حمل كرده بود پخش و 
پال مي شد. يك روحاني با يكي از اين پروازها رفت و 
وقتي آنجا  رسيد، مردم را آرام و جمع مي كرد و آنها 
را نظم و تسلي مي داد و بحث ايثار را مطرح مي كرد 
كه سر گرفتن كمك ها، اوضاع به هم نريزد و شرايط 
به ش��كلي ش��د كه خلبان ها تا روحاني پروازشان 
تعيين نمي شد، پرواز نمي كردند و مي گفتند حتماً 
روحاني بايد همراه ما باشد. اينها هم مسائل شرعي 
را حل مي كردند و هم امدادرساني و كمك رساني به 
مردم را انجام می دادند و هم از لحاظ روحي به مردم 
كمك مي كردند و اين تجربه باعث شد يك گردان 
ويژه در تيپ امام جعفر ص��ادق)ع( براي حوادث 
غيرمترقبه مثل سيل و زلزله با آموزش هاي مختلف 

و تجهيزات الزم ايجاد شود.

ظاهر و باطن غرب
روزنامه صبح نو در يادداش��تي استاندارد دوگانه 
غرب در موضوعات مختلف را تقبيح كرده و نوشته 
اس��ت: تصور كنيد جامعه اي را ك��ه در آن بارها 
تورات و انجيل تحت پوشش پليس به آتش كشيده مي شود، پناهندگان 
به آن بر اساس رنگ پوست شان با برخوردهاي متفاوت روبه رو مي شوند، 
فاصله طبقاتي در آن بيداد مي كند و مثاًل براي تولد ملكه ۹۰ساله اش 
هزينه هاي نجومي بشود، كسي حق نداشته باش��د عليه ستم و بيداد 
فرقه اي)مثل صهيونيسم( در حق ملتي چيزي بگويد و بنويسد و ده ها 
رفتار ديگر مغاير با آزادي و حقوق بشر انجام بدهد و البته مخالف غرب 

هم باشد. غرب با چنين جامعه و كشوري چگونه برخورد مي كند؟
 قطعاً ده ها بيانيه و قطعنامه س��ازمان مللي علي��ه چنين جامعه اي به 
تصويب مي رسد، صدها انجمن و سنديكاي مدافع آزادي و حقوق بشر 
عليه آن اعالم جرم مي كنند، شبكه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني 
براي تخريبش دس��ت  به  كار برنامه سازي مي شوند، هاليوود به ميدان 
مي آيد و... امروز كش��ورهاي غربي همه يا بيش��تر همي��ن رفتارها و 
ويژگي ه��ا را دارند اما هيچ گاه هي��چ  كدام علي��ه آن ديگري موضعي 
نمي گيرد و مخالفتي ابراز نمي كند! ديروز براي چندمين بار راسموس  
پالودان روبه روي منطقه مسلمان نش��ين قرآن كريم را تحت حمايت 
پليس س��وئد آتش زد! ولي در حالي  كه او حق داشت به كتاب مقدس 
مسلمانان اينگونه اهانت كند، مس��لماناني كه به رودخانه پريدند تا با 
عبور از رودخانه، قرآن سوزي را متوقف كنند، از سوي پليس بازداشت 
ش��دند! بله غرب، ظاهري دارد و باطني. ظاهر غرب، ظاهري جذاب، 
خوش آب ورنگ، با س��عه صدر، متمدن، معتقد به حقوق بشر، طرفدار 
آزادي بيان، به  دور از فقر و ده ها ويژگي مثبت ديگر است اما باطن غرب 
پر است از خش��ونت، ظلم، ديكتاتوري، فاصله طبقاتي، تضييع حقوق 

بشر، محدوديت آزادي بيان و ده ها خصوصيت تنفربرانگيز ديگر. 
........................................................................................................................

هنر اپوزيسيون در مصائب ملت!
روزنامه ابتكار در يادداشتي به قلم مدير مسئول رفتار 
اپوزيسيون در مواجهه با مشكالت مردم را مورد ارزيابي 
قرار داده و نوشته است: سال هاست كه شاهد هنرنمايي 
اپوزيسيون در پيك شكاف هاي اجتماعي هستيم. اوج 
هنر اينان استفاده از مصائب ملت است. هيچ حرف ايجابي و جدي تاكنون 
نزده اند و اصاًل و اساساً براي چنين هنري پرورده نشده اند. گويا اين جماعت 
همه آبروي خود را در گرو بحران معيش��ت، بحران هويت، بحران اجاره 
مسكن، تنش هاي آبي در مناطق، مش��كالت اقوام و اقليت ها جست وجو 
مي كنند. عروس��ي اينان در عزاي ملت اس��ت. به عبارت��ي قرمزي  گونه 
براندازان از زردي گونه مردم زجركشيده مي باشد. اينان نه تنها از مشكالت 
مردم خوشحالند بلكه نامه مي نويسند و هر فشاري مي آورند تا ملت ايران 
از تحريم خالص نشوند و زير اين فشارها بشكنند چراكه پيروزي خود را در 
شكست مردم تعريف كرده اند. اساساً اينان به جز مأموريت ايجاد آشوب و 

براندازي هيچ سخن ايجابي در آستين ندارند. 
........................................................................................................................

اين شغال ديگر پشمي ندارد
روزنام��ه كيه��ان ب��ار ديگ��ر س��راغ طرح 
مردمي س��ازي يارانه ها رفته و نوشته است: 
طرح دولت براي اصالح نظام پرداخت يارانه، 
واكنش هاي مختلفي را برانگيخته اس��ت اما در اين ميان شايد از همه 
جالب تر و قابل توجه تر، واكنش كس��اني اس��ت كه كمت��ر با مالك و 
معيارهاي اقتصادي سراغ اين طرح رفته و صرفاً آن را از دريچه سياسي 
و البته از نوع خاص آن، مي بينند. اين طيف خاص حامي اصلي دولت 
پيشين بودند و حداقل از منظر سياسي رقيب- مخالف دولت سيزدهم 
محسوب مي شوند، يك گزاره مشترك را مطرح مي كنند، طرح دولت 
گرهي از مشكالت اقتصادي و مردم باز نمي كند و تنها راه چاره سازش 

در سياست خارجي - با اسم رمز »احياي برجام«- است. 
نويسنده كيهان اضافه كرده است: مي توان در برج عاج نشست و از روي 
شكم س��يري حرف هاي صد من يه غاز زد. طرح كاالبرگ الكترونيك 
را مسخره كرد و طرح دولت براي س��اماندهي آرد و نان را به باد انتقاد 
گرفت. اينها همان هايي هس��تند كه مس��كن مهر را مزخرف و قوطي 
كبريت مي خواندند و به آن حمله مي كردند و در زمينه مسكن آنقدر 
دست روي دست گذاشتند و هيچ كاري نكردند كه امروز نه تنها خريد 
بلكه حتي اجاره مسكن براي بس��ياري به يك مشكل و دغدغه بزرگ 
تبديل شده است. برجام براي مدعيان اصالحات، به قول مولوي آن بت 
عياري است كه هر لحظه به ش��كلي درمي آيد. در دوره مذاكرات آب 
خوردن مردم هم به آن پيوند مي خ��ورد. وقتي مردم مطالبه ميوه اش 
را كنند، باغ سيب و گالبي مي شود كه فعاًل بايد منتظر محصول ماند و 
عجله نكرد. وقتي هم تقش درآمد، مي گويند مگر هدف برجام اقتصادي 
بود؟ چه كشكي چه پشمي؟ حال چند سالي گذشته و مردم زير فشار 
آوار تدابير هشت ساله حضرات هستند و گمان مي كنند بار ديگر وقت 
آن شده كه اين شغال را در خم رنگرزي فرو و به جاي »طاووس عليين« 

به مردم قالب كنند. فارغ از اينكه اين شغال ديگر پشمي ندارد. 
........................................................................................................................

 رشد آرای مردمی حزب اهلل
 در انتخابات لبنان

روزنامه خراس��ان در يادداش��تي انتخابات 
پارلماني لبنان را تحليل كرده و نوشته است: 
اين روزها با انتشار نتايج انتخابات پارلماني 
لبنان، مطالبي درباره كرسي هاي حزب اهلل و همپيمانان آن در رسانه هاي 
رسمي و فضاي مجازي منتشر مي ش��ود كه گاهي از دقت كافي برخوردار 
نيست. افرادي كه معتقد به شكست حزب اهلل در انتخابات هستند، به از دست 
رفتن اكثريت مطلق و كاهش شمار كرسي ها از ۷۱ به ۶۲ اشاره مي كنند، در 
حالي كه هيچ اشاره اي به سه موضوع نمي كنند: اول اينكه شمار آراي مردمي 
حزب اهلل و متحدان��ش در انتخابات جديد افزايش يافته اس��ت. دوم اينكه 
حزب اهلل و متحدانش بيشترين كرسي هاي پارلماني را در اختيار دارند. سوم 
اينكه ش��مار كرس��ي هاي حزب اهلل و امل در پارلمان جدي��د از ۲۸ به ۳۱ 
كرسي)با احتساب سه نماينده ائتالف كننده با حزب اهلل يعني جميل السيد، 
ينال الصلح و ملح الحجيري( افزايش يافته است، يعني جريان رقيب حزب اهلل 
نه تنها در مناطق شيعه توفيقي نداشته كه در مناطق مسيحي و سني هم 
كرسي هايي به حزب اهلل رسيده است، همچنين سبد آراي نامزدهاي شيعه 
نسبت به دور قبل افزايش هم پيدا كرده است. در عين حال آنچه انتخابات 
اخير را متفاوت از قبل كرد، كاهش كرس��ي هاي جري��ان ملي آزاد- حزب 
مسيحي به رهبري جبران باسيل، داماد ميشل عون- رئيس جمهور فعلي 
است كه در ائتالف با حزب اهلل قرار دارد و برخي كرسي هاي خود را به حزب 
القوات اللبنانيه، يعني همان نيروهاي فاالنژ تحت رهبري س��مير جعجع 
واگذار كرد كه ناشي از رقابت هاي درون طايفه اي مسيحيان ماروني است، اما 

اين بدان معنا نيست كه طيف رقيب حائز اكثريت شده است. 
در مجموع بايد گفت نتايج انتخاب��ات و اوضاع منطقه اي و بين المللي 
به گونه اي اس��ت كه لبنان را بازهم قطبي تر و راديكال تر خواهد كرد. 
پارلمان بيش از گذش��ته به دو بخش نيروهاي نزدي��ك به مقاومت و 
نيروهاي نزديك به محور امريكا و عربس��تان تقس��يم مي شود و اين 
روند هم در انتخاب نخست وزير و نيز به صورت گسترده تر در انتخاب 
رئيس جمهور دش��واري هاي بس��ياري را ايجاد خواهد ك��رد. در واقع 
انتخابات پارلماني اخير نه  تنها قفل سياس��ت در لبن��ان را بازنخواهد 
كرد، بلكه بر شكاف ها و تضادها خواهد افزود. صحنه سياست در لبنان 
آبستن تحوالت مهمي است؛ تحوالتي كه شايد بار ديگر گريبانگير كل 

منطقه نيز بشود.

امير سياري:

 كوچك ترين تهديد عليه ايران را 
در باالترين سطح پاسخ مي دهيم

انقالب اس�المي به بركت خون پاك 
هزاران هزار شهيد، جانباز و ايثارگر 
به اي�ن درج�ه از اعتب�ار و بالندگي 
ام�روز  قطع�ًا  و  اس�ت  رس�يده 
كوچك ترين تهديد عليه ايران را در 

باالترين حد پاسخ مي دهيم. 
به گ��زارش مهر، اميردري��ادار حبيب اهلل 
س��ياري، معاون هماهنگ كننده ارتش گفت: ايمان و اعتقاد، اتحاد و 
انسجام، پرهيز از تفرقه و واليتمداري رمز عبور ملت ايران از توطئه هاي 
دشمنان است. ملت ايران تا امروز با افتخار از دسيسه دشمن عبور كرده 

و در اوج صالبت ايستاده است. 
وي حف��ظ تماميت ارضي، درخش��ش جمه��وري اس��المي ايران و 
تأثيرگذاري در عرصه ه��اي بين المللي، امنيت مل��ي، تقويت قدرت 
بازدارندگي و آمادگي كامل نيروهاي مس��لح را از جمله دستاوردهاي 
انقالب اسالمي دانست كه به بركت خون شهدا به دست آمده است. از 
سال۱۳۸۷ تاكنون نزديك 5هزار كش��تي تجاري و نفتكش با حضور 
فيزيكي نيروي دريايي ارتش در منطقه اسكورت و محافظت شده است. 
نيروي دريايي در مقابل دزدان دريايي ايستادگي كرده است تا كشتي ها 

به سالمت از منطقه عبور كنند. 
وي افزود: انقالب اسالمي به بركت خون پاك هزاران هزار شهيد، جانباز 
و ايثارگر به اين درجه از اعتبار و بالندگي رس��يده است و قطعاً امروز 

كوچك ترين تهديد عليه ايران را در باالترين حد پاسخ مي دهيم. 
معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان اينكه در روزهاي اخير نيز چندين 
تحرك از س��وي دزدان دريايي صورت گرفته بود كه توس��ط نيروي 
دريايي ارتش خنثي شد، افزود: امروز توانمندي باالي نيروهاي مسلح 
كه به بركت نظام اس��المي به وج��ود آمده، بيانگر توان ب��اال و اقتدار 
مثال زدني كشورمان است؛ نيروهاي مسلحي كه مي توانند در فاصله 
۲هزارو5۰۰كيلومتري س��احل ايران به عنوان دس��ت بلند كشور، از 
منافع نظام اسالمي دفاع كنند و صالبت كشور را به نمايش بگذارند. 
هر كجا منافع نظام اسالمي در خطر باشد، محكم ايستاده ايم و از منافع 

خود دفاع مي كنيم. 
........................................................................................................................

فعال سياسی اصولگرا: 

 هيچ دولتي 
جرئت حذف ارز ترجيحي را نداشت

اگر جراحي اقتصادی با مشاركت مردم 
و مس�ئوالن به نتيجه برس�د، اقتصاد 

كشور شكوفا مي شود. 
حجت االسالم حس��ين ابراهيمي، عضو 
ش��وراي مركزي جامعه روحانيت مبارز 
در گفت وگ��و با مهر، در رابطه با مس��ئله 
اصالح هدفمندي يارانه ها و فلس��فه ارز 
ترجيحي ۴هزارو۲۰۰توماني گفت: در دولت حس��ن روحاني همين 
روند براي تخصيص يارانه ه��ا به همه مردم ادامه ياف��ت. نهايتاً بعد از 
پيشنهاد اسحاق جهانگيري، معاون اول رياست جمهوري وقت، براي 
ايجاد ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی، ش��اهد رانت ها، دزدي ها و فس��ادهاي 

بسياري بوديم. 
ابراهيمي با بيان اينكه دولت يارانه كاالهاي اساسي را پرداخت مي كرد 
تا ارزان به دست مردم برسد، عنوان كرد: متأسفانه سرنوشت كاالها به 
چند صورت تغيير مي كرد و به دست مردم نمي رسيد، برخي كاالها در 
گمرك ناپديد مي شدند يا گاهي مشخص نبود بيرون از گمرك به كجا 
رفته اند، گاهي سودجويان كاالها را از طريق مرز به كشورهاي همسايه 
مي فروختند، برخي ديگر در داخل كشور احتكار مي كردند و مدتي بعد 

اجناس را به قيمت آزاد به فروش مي رساندند. 
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با تأكيد بر اينكه دولت قبل 
ميلياردها دالر از طريق ارز ۴هزارو۲۰۰توماني خرج مي كرد، اما چيزي 
به مردم و مصرف كنندگان نمي رس��يد، گفت: دولت سيزدهم در اين 
زمينه فداكاري كرده است، چراكه هيچ دولتي جرئت نمي كرد اين كار 
را انجام دهد، حجت االسالم رئيس��ي در اين باره قدم خوبي برداشت و 

اقدام مهمي را شروع كرد. 
وي تصريح كرد: اگر آقای رئيسي بتواند اين جراحي را با مشاركت مردم 
و مسئوالن به نتيجه برساند، اقتصاد كشور به رغم همه تحريم ها شكوفا 
خواهد شد و وضعيت مردم نيز بهتر مي شود. با اين روند اميد است يارانه 

۴هزارو۲۰۰توماني به طيف نيازمند و مصرف كنندگان واقعي برسد. 
........................................................................................................................

نماينده اروميه در مجلس: 

 سفرهاي استاني 
دوقطبي  دولت - مردم را خنثي كرد

سفرهاي اس�تاني رئيس جمهور سبب 
افزايش مس�ئوليت پذيري مسئوالن 
شده و توطئه ها براي ايجاد تفرقه ميان 
م�ردم و دول�ت را خنثي كرده اس�ت. 
حجت االسالم و المس��لمين سيدسلمان 
ذاك��ر در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره س��فر 
رئيس جمهور به استان آذربايجان غربي و 
ديدار با مردم اين استان و درباره اينكه اين سفرها تا چه ميزان مي تواند 
توطئه هايي كه دش��منان براي ايجاد تفرقه ميان مردم و دولت انجام 
مي دهند خنثي كند، گفت: ع��ده اي از بدخواهان و دش��منان عالقه 
ندارند اقتصاد كشور متحول شود و رفاه عمومي افزايش يابد، البته اين 
عدم عالقه از طرف برخي عناصر داخلي جنبه سياسي و جناحي دارد يا 
توسط عناصر خارج از كشور هدايت مي شود كه مورد دوم در ۴۳سال 

گذشته موضوع تازه اي نيست. 
ذاكر با بيان اينكه معاندان خارجي در شرايط خاص اقتصادي به دنبال 
ايجاد آشوب در كش��ور هس��تند، اضافه كرد: ملت همچنان در برابر 
چنين آشوب هايی هوشيار هستند و اجازه نخواهند داد خون شهداي 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس با هجمه برخي از عناصر خود فروخته 
پايمال شود. در طرح تحول اقتصادي بهتر است دولت توجه به مسكن 
و اشتغال جوانان را بيش از پيش در دستور كار قرار دهد كه رونق اين 
دو بخش عالوه بر حفظ سرمايه اجتماعي كشور به آباداني روز افزون 
ايران اسالمي خواهد افزود. وي با تأكيد بر اينكه كشور به يمن نيروهاي 
مسلح توانمند و قدرتمند شده و از امنيت بااليي برخوردار است،  يادآور 
ش��د: اگر رويه مبارزه با فساد كه س��رلوحه كار دولت سيزدهم است، 
همچنان ادامه يابد و مشكالت ذكر شده هم حل شود، قطعاً رفاه مردم 

افزايش خواهد يافت. 
اين نماينده مجلس درباره اينكه سفرهاي استاني رئيس جمهور چه تأثيري 
در افزايش مسئوليت پذيري مديران استاني خواهد داشت،  خاطرنشان كرد: 
رويه رئيس جمهور مبارزه با فساد است و اين هدف را تاكنون به خوبي اجرا 
كرده است. آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي طی ۹ ماه گذشته ۲۰سفر استاني 
به استان هاي مختلف كشور انجام داده است و سفر به اروميه بيست و يكمين 
سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت محسوب مي شود. در اين سفرها 

هزاران طرح، صدها هزار ميليارد ريال اعتبار دريافت كرده اند.

سفير كشورمان در عمان با بيان اينكه رويكرد 
دولت براي توسعه همكاري با حوزه همسايگان 
راهبرد درست و دقيقي است، تأكيد كرد: ايران 
در نقطه بسيار مهم جغرافيايي واقع شده است. 
علي نجفي، س��فير جمه��وري اس��المي ايران 
در عمان در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به س��فر 
رئيس جمهور به عمان ضمن تش��ريح اهميت 
اين سفر گفت: روابط ايران و عمان در حوزه هاي 
مختلف روابط بس��يار خوبي اس��ت. اين روابط 
مبتني بر اصول حس��ن همجواري و اشتراكات 
تاريخي، فرهنگي و مناسبات همسايگي است، 
همچنين در حوزه سياس��ي روابط دو كش��ور 
روابط ممتازي اس��ت و ما در حوزه همسايگان 
دو كشوري هستيم كه هيچ مسئله و مشكلي در 

مناسبات فيمابين وجود نداريم.
س��فير تهران در مس��قط با بيان اينكه معتقدم 
رويكرد دولت براي توس��عه هم��كاري با حوزه 
همسايگان راهبرد درست و دقيقي است، تأكيد 
كرد: ايران در نقطه بسيار مهم جغرافيايي واقع 
شده است. همس��ايگان متعددي دارد و اولويت 

همكاري با همس��ايگان مي تواند ظرفيت هاي 
مناس��بي را براي تقويت ارتباط��ات جمهوري 
اسالمي با كش��ورهاي همس��ايه در زمينه هاي 
مختلف اقتصادي، تجاري، فرهنگي، گردشگري، 
ترانزيت و همكاري هاي حمل و نقلي ايجاد كند. 
نجفي افزود: ايران به  خصوص در حوزه همسايگان 
جنوبي و در حوزه خليج فارس و عمان مي تواند 
جايگاه مهمي در اين سياست همسايگي داشته 
باش��د. س��فير ايران در عمان با بيان اينكه سفر 
رئيس جمهور به عمان سفر بسيار مهمي است، 
اظهار داشت: رايزني ها و سفرها در سطوح عالي 
مي تواند به ترسيم مسيرهاي جديد براي توسعه 

همكاري دو كشور كمك كند. 
نجفي با اش��اره به اينكه عمان سياست متوازني 
را در سياست خارجه خود دنبال مي كند، گفت: 
عمان در مقاطع مختلف س��عي كرده است در 
راستاي كمك به حل مسائل و مشكالت مختلف 
ايفاي نقش كن��د. جمهوري اس��المي ايران در 
راس��تاي سياس��ت اصولي خود براي كمك به 
تحكيم صلح و امنيت در سطح منطقه بين المللي 

از ايفاي چنين نقش سازنده اي استقبال مي كند 
و در اين راس��تا امي��دوار هس��تيم رايزني ها و 
همكاري هاي دوستانه دو كشور هر چه بيشتر به 
مسير كاهش مسائل و مشكالت در سطح منطقه 
و تقويت صلح و امنيت و شكوفايي اقتصادي در 
سطح منطقه كمك كند. سفير تهران در مسقط 
ادامه داد: رفت و آمد مقامات كشورهاي مختلف 
به تهران و افزايش ارتباطات و ديدارها مي تواند 
به تقويت مس��ير گفت وگو، همكاري و توسعه 
مناسبات دوستانه كش��ورهاي مختلف و ميان 
جمهوري اس��المي ايران و اين كشورها و ساير 

كشورها با يكديگر منجر شود. 

وي خاطرنشان كرد: ايران در چارچوب رويكرد 
اصولي خود مبني بر گفت وگو و همكاري از چنين 
وضعيتي اس��تقبال مي كند. معتقد هستيم اين 
ارتباطات مي تواند به رفع سوء تفاهم ها، تعريف 
و طراحي زمينه هاي همكاري دوستانه در روابط 
جمهوري اس��المي ايران با كشورهاي مختلف 
منجر شود و به اين وضعيت كمك كند. اين در 
چارچوب سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر تمركز بر منطقه و حوزه همسايگان هم 
قابل تحليل است. ما اعتقاد داريم مسائل ميان 
كش��ورهاي منطقه بايد توسط خود كشورهاي 
منطقه حل و فصل شود و رويكرد درون  منطقه اي 
را به جاي مداخالت كشورهاي خارج از منطقه در 

سطح منطقه ترجيح مي دهيم. 
س��فير ايران در عمان در مورد لغو ويزاي عمان 
براي اتباع ايران��ي گفت: خوش��بختانه يكي از 
اتفاقات خوبي كه در اينجا به وقوع پيوسته، لغو 
ويزا براي اتباع ايراني است، به اين معنا كه اكنون 
اتباع ايراني مي توانند ب��ا رواديد رايگان به مدت 

۱۴روز به عمان سفر داشته باشند.

سفير ايران در عمان:

رويكرد توسعه با همسايگان راهبرد دقيقي است

گزارش

گفتوگو


