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آیت اهلل جنتی در دیدار با خانواده شهید احمدی روشن:
اگر فرهنگ شهادت طلبی نبود

اثری از خداپرستی و توحید باقی نمی ماند
آیت اهلل جنتی در دیدار با خانواده شهید احمدی روشن گفت: اگر 
فرهنگ شهادت طلبی و شهدا نبودند، اثری از خداپرستی و توحید 

روی زمین باقی نمی ماند.
آیت اهلل جنتی به مناسبت سالروز شهادت شهید مصطفی احمدی  روشن 

با خانواده این شهید دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای نگهبان، آیت اهلل جنتی به مناس��بت 
سالروز شهادت شهید مصطفی احمدی  روشن با خانواده این شهید دیدار کرد.

آیت اهلل جنتی طی دیداری که به مناسبت سالروز شهادت شهید مصطفی 
احمدی  روش��ن و با حضور پدر، مادر و همس��ر این شهید برگزار شد، ضمن 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهید احمدی  روشن و تجلیل 
از خانواده آن شهید، اظهار داشت: اگر فرهنگ شهادت طلبی و شهدا نبودند، 

اثری از خداپرستی و توحید روی زمین باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: با تضرع از خداوند می خواهیم ش��هید ش��ویم و اگر به هر 
دلیلی این س��عادت نصیب ما نش��د، می خواهیم ما را با شهدا محشور کند، 
زیرا ما شهدا را دوست داریم و براساس آموزه های اسالمی خداوند انسان را 
با دوستدارانش محشور می کند. در ادامه این دیدار هر یک از اعضای خانواده 
شهید احمدی  روشن، با ذکر خاطراتی از آن شهید، خصوصیات اخالقی وی 

و نقش او در بومی سازی فعالیت های هسته ای را یادآور شدند.
در پای��ان این دیدار پس از اهدای ی��ک جلد کالم اهلل مجید به خانواده 

این شهید گرانقدر، نماز مغرب و عشاء به امامت آیت اهلل جنتی برگزار شد.
در درس خارج آیت هلل مکارم شیرازی مطرح شد 

 اهانت به پیامبر
 اعالن جنگ با تمام مسلمانان است

آیت اهلل مکارم شیرازی با تأکید بر برخورد عاقالنه با حوادث اروپا 
اظهار داش�ت: کارهای تند و بی دلیل سبب دشمن تراشی می شود، 
باید تروریس�ت ها را ریش�ه کن کرد، وگرنه برگزاری راهپیمایی این 
موضوع را حل نمی کند، اینها همانند آتش زیر خاکستر هستند که 

روزی زبانه می کشند.
به گزارش خبرگزاری رس��ا، این مرجع تقلید در درس خارج، با محکوم 
کردن حمالت تروریس��تی در فرانس��ه بیان داشت: اس��الم ترور را در قبال 
همه افراد )دوس��ت و دشمن( محکوم می کند. وی در ادامه به عکس العمل 
اروپاییان در برابر این حوادث اشاره کرد و بیان داشت: نخستین عکس العمل 
آنها برگزاری راهپیمایی با حضور رؤس��ای چهل کشور بود، این راهپیمایی 
در حقیقت همانند قرص مسکنی برای اروپای وحشت زده بود و تاثیر موقت 
خود را داش��ت. آیت اهلل مکارم شیرازی حمله به مسلمان به ویژه شیعیان را 
عکس العمل دیگر غربی ها در برابر حوادث تروریستی دانست و عنوان کرد: 
متأس��فانه اینها اعمال داعش را به تمام مسلمانان عمومیت دادند، در حالی 
که علمای اس��الم تأکید می کنند داعش از اس��الم نیست. این مرجع تقلید 
ادامه داد: برگزاری کنگره های مختلف در شهر مقدس قم و کشورهای مصر 
و س��وریه خود نشان می دهد که داعش از اسالم نیست؛ پس چرا اروپایی ها 
عملکرد تروریست های داعشی را به همه عمومیت داده و مسلمانان را علیه 
خود می شورانند؟ آیا عمومیت دادن برای همه مسلمانان کار عاقالنه ای است؟ 

شما باید کار تروریست ها را محکوم کنید چرا مزاحم مسلمانان می شوید؟
اس��تاد درس خارج حوزه علمیه قم عکس العمل سوم اروپاییان در برابر 
حوادث تروریس��تی را کش��یدن کاریکاتورهای اهانت آمیز به نبی اکرم)ص( 
خواند و گفت: نشریه ای که به آن حمله شده است، اعالم کرده، کاریکاتورهای 
پیامبر)ص( را کشیده و در تیراژ باال منتشر خواهد کرد، آیا این کار عاقالنه ای 
است. وی تأکید کرد: اهانت به نبی اکرم)ص( به معنای اعالم جنگ با تمام 
مس��لمانان است، شما از داعش ضربه خورده اید، آیا این انتقام جویی شما از 

مسلمانان کار عاقالنه ای است، در این باره باید فکر کنند.
آیت اهلل مکارم شیرازی خطاب به اروپاییان افزود: شما ریشه ها را پیدا کرده 
و بخشکانید، ارتش و مردم عراق به شرط قطع حمایت دیگران از داعش آنها 
را به زودی ریش��ه کن می کنند، الزم نیست شما ائتالف تشکیل دهید، شما 
جلوی کمک ها را بگیرید کافی اس��ت، اگر به اینها کمک نش��ود یک ماه نیز 
دوام نمی آورند؛ چه کسانی به آنها کمک می کنند حتما آنها را می شناسید 

کاری کنید کمک ها قطع شود، ریشه ترورها خواهد خشکید.
این مرجع تقلید با تأکید بر برخورد عاقالنه با حوادث اروپا اظهار داشت: 
کارهای تند و بی دلیل س��بب دشمن تراش��ی می ش��ود، باید تروریست ها را 
ریشه کن کرد، وگرنه برگزاری راهپیمایی این موضوع را حل نمی کند، اینها 

همانند آتش زیر خاکستر هستند که روزی زبانه می کشند.
وی با تأکید بر اینکه گاهی افراد با اعمال خود کاری می کنند که به جای 
یاری از اسالم و اهل بیت)ع( به آن لطمه می زنند، اظهار داشت: برخی کارهایی 
می کنند که خیال می کنند حمایت است، در حالی که کارشان لطمه می زند.

واکنش آیت اهلل نوری همدانی 
به حوادث تروریستی پاریس

آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه جلوه گری اسالم ناب محمدی 
خار در چشم دشمنان شده است، گفت: امروزه همان کسانی که در 
گروه های افراطی فعالیت داشتند، در کشورهای خود دست به کشتار 

می زنند تا این حوادث را به نام اسالم تمام کنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری رس��ا، این مرجع تقلی��د در درس خارج، با بیان 
اینکه دین اس��الم با س��ه چیز به شدت مبارزه می کند، افزود: ظلم، جهل و 
فقر از عوارضی اس��ت که اسالم برای ریشه کن شدن آنها برنامه های زیادی 
ارائه کرده است؛ بنابراین باید دستورهای اسالم مورد توجه قرار گیرند؛ اسالم 

پشتوانه هایی برای فقیه قرار داده که انفال یکی از آنها است.
 این مرجع تقلید با بیان اینکه جلوه گری اسالم ناب محمدی خار در چشم 
دشمنان شده است، یادآور شد: به دلیل جلوه گر شدن اسالم ناب است که 
دشمن گروه های افراطی مانند بوکوحرام، داعش و تکفیری ها را ایجاد کرده 
تا س��بب نابودی اسالم شوند، پول نفت و حمایت مالی برخی از کشورهای 
عربی مانند عربستان بسیاری از جوانان جهان را به این گروه ها کشانده است.
 استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امروزه همان کسانی 
که در گروه های افراطی فعالیت داشتند، در کشورهای خود دست به کشتار 
می زنند تا این حوادث را به نام اس��الم تمام کنند، حادثه پاریس نیز از این 
دسته به شمار می رود، این مسئله سبب اسالم هراسی در کشورهای اروپایی 

شده است به گونه ای که چندین مسجد در اروپا به آتش کشیده شد.
با محوریت مقابله با انحرافات و تاکید بر اقتصادمقاومتی

نهمین اجالس جامعه مدرسین 
و علمای بالد در قم آغاز شد

قم- خبرنگار کیهان:
نهمین اجالس جامعه مدرس�ین و علمای بالد از دیروز به مدت 

2 روز در مدرسه علمیه امام کاظم)ع( آغاز به کار کرد.
آیت اهلل مرتضی مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
آیین  آغاز به کار کمیس��یون های تخصصی این اجالسیه با اشاره به فعالیت 
ش��دید گروه ها و مداحی های انحرافی، عرفان های کاذب در برخی استان ها 
و شهرس��تان ها روحانیت و حوزه های علمیه را به دخالت در این موضوع و 

دادن هشدارهای الزم به مردم فراخواند.
وی تاکید کرد: گاهی اوقات انحرافاتی در برخی عزاداری ها و مداحی ها 
مش��اهده می ش��ود که وظیفه روحانیت تذکر دادن و جلوگیری از این گونه 
مسائل است که بنا به فتوای مراجع و رهبر معظم انقالب حرام شرعی است و 
متأسفانه از این مسائل درخارج از کشور علیه مسلمانان سوءاستفاده می شود.
آیت اهلل مقتدایی با تاکید بر لزوم همفکری و تبادل نظر روحانیت درباره 
مش��کالت کشور گفت: قم پایگاه انقالب و خاستگاه مرجعیت است و رهبر 
معظ��م انقالب به حوزه علمیه قم و جامعه مدرس��ین عنایت ویژه ای دارند.   
وی با اعالم آمادگی جامعه مدرسین برای حل مشکالت علمای بالد افزود: 
جامعه مدرس��ین بر تمامی موضوعات و اتفاقات کش��ور اشراف داشته و به 
همین دلیل در جامعه تأثیرگذاری خود را حفظ کرده است. این اجالس به 
م��دت دو روز و با موض��وع »نقش حوزه های علمیه و علمای بالد در تبیین 
فرهنگ و اقتصاد اسالمی« با سخنرانی آیت اهلل مرتضی مقتدایی دبیر شورای 
عالی حوزه ه��ای علمیه کار خود را آغاز کرد. جمعی از نمایندگان خبرگان 
رهبری، ائمه جمعه، مدیران استانی حوزه های علمیه، نمایندگان ولی فقیه در 
دانشگاه ها و مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی استانها مهمانان روز نخست 
ای��ن اجالس بودند. در طول این اجالس قرار اس��ت نقش روحانیت و علما 
و حوزه های علمیه در تبیین اقتصاد اس��المی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و 
تبیین فرهنگ اسالمی با موضوع اصالح سبک زندگی و تبیین امور تبلیغی 
و اجتماعی با تکیه بر امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون های سه گانه 

تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

واقع بیني اقتضاء مي کند که براي اجراي ضوابط عادالنه در جامعه وجوِد دستگاه حاکمه 
ضروري است. دستگاهي که این قدرت را داشته باشد که اگر کساني به حقوق، جان، مال 
و نام��وس مردم��ان مظلوم و محروم تجاوز کردند، بتواند جلوي آنها را بگیرد و آنها را س��ر 

جایشان بنشاند. وظیفه اصلي دستگاه حاکمه هم چنین چیزي است.
مشروعیت حاکم

گفتیم پیشرفت واقعي انسان نیازمند نظامي عادالنه است و برقراري نظام عادالنه احتیاج 
به ناظم و دستگاه حاکم دارد تا بتواند جلوي تخلفاتي که انجام مي گیرد، افزون طلبي ها  و 
تجاوزها را بگیرد و متجاوزین را به کیفر برساند. از اینجا مسائل مربوط به فلسفه سیاست 
مطرح مي شود که اصالً این حاکمیت چیست؟ چگونه پدید مي آید؟ چه کساني حق حاکمیت 
دارند؟ مشروعیت حکومت بر چه اساسي پیدا مي شود؟ و.... در میان کساني که در فلسفه 
سیاست بحث کرده اند، یک اختالف اساسي وجود دارد که براساس آن مي شود آنها را به دو 
دسته تقسیم کرد: یک دسته کساني که بحث ها یشان سکوالریستي است، حال از هر فرقه 
و مکتبي که باش��ند: سوسیالیست، لیبرال، کمونیست، یا هر مذهب دیگري داشته باشند. 
این دسته با گرایش اومانیستي و گرایش سکوالریستي که دارند، توجهي به آفریننده این 
جه��ان و ماوراي این زندگي مادي ندارن��د. مي گویند: بر فرض اینکه خدا و جهان ماورائي 
وجود داشته باشد، تأثیري در حیات ما ندارد. خدا، خدایي خودش را کند و ما هم انسانیت 
خودمان را. نه ما با او کاري داریم و نه او با ما کاري داشته باشد. البته اکثریت این دسته، 
ایماني به وجود خدا و به عالمي فراتر از این عالم مادي ندارند. در مقابل این دسته، کساني 
هس��تند که معتقدند عالمي فراتر از این عالم وجود دارد و براي آن آفریننده اي اس��ت؛ نه 
آفریننده اي که آفریده و رها کرده؛ بلکه آفریننده  اي که »...ُحَلّ یَْوٍم ُهَو في  َشْأٍن«)1(، دائماً 
دست  اندرکار است و همه چیز با او تکویناً ارتباط دارد و در مورد انسان این رابطه، هم تکویني 
اس��ت و هم تش��ریعي. البته این دو دیدگاه، دو قطب هستند و بین این دو قطب، طیفي از 

گرایش ها ي متوسط وجود دارد که بعضي به این قطب نزدیک  ترند و برخي به آن قطب.
فلسفه سیاسي اسالم

 فلس��فه سیاس��ي اسالم روشن است. ما معتقدیم: خدایي داریم که در همه چیز به او 
نیازمندیم. از پیغمبر اکرم )ص( روایت شده که حضرت فرمود: من چشمم را که باز مي کنم، 
امید ندارم که بتوانم ببندم و وقتي مي بندم امید ندارم که بتوانم باز کنم، جز به قدرت خدا. 
این بینش، قلّه اس��ت و ما آمده ایم تا ش��بیه آن شویم. به ما دستور داده  اند: سعي کنید در 
این راه پیش بروید؛ خدا را به یاد داش��ته باش��ید؛ خدا همه جا هست؛ احکام او در همه جا 
جاري اس��ت؛ در همه جا باید از او اطاعت کرد. قدرت نهایي، کامل، بي معارض و بالمنازع 
براي اوس��ت. بدون اذن او در عالم هس��تي چیزي واقع نمي شود: »َو ما تَشاُؤوَن إاِلَّ أَْن یَشاَء 
«)2(. با این بینش نمي توانیم بگوییم: »ما اختیارمان با خودمان اس��ت، یا  ُ َرُبّ الْعالَمی��نَ اهلَلّ
اینکه: خدا کاره  اي هست، حق حاکمیت با اوست، اما او دیگر تفویض کرده و گفته من به 
خودتان واگذار کردم!« از جمله اموري که خدا نمي تواند انجام دهد، سلب مالکیت و قدرت 
و اراده از خ��ودش و تفوی��ض مالکیت و قدرت و اراده  اش به غیر اس��ت. مگر خدا مي تواند 
خدائ��ي  اش را ب��ه دیگري بدهد؟ در عالم قدرتي جز قدرت خدا نیس��ت. هر که هر توانایي 
دارد، قدرتي اس��ت که خدا به او ارزاني داش��ته و به صورت عاریه در دس��ت اوست و هرگاه 

اراده کند، از او خواهد گرفت.
آیا با این بینش مي توان گفت: خدا ما را آفریده و حق حاکمیت هم با اوس��ت؛ او هر 
کاري که مي خواست، مي توانست انجام دهد، اما گفت: من شما را به خودتان واگذار کردم، 
از خودم سلب حاکمیت کردم، هر کاري که دوست دارید، انجام دهید؟ اعتقاد ما این است 
که خداوند مي تواند به کس��ي اذن دهد که از طرف او دس��تور دهد، نه آنکه حاکمیت را به 
دیگري تفویض و واگذار کند. در این صورت، در واقع اراده خداوند است که از مجراي کالم 
آن شخص و اراده او جاري مي شود و نفوذ پیدا مي کند. ما در مقابل اراده خدا چه داریم؟ 
وجود من در هر لحظه از اوست، اراده من، فکر من، فهم من، قدرت من همه از اوست. هر 
لحظه اراده کند مي تواند همه آنها را یکجا از من بگیرد. نمونه  اي که به عنوان شاهد بر این 
مطلب مي توان ذکر کرد،  کسي است که مثاًل در اثر سکته از دنیا مي رود، اگر چشمش باز 
باشد، فرصت بستن آن را پیدا نمي کند و اگر بسته باشد، فرصت بازکردن آن را نمي یابد. با 

یک شوک، همه اعضاء از کار مي افتند.
الزمه تفویض این است که خداوند، خداي دیگري خلق کند. همان طور که این سؤال 
غلط و پارادوکس��یکال اس��ت که: آیا خداوند مي تواند خداي دیگري خلق کند، ما براساس 
بینشمان، نمي توانیم تصور کنیم که خداوند به  طور کل، اختیار ما را به دست خودمان داده 
باشد؛ به طوري که دیگر اختیاري دست او نباشد. چنین عقیده  اي همان مذهب تفویض است. 
ما معتقدیم  که:»ال جبر و ال تفویض«)3(. همان طور که جبر نیست، تفویض هم نیست. خدا 
چیزي را به کسي واگذار نمي کند به گونه اي که از دست خود او برود؛ بلکه در طول قدرت 
خودش، قدرتي عاریتي به دیگري مي دهد. افعال اختیاري که ما انجام مي دهیم، لحظه به 
لحظه با قدرتي است که او به ما مي دهد. با این وصف، چگونه امکان دارد امور را به ما تفویض 
کند و بگوید: هر کار مي خواهي بکن! این تصوري است که از جهل به خدا ناشي مي شود. 
مراتب معرفت و خداشناسي در افراد، مختلف است و توّقع نیست که شناخت همه از خدا 
در سطح امیرالمؤمنین )ع(  باشد؛ مراتب فرق مي کند. برخي هم معرفتشان اینگونه است!

منشا حاکمیت انسان بر انسان
اکنون این س��ؤال مطرح مي شود که براساس بینش اسالمي، چگونه کسي بر دیگري 
حق حاکمیت پیدا مي کند؟ یک انس��ان از کجا حق پیدا مي کند که به دیگري امر و نهي 
کند و بگوید: تو باید این کار را انجام دهي؟ گفتن این مطلب آس��ان به نظر مي رس��د؛ اما 
واقعاً کس��ي این حق را دارد که به من چنین امري کند؟ اگر دارد، از کجا چنین حقي را 
آورده اس��ت؟ در صورتي مي توان گفت این حق را دارد که خداوند به او داده باش��د و اگر 
خدا چنین حقي به او داد او واجد این حق مي شود؛ البته بدون اینکه این حق از خدا سلب 
شود. این بدان معنا است که حِق داده شده به او در طول حق خداست. مثال مالکیت فرزند 
صغیر در برابر مالکیت پدر، مثال س��اده و خوبي براي این مطلب اس��ت. وقتي پدر در خانه 
به فرزند کوچکش چیزي را مي بخشد و مي گوید: این لباس، این اسباب بازي، این خوراکي 
براي توست و در اتاق خودت بگذار، واقعاً آن شيء از ملک او خارج مي شود؟ خیر، این ملک 
پدر است و فرزند در طول مالکیت پدر، مالکیتي ضعیف پیدا مي کند. این مثالي است براي 
اینکه ما بفهمیم مالکیت طولي به چه معنا است. در مالکیت ها یي که خداوند به ما مي دهد، 
هیچگاه مالکیت خدا س��لب نمي شود. قوي  ترین مالکیت براي او ثابت است و تنها شعاعي 
از مالکیت او در عالم اعتبار به من و شما داده مي شود؛ تا اینکه زندگي ما اداره شود و این 

حرکت را ادامه دهیم و به آنجایي برسیم که او مقّدر فرموده است.
بر این اساس، پیامبري که از طرف خدا مبعوث مي شود، اگر فقط کارش پیام آوري باشد 
) به حس��ب ظاهِر بعضي از روایات، انبیائي بوده اند که فقط نقشش��ان پیام آوري بوده است، 
به این معنا که پیامي را از خدا دریافت کنند و به مردم برسانند(  اگر گفت: فالن پیام را از 
طرف خدا براي ش��ما آورده  ام، ما موّظفیم پیام خدا را بپذیریم. حال اگر بعد از آن بگوید: 
فالن کار را هم انجام بدهید، مي توانیم سؤال کنیم: آیا در پیام ها ي خدا این نیز وجود دارد 
که ما این کار را انجام دهیم؟ شما این حق را دارید که به ما امر و نهي کنید یا نه؟ اگر در 
پیام خدا این بود که باید از پیغمبر اطاعت کنید، اطاعت او بر ما واجب مي شود و اگر نبود 
ُسوَل... «)4(. اگر عبارت »و الرسول« نبود، صرف  َ َو الَرّ نه. قرآن مکرر مي فرماید: »َو أَطیُعوا اهلَلّ
اینکه پیامبري، مقام نبوت و مقام رسالت دارد، اطاعتش واجب نمي شد. چون این پیام را از 
طرف خدا آورده که باید از پیامبر اطاعت کنید، اطاعت از ایشان هم بر ما واجب شد. پس 

پیغمبر به اذن اهلل، حق حاکمیت بر ما دارد.
نکته بعد اینکه، پیامبر خدا که عمرش همیشگي نیست. قرآن مي فرماید: » إِنََّک َمِیٌّت َو 
إِنَُّهْم َمِیُّتون «)5(؛ حال این سؤال مطرح مي شود که بعد از ایشان تکلیف چیست؟ ما معتقدیم 
بعد از او هر کس بخواهد حاکمیت مش��روع داش��ته باشد، باید از طرف خدا و پیامبر باشد 
و این امتیاز مکتب ش��یعه اس��ت که معتقد است: جانشین پیامبر را باید خدا تعیین کند و 
حتي خود پیامبر هم به دلخواه خود، حق ندارد جانشین تعیین کند و بگوید: بر شما واجب 
است از او اطاعت کنید؛ مگر اینکه خدا به او فرموده باشد. آري، پیامبر)ص( جانشین تعیین 
ک��رد، عل��ي )ع( را نصب کرد؛ اما به ام��ر اهلل این کار را انجام مي دهد. وقتي خداوند فرمود: 
ِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیک ...«)6(، آن وقت علي را روي دست بلند مي کند و مي گوید:  ُسوُل بَل »یا أَیَُّها الَرّ
»من کنت مواله فهذا علي مواله«)7(. امامت علي)ع( و اطاعت از علي و یازده فرزند گرامي 
او ) علیهم السالم (  به امر پیامبر)ص( بر ما واجب است و ایشان این امر را از طرف خداوند 
 َ به ما ابالغ کرد و لذا این تکلیف اینگونه به ما ابالغ شد که: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا اهلَلّ

ُسوَل َو أُولِي اْلَْمِر ِمْنُکم ...«)8(. َو أَطیُعوا الَرّ
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دامت برکاته( در یازدهمین همایش 
رابطین دفتر پژوهش ها ي فرهنگي � قم � 88/07/22
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زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه می کردند با طاغوت ولو 
اینکه زمین بخورند، ولو اینکه کشته بشوند ولو کشته بدهند. ارزش دارد که 
انس��ان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و 
توی دهنش بزند، و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بش��ود، این ارزش دارد. ما 
تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حاال که ما منتظر ظهور امام زمان - سالم 
اهلل علیه - هستیم پس دیگر بنشینیم تو خانه هایمان، تسبیح را دست بگیریم 
و بگوییم »َعّجْل َعلی  َفَرِجِه«. عّجل، با کار ش��ما باید تعجیل بشود، شما باید 
زمینه را فراهم کنید برای آمدن او. و فراهم کردن اینکه مس��لمین را با هم 

مجتمع کنید. همه با هم بشوید.
صحیفه امام؛ ج۱8؛ ص2۶۹ | جماران؛ ۱دی۱۳۶2 

ما تکلیف داریم آقا!

نقش والیت فقیه درتحقق عدالت و پیشرفت)۳(

منشأ پیدایش حق حاكمیت

 80 نفر از نماین�دگان مجلس به صورت کتبی به 
وزیر ارش�اد در م�ورد رفتار تبعیض آمیز با رس�انه ها 

تذکر دادند.
به گزارش فارس، 80 نفر از نمایندگان در جلسه دیروز 
مجلس در تذکری کتبی به وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

به وی در مورد رفتار تبعیض آمیز با رسانه ها تذکر دادند.
این گزارش حاکی اس��ت تذکر این 80 نماینده به علت 

کمبود وقت در جلسه علنی دیروز خانه ملت قرائت نشد.
بررسی الیحه خروج از رکود در مجلس پایان یافت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
پارلمان یک ماده الحاقی را به الیحه یک فوریتی رفع موانع 

تولید اضافه کردند.
طب��ق این ماده الحاقی به منظور تحقق تبصره بند الف 
ماده یک قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار و اصالح 
مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ای��ران ظرف دو ماه پ��س از تصویب این قانون وزارت جهاد 
کش��اورزی موظف است با مش��ورت و همکاری اتاق ایران، 
آئین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیئت 
نمایندگان اس��تانی و ملی و نیز نمایندگان دولت با معرفی 
وزیر جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وکالی ملت همچنین در ادامه جلسه امروز ماده الحاقی 
دیگری را به تصویب رس��اندند که به موجب آن واحدهای 
تولیدی کاال و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری 
� صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آالینده مستقر 
در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعدی آن مشمول عوارض 

آالیندگی می شوند.
خب��ر دیگ��ر اینکه م��اده 17 الیحه رف��ع موانع تولید 
رقابت پذیر در مورد مالیات با نرخ صفر درآمد ابزاری ناش��ی 
از فعالیت ه��ای تولیدی و معدنی به کمیس��یون مش��ترک 

ارجاع شد.
واکنش نمایندگان به هتاکی مطهری

نماینده بجنورد در مجلس با بیان اینکه نامه ای نوشته 
شده که در آن به مجلس توهین جدی صورت گرفته است، 
گفت: آیا حکومتی تر از حکم شورایعالی امنیت ملی که مورد 
تأیید ولی فقیه است درباره حصر وجود دارد که آن را  انکار 

می کنند و ارشادی می نامند ؟
قاسم جعفری در تذکر ش��فاهی اظهار داشت:  نامه ای 
نوشته شده که در آن به مجلس توهین جدی صورت گرفته 
این نامه می گوید به هر حال این مجلس یک استثناس��ت 
و ب��ه امید خدا مجلس آینده چنین نخواهد بود، بله ما هم 
قبول داریم این مجلس استثناس��ت چ��ون تجربه مجلس 

پنجم را دارد.
جعفری اضافه کرد: در این نامه گفته شده تعداد زیادی 
از نماین��دگان از جمله از آقای ابوترابی فرد ... اگر در صحنه 
عاشورا بودند در لشکر عمربن سعد قرار می گرفتند، ما اینگونه 

می گوییم 8 سال عاشورا تکرار شد، ما که تکلیف مان روشن 
اس��ت، کجا بودید وقتی جنگ بود و وقتی عرصه بر مردان 
عالم تنگ بود. نماینده بجنورد در مجلس در بخش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد: ما می پرسیم آنهایی که یک روز جبهه 
نرفتند چه حقی دارند که از عاش��ورا حرف بزنند؟ مجلس 
را ام��روز اینگونه متهم کنند و تمام واقعیت های موجود در 
مجل��س را بر عکس گزارش دهند و در آخر بش��ارت دهند 
که به هر حال دیگر این مجلس تکرار نخواهد شد و افرادی 

خواهند آمد که وکیل الدوله هستند.
روح اهلل عباس��پور  نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز گفت: در نطق آقای مطهری عربستان 
مورد تقدیر قرار گرفت و به گونه ای عنوان شد که بازداشت و 
شکنجه شیخ نمر نتیجه رفتار جمهوری اسالمی ایران است.
وی در نطق میان  دستور خود در صحن علنی با اشاره به 
نطق علی مطهری در جلسه روز یکشنبه هفته جاری اظهار 
داش��ت: بنا به توصیه محمدحسن ابوترابی فرد نایب  رئیس 
مجل��س، اصولگرایان نجابت به خرج داده و بنا به مصلحت 
کش��ور پیرامون این موضوع مصاحبه نکردند و بنا به منافع 
ملی مسائل داخلی را به بیرون ارجاع ندادند، اما رسانه های 
زنجی��ره ای اصالح طلب بطور ناثواب و غیرواقعی مطالب آن 

روز را منعکس کردند.
وی افزود: در روز یکشنبه از ناحیه هیچ نماینده ای به علی 
مطهری تعرضی نشد و بنا به موقعیت خانوادگی و جایگاه پدر 
وی همه ناصحانه صحبت کردند، اما سه نفر از این ناصحان 

مورد حمله آقای مطهری قرار گرفتند.
در نطق مطهری هم به شیعیان ظلم شد 

و هم به برادران اهل سنت
نماینده بوئین زهرا خاطرنش��ان کرد: آقای مطهری در 
نط��ق خود عنوان کرد که برای اینکه ما برای حضرت زهرا 
روضه خوانی می کنیم برادران دینی ما عکس العملی همچون 
رفتار امروز داعش نش��ان می دهند، در اینجا هم به حضرت 
زهرا ظلم ش��د، هم به شیعیان و هم به برادران اهل سنت، 
متاس��فانه برادران اهل سنت در این نطق با داعش در یک 
سطح دیده شدند و این در حالی است که برادران اهل سنت 

داعش را محکوم می کنند.
عباسپور تصریح کرد: در نطق آقای مطهری به مجلس 
و حتی به مقام معظم رهبری ظلم شد، مقام معظم رهبری 
فرمودند که 35 س��ال است که ما شعار وحدت را در عرصه 
بین المللی س��ر داده  و به آن عمل کرده ایم که مصداق آن 
حمایت از فلسطین مظلوم است، اما آقای مطهری گفت که 
وحدت عملی نشده و به آن توجه جدی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در نطق آقای مطهری عربس��تان با همه 
اعم��ال وقیحانه اش مورد تقدیر قرار گرفت و آقای مطهری 
این گون��ه عنوان ک��رد از آنجایی که ما اج��ازه نمی دهیم تا 
برادران اهل س��نت در کشور مسجد بسازند و عربستان در 
مکه و مدینه مرتکب اعمالی می شود و این یعنی بازداشت، 

شکنجه و صدور حکم اعدام برای شیخ نمر زاییده عملکرد 
ما در ایران است!

نماینده مردم بوئین زهرا در پایان یادآور ش��د: مساجد 
ما در تهران با اهل تس��نن مش��ترک اس��ت و در مساجد از 
ورود ک��دام یک از اهل تس��نن جلوگیری ش��ده و با وجود 
فضاس��ازی های رس��انه های زنجی��ره ای اصالح طلب، علی 
مطهری در جلس��ه روز یکش��نبه 10 دقیقه به ارائه مطالب 
خود پرداخت و هرچه نمایندگان بنا به مصلحت ملی کشور 
سکوت کردند، از سوی رسانه های اصالح طلب به جامعه این 

مسئله منعکس شده است.
سیدشکرخدا موس��وی نماینده مردم اهواز در مجلس 
نیز با بیان اینکه مجلس سنگر نخست مبارزه با فتنه گران و 
دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی است، 
گفت:  برخی ناآگاهان در صحن مجلس در میدان دش��من 

بازی می کنند.
احمد آریایی نژاد نماینده مردم مالیر نیز با بیان اینکه 
کس��ی را عالماً و عامداً به پیاده س��ازی نقشه دشمن متهم 
نمی کنم، گفت: اما ب��ه یقین می گویم هر حرکت اختالفی 
در درون کشور، بازی کردن در زمینی است که دشمن آن 

را تعریف کرده است.
شما از برخورد سپاه با مفاسد می ترسید 

ابراهی��م آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد نیز با انتقاد 
از اقدام وقیحانه سایت خبرآنالین در توهین به سپاه، گفت: 
آقای معاون مطبوعاتی! شما از فساد سپاه نمی ترسید، بلکه 

از برخورد سپاه با فساد سیاسی و اقتصادی می ترسید.
وی ادامه داد: تذکر اولم به وزارت ارشاد و هیئت نظارت 
بر مطبوعات تحت س��یطره آن وزارتخانه است که روزنامه 
اصولگرای »وطن امروز« را به جرم اینکه خبر »مرگ پادشاه 

وهابی سعودی« را اعالم کرده، به دادگاه معرفی کردند.
وی افزود: این در حالی اس��ت که سایت »خبرآنالین« 
که متعلق به معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد است در اقدامی 
وقیحانه و زش��ت، س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی را که 
امام )ره( فرمودند »اگر سپاه نبود، کشور هم نبود«، به فساد 

متهم می کند.
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س در بخش دیگری از س��خنانش تصریح کرد: آقای 
معاون مطبوعاتی! ش��ما از فساد س��پاه نمی ترسید، بلکه از 
برخورد سپاه با فساد سیاسی و اقتصادی می ترسید؛ شمایی 
که یک میلیارد و 200 میلیون تومان از یارانه مطبوعات را به 

هفته نامه خود اختصاص داده ای، چه جوابی دارید؟
وی ادامه داد: شما گفته اید ما براساس مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی این کار را کرده ایم! آیا اوالً س��ایر مطبوعات این 
موضوع را می دانند؟ ثانیاً اینکه می گویید شورای عالی امنیت 
ملی که حکم حصر سران فتنه را داده است، با روزنامه های 
زنجیره ای که هر روز در رابطه با این قضایا خط قرمز را رعایت 
نمی کنند و مصوبه شورایعالی امنیت را نادیده می گیرند، چه 

برخوردی کرده اید؟
آقامحم��دی با بیان اینکه تیتر اول یکی از روزنامه هایی 
که شما از آن حمایت می کنید، این است که »من هم شارلی 
هستم«، ادامه داد: »شارلی« یعنی کسی که میلیون ها نسخه 
از نشریه علیه پیامبراسالم )ص( بوده است و شما به آن افتخار 

می کنید! خجالت بکشید!
سخنان وزیر اطالعات درباره مطهری را هم 

پخش کنید 
وی بر همین اس��اس در زمینه نطق روز یکش��نبه علی 
مطهری نماینده تهران و حواشی مربوط به آن، یادآور شد: 
ناطق اعالم کرده که شنیدن حق همه مردم است و نماینده 
حق دارد همه چیز را بگوید و مردم بش��نوند؛ بر این اساس 
خواهش می کنم سخنان وزیر اطالعات در کمیسیون امنیت 
ملی درباره ماجرای ش��نود دفتر این نماینده و اینکه به چه 
منظور بوده اس��ت،  را منتشر کنید تا ملت ایران شخصیت 

ایشان را بشناسند.
ماجرای وساطت ابوترابی فرد درباره سؤال رسایی از علوی

نماینده تهران در مجل��س نیز با بیان دالیل انصرافش 
از ط��رح س��ؤال خود از وزی��ر اطالعات، ماجرای وس��اطت 
ابوترابی فرد درباره این س��ؤالش که در زمینه ادعای خاتمی 

بود را تشریح کرد.
حمید رسایی نماینده تهران با اشاره به انصراف از طرح 
سؤال خود از وزیر اطالعات اظهار داشت: سال گذشته یکی 
از سران فتنه بعد از موضوع شنود دفتر مطهری ادعای کذبی 
را مطرح کرده بود که چرا در کشور شنود غیرقانونی صورت 
می گیرد که در این زمینه بنده س��ؤالی را از وزیر اطالعات 
مط��رح کردم که آیا این ادع��ا صحت دارد یا نه؟ وی افزود: 
پیرو طرح این سؤال، وزیر اطالعات در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی حضور یافت و به صورت کلی اعالم کرد 
که تمام فعالیت های وزارت اطالعات در زمینه شنود قانونی 

است و هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بر همین اساس 
یادآور ش��د: در این خصوص آقای ابوترابی فرد هم در دفتر 
خود با حضور بنده و وزارت اطالعات، جلسه ای تشکیل داد 
و وزارت اطالعات توضیحات تکمیل تری در این باره ابراز کرد 
و در نهایت نایب رئیس مجلس واسطه شد تا به این میزان 

پیگیری موضوع اکتفا شود.
رسایی ادامه داد: از طرفی بنده سؤالی هم از وزیر اقتصاد 
درباره س��قوط ارزش س��هام مردم در بورس و نحوه تعیین 
ش��اخص و دالیل عدم تحقق وعده های دولت برای حمایت 
از بورس و بازار س��رمایه داشتم که طبق نوبت حدود 2 ماه 

دیگر نوبت این سؤال می شود.
احضار وزیر کشور به مجلس

ع��دم تعام��ل وزارت کش��ور در انتصاب فرمان��داران و 
استانداران با نمایندگان مجلس وزیر کشور را برای پاسخگویی 

به سؤال صابری و فیاضی به جلسه علنی مجلس کشاند.

تذكر 80 نماینده به وزیر ارشاد درباره رفتار تبعیض آمیز با رسانه ها

رئی�س س�ازمان پدافن�د غیرعامل، ب�ا تأکید بر 
ضرورت تعامل با دانشگاه ها برای تولید اقالم تحریمی 
گفت: ب�ا ظرفیت های پژوهش�ی و صنعت�ی موجود، 
می توانی�م در مدت کمتر از پنج س�ال تحریم ها را با 

قدرت بی اثر کنیم.
به گزارش مهر، س��ردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی 
در اولی��ن گردهمایی اس��اتید و مربیان پدافند غیرعامل در 
دانشگاه جامع امام حسین )ع( با بیان اینکه در حوزه پدافند 
غیرعامل باید اثر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی را در کشور 
رفع و خنثی کنیم، اظهار داش��ت: ماهیت تهدیدات طبیعی 
ثابت بوده و ممکن است در پیامدها دچار تغییراتی شوند، اما 
تهدیدات غیرطبیعی دارای منشأ انسانی، دانشی، تکنولوژی 

و راهبردی است.
وی تصریح کرد: با بررس��ی هایی که در پدافند سایبری 
انجام ش��د، دریافتیم که در این حوزه حداقل به 20 رش��ته 
دانش��گاهی جدید نیازمندیم تا بتوانیم اقدامات پدافندی را 

صورت دهیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: 
در موضوع تحریم اقتصادی، پیشنهاد جدی ما این است که 

امکان تولید اقالم تحریمی در تعامل با دانش��گاه ها بررسی 
و دنبال ش��ود. س��ردار جاللی افزود: با ظرفیت های علمی، 
پژوهش��ی و صنعتی ک��ه در کش��ورمان از آن برخورداریم، 
می توانیم در مدت کمتر از پنج س��ال تحریم ها را با قدرت 
بی اثر کنیم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: 
جنگ مردم محور رویکرد جدید آمریکایی هاس��ت که مدل 
جنگ های آینده را تغییر داده و در این مدل، نقش کلیدی 

را مردم ایفا می کنند.
وی با اشاره به تهدیدات زیستی گفت: تغییر ذائقه، هنجار 
و کاه��ش جمعیت از طریق دس��تکاری در غذا امکان پذیر 
اس��ت که دش��منان این تهدید را دنبال می کنند؛ در حوزه 
تهدیدات زیستی، نیازمند یک »سپر دفاع زیستی« هستیم 
که نظریه های آن باید از مجامع دانشگاهی ما بیرون بیاید.

جاللی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل و رش��د 
علمی در این حوزه به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم، 
گفت: با توجه به تهدیداتی که همواره با آن مواجه بوده ایم، 
به دنبال تولید علم با رویکرد بومی هس��تیم و در بازدیدی 
که چندی پیش از دانشگاه های روسیه انجام گرفت، آنها نیز 

خواستار برگزاری دوره های آموزشی توسط ما بودند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: 

می توانیم تحریم ها را در مدت كمتر از 5 سال بی اثر كنیم
جانش�ین وزیر دفاع گفت: در پرتو دستاوردهای 
بزرگ دفاعی، ایران توانسته جایگاه شایسته خود را 

به عنوان »قدرت برتر  منطقه ای« تثبیت کند.
 امیر سرتیپ امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در بازدید از صنایع جنگ افزارسازی وزارت 
دف��اع با بیان اینکه فرمانده معظم کل ق��وا،   وزارت دفاع را  
حس��اس ترین نقطه نظام می دانند ، افزود: براین اساس همه 
متخصص��ان متعه��د صنعت دفاعی و دانش��مندان جوان و 
باانگیزه باید در این جایگاه مقدس و سرنوشت ساز تمام همت 
و توان خود را برای تقویت و ارتقای بنیه دفاعی کشور بسیج 
کرده و با رصد تغییرات مداوم  تهدیدات دشمن، تجهیزات و 
فن آوری متناسب با تهدیدات روز را در اختیار نیروهای مسلح 
قرار دهند . وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در طول 
مدت حیات 36 س��اله خود به رغم زنجیره  ای از تحریم ها و 
تهدیدات نظام سلطه ، با رهنمودهای فرماندهی معظم کل 
قوا پیشرفت های چشمگیر و حیرت آوری در عرصه   صنعت 
دفاعی داش��ته است، اظهار داش��ت: در دوران دفاع مقدس 
دشمنان از فروش و و اگذاری معمولی ترین تجهیزات دفاعی 
نظیر سیم  خاردار هم به ایران دریغ می کردند، اما در مقطع 

کنونی، وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح به عنوان 
نهادی نخبه گرا، پویا، پیشتاز و تصمیم ساز در عرصه صنعت 
دفاعی ، با حرکتی پرشتاب به سمت فتح قله های بلند علوم 
و فناوری های پیش��رفته دفاعی گام برداش��ته که می توان 
به دس��تیابی به دانش طراح��ی و تولید محصوالت مدرن و 
پیشرفته نظامی در حوزه های مختلف نظیر فضایی، موشکی، 
هوایی، دریایی، الکترونیک تسلیحات رزم زمینی، خودرویی، 

مهمات و ادوات و مهندسی دفاعی اشاره کرد.
به گ��زارش فارس،جانش��ین وزیر دفاع ب��ا بیان اینکه 
دستاوردهای شگرف و غرور آفرین کشور در صنعت دفاعی، 
ثمره خون های پاک هزاران ش��هید س��رافراز ایران اسالمی 
اس��ت که ج��ز در س��ایه توجهات حض��رت ولیعصر )عج(، 
رهبری پیامبر گونه امام راحل)ره( و  مقام معظم رهبری به 
دست نمی آمد، تصریح کرد: در پرتو این دستاوردهای بزرگ 
دفاعی، جمهوری اسالمی ایران توانسته جایگاه شایسته خود 
را به عنوان »قدرت برتر  منطقه ای« تثبیت و حتی در برخی 
زمینه ها به ویژه در عرضه هوافضا مرزهای منطقه ای را پشت 
سر گذاشته و در جمع اندک کشورهای دارنده این فناوری ها 

در جهان قرار گیرد. 

امیر حاتمی در بازدید از صنایع جنگ افزارسازی:

ایران با دستاوردهای دفاعی »قدرت برتر  منطقه ای« شد

گزارش خبری - تحلیلی کیهان

مسئوالن چشم بسته
و خوش رقصی دیکته نویسان وابسته

سرویس اجتماعی-
همزم�ان با آغاز دور جدید توهین به مقدس�ات 
اس�المی به بهانه حمای�ت از کاریکاتوریس�ت های 
مهدورال�دم نش�ریه موهن ش�ارلی ابدو که توس�ط 
چن�د تروریس�ت مهدورالدم دیگر به قتل رس�یده 
بودن�د، روزنامه زنجیره ای “م�ردم امروز” تیتر یک 
صفحه نخس�ت خود را به جمله “من شارلی هستم” 

اختصاص داد.
پ��س از ماجرای مش��کوک حمله چند تروریس��ت به 
دفتر مجله فرانس��وی “ش��ارلی ابدو” با سابقه انتشار مکرر 
کاریکاتوره��ای توهین آمیز به س��احت پیامبر دو میلیارد 
مس��لمان، چند نش��ریه زنجیره ای ایرانی ب��ا پروژه جدید 
س��ران کش��ورهای اروپایی و آمریکا با هدف براه انداختن 
موج جدید اس��الم هراس��ی، پس از حوادث 11 سپتامبر، 

اعالم همراهی کردند!
فاز جدید اسالم هراسی در غرب با هدف طرد مسلمانان 
اروپایی با اجرای سناریویی ضعیف و مشکوک کلید خورد. 
ب��ه نحوی که هم اکنون س��واالت جدی در برخی رس��انه 
های  غربی مبنی بر علت جا ماندن کارت های شناس��ایی 
تروریست های حمله کننده به نشریه فرانسوی در اتوموبیل، 
پیش از انجام یک برنامه تروریس��تی حس��اب شده و نحوه 
عملکرد پلیس فرانسه در مقابله با این حمالت، مطرح است.

با این وجود مشخص نیست به چه علت روزنامه مردم 
امروز به س��ردبیری یک مجرم س��ابقه دار در فتنه 88 در 
حمایت از توهین کنندگان به پیامبر اسالم تیتر زده است!

نشریه شارلی ابدو، با تمسک به جمله “ما کافر هستیم”، 
دور جدید کاریکاتورها بر ضد پیامبر اسالم را در میلیون ها 
نس��خه منتشر ساخته اس��ت. به این ترتیب جنگ حقیقی 
تمدن ها که پیش از این هانتینگتون، تئوریسین آمریکایی 
از آن خب��ر داده ب��ود، با تصریح بر ای��ن موضوع که به جز 
مقدسات هولوکاستی صهیونیست ها هیچ امر “مقدسی” در 

جهان پذیرفته نیست، آغاز شد.
این در حالی اس��ت که مس��لمانان حقیقی، هم اکنون 
در جنگ با موج تروریس��م فرامنطقه ای از نیجریه تا عراق 
درگیر هس��تند و  پادوهای رس��انه ای وابس��ته به جریان 
صهیونیس��تی، در نق��ش ابوجهل های منطق��ه ای از ترور 

شخصیت پیامبر اعظم مسلمانان حمایت می کنند!
ام��ا در حالی ک��ه پرونده روزنامه ارزش��ی وطن امروز، 
به عل��ت گمانه زنی درخصوص خبر مرگ پادش��اه حامی 
تروریس��ت ه��ای فرامنطق��ه ای، به بهانه ب��ی توجهی به 

در حال�ی ک�ه رس�انه های ضدانق�الب اعالم 
کرده اند که فردا پس از نماز جمعه قرار است علیه 
علی مطه�ری راهپیمایی برگزار ش�ود، خبرهای 
موثق حاکی اس�ت چنین خبری صحت نداشته و 

صرفاً فضاسازی ضدانقالب است.
طی روزهای اخیر خبری در ش��بکه های اجتماعی 
و رس��انه های ضدانقالب مبنی بر راهپیمایی علیه علی 
مطهری منتشر ش��د. پیگیری ها حاکی است نخستین 
بار این خبر به صورت رس��می از سوی خبرگزاری ایلنا 

)روزسه شنبه( منتشر شده است. 
رس��انه های ضدانقالب به نقل از ایلنا مدعی ش��د؛ 
»برخی گروه های سیاس��ی درصدد طراحی راهپیمایی 
پس از اقامه نماز جمعه این هفته در مخالفت با مطهری 
هس��تند.« به گفته این خبرگ��زاری، »عده ای درصدد 

هستند« تا خواستار اخراج آقای مطهری از مجلس شوند.
مسئوالن نماز جمعه در گفت و گو با کیهان ضمن 
تکذیب این خبر گفتند؛ این گونه اخبار با اهداف خاصی 
منتش��ر می ش��ود و علی مطهری در این حد و اندازه ها 
نیست که علیه وی راهپیمایی برگزار شود. برخی با انتشار 

این شایعات درصدد بزرگنمایی افراد است.
گفتنی است پس از نطق روز یکشنبه علی مطهری، 
برخی فتنه گران در اقدامی هماهنگ مدعی شده بودند 
قرار است نیروهای حزب اللهی مقابل منزل وی تجمع 

کنند!
نکته قابل توجه استقبال این نماینده مجلس از این 
گونه شایعات و خبرسازی های ضدانقالب است. وی روز 
گذشته در مصاحبه ای درباره راهپیمایی ادعایی گفت؛ 

من هم در این راهپیمایی شرکت خواهم کرد!

مولفه های امنیت ملی ایرانیان)!( به دادگاه مطبوعات ارسال 
شده اس��ت، روزنامه زنجیره ای حامی توهین کنندگان به 
ساحت مقدس پیامبر اسالم، علی رغم نقض آشکار بند 7، 
ماده 6 قانون مطبوعات، با سکوت هیئت نظارت بر مطبوعات 

و دستگاه قضایی، مشمول مجازات شناخته نشده است!
چنین تبعیض آش��کار قانونی توسط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به تقویت این گمانه دور از انتظار می انجامد 
که خاتم االنبیاء)ص( در دایره امنیت ملی آنها جایی ندارد 
اما “پادش��اه ظالم و اسالم ستیز سعودی” در کنف حمایت  

دولتمردان است! 
متاس��فانه بروز رفتارهای ضد اس��المی در نشریات و 
رس��انه های زنجیره ای مسبوق به سابقه است. از اهانت به 
حک��م قرآنی قصاص از زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه 
ملی در روزنامه آس��مان تا توهین تئوریسین اصالحات به  
فرهنگ عاشوراء و اربعین در روزنامه آرمان و بسیاری موارد 
دیگر که متاس��فانه به جز تغییر نام رسانه های زنجیره ای 
پ��س از توقیف قانونی، هیچ هزینه دیگری برای آنها در بر 

نداشته است!
پی��ش از این نیز مجموع��ه ای از روزنامه نگاران فعال 

در نش��ریات زنجیره ای با انتش��ار بیانی��ه ای در حمایت از 
کاریکاتوریس��ت های هتاک شارلی ابدو، که در رسانه های 
معاند جمهوری اسالمی ایران بازتاب گسترده ای یافت؛ تاکید 
کرده بودند: “دفاع از آزادی بیان و اندیش��ه را در مقابل هر 
گونه سرکوب و خشونت بدیهی ترین وظیفه خود می دانند)!(”
گفتنی است مریم عضدانلو، معروف به مریم قجرعضدانلو، 
ابریشمچی رجوی، سرکرده منافقین نیز به کمپین حمایت 
از کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسالم)ص( پیوسته و اعالم 

کرده است که او نیز شارلی است!
اما در شرایطی که این به اصطالح روزنامه نگاران ایرانی 
جریان س��ازی اخیر غرب بر ضد مس��لمانان را حمایت از 
“آزادی بیان و اندیشه” قلمداد کرده اند، نشریه صهیونیستی 
هاآرتص با انتشار کاریکاتوری به تمسخر راهپیمایی سران 
کشورهای اروپایی در فرانسه تحت همین عنوان پرداخت. 
هاآرتص با اشاره به بی اعتنایی غرب به کشته شدن بیش 
از 2000 مس��لمان در نیجریه به دس��ت تروریس��ت های 
بوکوحرام، حق آنها  در مس��یر مبارزه با تروریس��م را جویا 

شده است.
رفتار متناقض غرب در تقسیم تروریست ها به دو گروه 

“خ��وب و بد” در حالی دامنگیر آنها در خانه ش��ده که هر 
گونه اعالم انزجار گروه های مردمی از رفتار تروریست های 
ارتش صهیونیستی در قتل عام کودکان مظلوم غزه، با حمله 
حامیان جریان بین المللی صهیونیسم به صفحات شبکه های 
اجتماعی اشخاص حقیقی همچون  بازیگران، خوانندگان و 
مشاهیر خود جامعه غربی توام با انواع روش های تهدید آمیز 

پاسخ داده می شد. 
انجمن روزنامه نگاران مسلمان در همین رابطه با انتشار 
بیانیه اي گفته است: “زماني که غرب میان تروریسم خوب 
و بد تمایز قائل است و از تروریست هایي که حادثه شارلي 
ابدو را خلق کردند، حمایت مي کند، چه انتظاري از دنیاي 

اسالم براي محکومیت دارد؟!”
این بیانیه مي افزاید: “انجمن روزنامه نگاران مسلمان به 
دور از هیاهوي رس��انه اي باور دارد به همان اندازه که ترور 
فیزیکي محکوم است ترور عقیدتي و اعتقادي نیز محکوم 
است. چه بسا پشت صحنه ترورهاي فیزیکي پاریس، کساني 
قرار دارند که ترورهاي عقیدتي را طراحي و اجرا مي کنند. به 
یک معني جریاناتي که بي  محابا اعتقاد یک امت را به سخره 
مي گیرند در حقیقت مبناي تروریسم را پایه گذاري مي کنند 
و در نبود یک روال حقوقي براي مقابله با اینگونه »تروریسم 
پروري« متأسفانه دولت هاي غربي نیز به اسم آزادي بیان از 
این گونه تفکرات بیمارگونه حمایت مي کنند. از همین رو، 
وقوع حادثه تروریس��تي پاریس را مي بایس��ت تداوم همان 
پروژه تروریسم اعتقادي و مقوله »اسالم هراسي« دانست.”

اگر در فرانس��ه حاکمیت پیدا و پنهان جنایت پیشگان 
صهیونیست باعث جری شدن کاریکاتوریست های شارلی 
ابدو در توهین به س��احت مقدس پیامبر اعظم شده است، 
باید پرس��ید چه چی��زی باعث غفلت و س��کوت بهت آور 
مس��ئوالن قضایی و خواب زدگان ارشاد در برابر همنوایی 
یک نش��ریه موهن با کافران و دشمنان پیامبر شده است؟! 
و با چه توجیهی پادوهای تئوریس��ین های “جنگ عقیده” 
در پایتخت ایران اس��المی آزادانه به پروژه نفرت پراکنی و 
بی حرمتی به پیامبر اسالم دامن می زنند؟ به خصوص آن 
که س��ابقه این پادوهای زنجیره ای، در توهین به مقدسات 

اسالم بر کسی پوشیده نیست.
جا دارد مس��ئوالن قضایی به استناد بخش اول بند 7 
ماده 6 قانون مطبوعات )توهین به مقدس��ات اس��المی( با 
برخ��ورد انقالبی و قانونی خود، اج��ازه ندهند در ایران هم 
وجود آس��مانی پیامبر نور و رحمت م��ورد هجوم و حمله 

تروریست های رسانه ای قرار گیرد.

مسئوالن تکذیب كردند 
شایعه ضدانقالب درباره راهپیمایی بعد از نماز جمعه
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