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نگاه

آمریکا و استکبار در متامی زمینه ها افرادی را برای شکست انقالب اسالمی 

در آستین دارند، در حوزه ها و دانشگاهها مقدس مناها را که خطر آنان را بارها 

و بارها گوشــزد کرده ام. اینان با تزویرشان از درون محتوای انقالب و اسالم را 

نابود می کنند. 
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چاقوی داعش
 دسته خود را هم می برد؟!

محمدهادیصحرایی
هیچ آزاده ای از ترور مردم بی گناه خوشحال نمی شود. هیچ جوانمردی نیست 
که از مظلوم کشــی شادمان باشد، آن را محکوم نکند. هیچ مردی نیست که از 
داعش و جنایتهای او آزرده دل و خشــمگین نباشد. هیچ عاقل آگاهی نیست 
که ریشــه جرثومه  داعش و وهابیت و همه این مشــکالت را آمریکا، انگلیس و 
اسرائیل نداند و هیچ مسلمانی نیست که داعش را خودی و نماینده اسالم بداند 
و بشناسد که این نامسلمانان گرگهای پشمینه پوشند و نتیجه پوستین وارونه ای 
که خوارج دیروز بر تن نمودند. از سوی دیگر این داعش امروزی، نتیجه همان 
درد زایمانی است که چند سال قبل از این، رایس خبرش را داده بود و هیالری 
با سفرهای پی در پی و مذاکرات و شیطنتهای مکرر، آن را به دنیا آورده بود و 
در اصل این زامبی صهیونیستی-آمریکایی همان توله آدمخوار کدخداست که 

معلوم نیست از جان مردمان جهان چه می خواهد؟
از مسلمان سنی و شیعه گرفته تا مسیحی و ایزدی می کشد و به زن و کودک 
و ناتوانشان رحم نمی کند ولی با صهیونیست و یهودی کاری ندارد. همه دنیا را به 
آشوب کشیده ولی به اسرائیل نزدیک نمی شود و این عجب است که این سگ 
هار چگونه دشمن دیرینه مسیحیت و اسالم را نمی شناسد و متعرضش نمی شود؟ 
چگونه  اســت که حتی مکه را نیز تهدید به تخریب می کند ولی حتی یک بار 
هم که شده در قبال رژیم غاصب صهیونیست، موضعی نمی گیرد؟ چگونه است 
که این به ظاهر مسلمانان دغل، در برابر توهینهای پی در پی نشریات اجاره ای 
صهیونیســتها و بنگاه داران فیلم ساز آنان به پیامبر عظیم الشأن اسالم و مریم 
عذرا، ســاکتند و در برابر مظلومان جهان و مردم بی دفاع، پرخاشجو و گستاخ؟ 
اینها نمونه ســوالهای متعددی است که مردم جهان و مخصوصا اروپاییانی که 
اکنون آتش به دامنشان نشسته باید از سران خود بپرسند و بدانند که آیا آنها 

اشتباه کرده اند و یا خودشان نیز شریک این جنایاتند؟
مگــر همین چند ســال پیش نبود که اوالند با افتخــار از حمایت خود از 
گروههای مخالف ســوری داعش و النصره پرده برداشت؟ و مگر فرانسه و سایر 
نوکران اروپایی آمریکا در هلی برن  آذوقه و مهمات برای داعش شریک نیستند 
و به او نفس مصنوعی نمی دهند؟ و مگر خودشان از خریداران و حامیان مبادله 
نفت و تجارت تجهیزات با داعش نبوده و نیســتند؟ حال چه شــده که کافران 
داعشی را که حتی اردوغان هم آنها را مسلمان نمی داند، به اسالم نسبت می دهند 
و از مقابله با آنان فریاد می زنند؟ و مگر انفجارهای تروریســتی پاریس یکی از 
صدها و هزاران جنایاتی نیست که داعش از بدو تولد نحس خود مرتکب شده؟ 
و مگر جمعه خونین پاریس یکی از هزاران روزی نیســت که عراق و ســوریه، 
افغانســتان و پاکستان و یمن و لبنان به خود دیده و می بینند؟ و مگر نه اینکه 
کشته شدگان و زخمی های پاریس درصدی از هزاران کشته و مجروح و آواره ای 
اســت که کشورهای مسلمان بیش از پنج سال است به خود می بینند و چشم 

جهان آنها را نمی بیند؟
چرا باید استکبار در تمام طول تاریخ، بزاید و مسلمانان بزرگ کنند؟ اسرائیل 
را به خاطر افســانه هولوکاست ساختند و چون خنجری در پهلوی بالد اسالم 
فرو کردند. طالبان و القاعده را برای مقابله با شــوروی به وجود آوردند و چون 
استخوان الی زخم در پهلوی دیگر اسالم فرو کردند. برای تولد داعش بیش از 
یکصد کشور را دوره  گردی کردند و آن را زاییدند و در دامن مسلمانان نهادند 
و شــاید اکنون نیز حیله ای دیگر در سر دارند و به دنبال شیطنتی دیگرند. اگر 
آمریکا با فدا کردن دو ساختمان خود دو کشور را فتح کرد چرا فرانسه و دیگران 
با شارلی ابدو و پاریس نتوانند در میان گرگان برای خود جایی باز کنند؟ و چرا 
نتوانند افکار عمومی مردم خود و جهان را در قبال مداخالت و حضورشــان در 

کشورهای مسلمان توجیه کنند و فریب دهند؟
روز قبل از حمالت پاریس بود که جنایت داعشــی هولناکی جنوب بیروت 
را متأثر کرد و در آن تعداد زیادی از مســلمانان و مخصوصا شیعیان مظلوم، به 
شهادت رسیدند ولی نه جهان برای آنان به سوگ نشست و نه پیامی درخور، از 
حقوقدانان و نوبل گرفتگان برای مبارزه با تروریســم منتشر شد. نه روزنامه های 
مدعی که برای ایفل در حال سوختن اشک ریختند و در صفحه اول گذاشتند 
مطلب و یادداشتی برایش منتشر نمودند و نه پیام مکرری از مسئولین مختلف 
صادر شــد. گویی تنها از میان مردان غربی تنها آنجلینا جولی بود که در کنار 
پاریــس، بیروت را هم دید و برایش دعا نمود و گویی خون آدمیان در پاریس، 
پررنگ تر از خون مردمان بیروت است و قیمت جان آنها بیشتر از اینهاست. گویا 
ترور در پاریس بد اســت و در بیروت و قندوز و حلب، خوب. و گویی یقه های 
کــراوات زده از یقه های چاک خورده محترم تر اســت و این یعنی بام آمریکا و 

دوستانش دو هوا دارد.
ما مســلمانان مثل هر آزاده و جوانمــردی از ترور مردم بی گناه آزرده ایم و 
برای اقســام این جنایات از قندوز افغانســتان گرفته تا پاریس فرانسه، متأثریم 
و نگران. ولی این دلیل نمی شــود که تنها برای فرانسه پیامهای کتبی و تلفنی 
بدهیم و مســلمانان را فراموش کنیم و فراموش کنیم که همین ســران رنگ 
رو باخته فرانســه شــریک جرم تمام این جنایاتند و فراموش کنیم که صدام با 
هواپیماهای میراژ فرانسه خانه هامان را خراب می کرد. مگر فرانسه همین االن، 
خانه امید منافقان نیســت؟ مگر فرانسه در آلوده کردن صدها ایرانی بی گناه به 
ویروس ایدز مجرم نیســت؟ و مگر فرانســه در مذاکرات اخیر هسته ای بیش از 
آمریکا علیه ایران کارشــکنی نکرد؟ و... پس مبادا عالقمندی به برج و ایفل و 
اودکلن پاریس، چشــممان را از آن بگیرد که آنها در میهمانی شــام اخیر خود 
علی رغم مخالفت ایران با سرو مشروب، از مشروب سر سفره خود چشم نپوشیدند 
ولی برخی از مسئولین ما در سفر فابیوس به تهران از اشک چشم خانواده های 
قربانی ایدزهای ناخواســته، چشم پوشیدند و آن را کینه کهنه نامیدند. اکنون 
نیز که چاقوی داعش دسته خود را بریده است و انتحاری ها به خانه بازگشته اند، 
بیش از همه مردم فرانسه باید از سران خود بپرسند چرا آن زمان که زنجیر از 
گردن داعشــیان اروپایی باز کردند به فکر چنین روزی نبودند؟ چرا از وهابیت 
سعودی که اصل و اساس انحراف و ترور است غافل شدند؟ و چرا دولت سوریه 
را در سرکوب این مار هفت سر کمک نکردند؟ و ...  و نکته آخر اینکه آیا سران 
فرانسه برای بیش از 500 زائر ایرانی که در منای امسال، توسط رژیم سعودی 
غاصب مکه و مدینه مظلومانه به شهادت رسیدند یا مجروح شدند، پیام تسلیت 

و محکومیت دادند یا نه؟

عضوشورایعالیانقالبفرهنگیازموافقت
رهبرانقالبباوروددستگاهقضائیبهپرونده

بورسیههاخبرداد.
محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
پیگیری های شورای عالی انقالب فرهنگی در موضوع 
وضعیت بورسیه ها، اظهار داشت: رهبر انقالب موافقت 
کردنــد که تنها در موضوع بورســیه ها مصوبه 630 
شــورای انقالب فرهنگی)مبنی بر رسیدگی به امور 
شکایات و مســائلی که دانشگاه ها و دانشگاهیان در 
امور علمی، آموزشی و پژوهشی با آن مواجه هستند 
بدون حضور در مراجع قضائی تنها در وزارتخانه های 

علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد( اجرا نشود.
وی تاکید کرد: این موافقت به این معنی اســت 
کــه رهبر انقالب با ورود دســتگاه قضائی به پرونده 

بورسیه ها و رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه ای 
موافقت کرده اند.

کاهشرشدعلمیبامسائلسیاسیو
باندیدروزارتعلوم

زاهدی درباره علل کاهش رشد علمی کشور اظهار 
داشــت: عوامل مختلفی در این امر دخالت دارند اما 
اگر به آمارها نگاهی داشــته باشیم، طی دو سه سال 
گذشته شــاهد کاهش رشد علمی کشــور بوده ایم. 
مسائل سیاسی، باندی، جناحی، سیاست بازی و بعضاً 
مدیریت هایی که در وزارت علوم و دانشــگاه ها به کار 

گرفته شده اند بر این موضوع تأثیر گذار بوده است.
نماینده مردم کرمان درباره علل دیگر کاهش رشد 
علمی کشور خاطر نشان کرد: زمانی که در وزارت علوم 
شاهد ریاست مدیرانی باشیم که بیشتر دنبال اهداف 

سیاسی هستند، دغدغه تولید علم را ندارند و انتصاب 
افرادی که فرسنگ ها با علم فاصله دارند، باید انتظار 
کاهش تولید علم را داشــته باشــیم و این موارد در 

بلند مدت تأثیر خود را می گذارند.
وزیر اسبق علوم تصریح کرد: در چند سال گذشته 
شاهد برخورد با اساتیدی بودیم که بر محور تولید علم 
فعالیت دارند اما عملکرد سیاسی آنها با مشی ریاست 
دانشــگاه متفاوت بوده است و مجموعه این دالیل بر 

روند کاهش رشد علمی در کشور تأثیرگذار است.
زاهدی درباره مقایسه تولیدات علمی دو وزارتخانه 
علوم و بهداشت اظهار داشت: اگر مجموعه تولیدات 
علمی وزارت علوم و بهداشــت را با یکدیگر مقایسه 
کنیم، شاهد این هستیم که تحریم ها، کمبود تجهیزات 
و موارد دیگر در هر دو وزارتخانه وجود داشته است و 

حتی در وزارت بهداشت با توجه به نیاز به تجهیزات 
آزمایشــگاهی، این تحریم ها بیشتر اعمال شده است 
اما در وزارت بهداشت شــاهد رشد خوبی در زمینه 

تولید علم هستیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره اقدامات 
این کمیسیون برای جلوگیری از روند کاهشی رشد 
علم در کشور خاطر نشان کرد: در کمیسیون آموزش، 
تذکرات الزم درباره کاهش رشد علمی کشور به وزیر 
علوم داده شــده است و انتظار داریم زمانی  که مقام 
معظم رهبری خود به صحنه آمده اند و این تذکرات 
را داده اند، تذکرات ایشان در وزارت علوم نیز اجرایی 
شود و امیدوارم با اجرایی شدن این توصیه ها، شاهد 
باشیم در حوزه فرهنگی و در شتاب علمی کشور رشد 

مثبتی صورت پذیرد.

سخنگویقوهقضائیهگفت:دشمنازاینکهتالش
کنددینمردمراازآنهابگیردمایوسشدهاستاما
امیدداردروحانقالبیواستکبارســتیزیراازمردم

ایرانبگیرد.
به گزارش خبرگزاری میزان حجت االســالم و المسلمین 
محســنی اژه ای با بیان اینکه دشــمن از این جهت که دین 
مردم را از آن ها بگیرد. مایوس اســت، گفت: با این حال امید 
دارد روح انقالبی و ظلم ســتیزی و استکبارستیزی را از مردم 
ایران بگیرد و متاسفانه عده ای هم در داخل کشور خواسته یا 
ناخواسته دشمن را در این جهت همراهی می کنند و همانطور 
که اقدمات امام راحل را افراطی گری می دانســتند، امروز هم 
ایستادگی بر اصول و مقاومت در تعامل زیاده خواهان و سلطه 

طلبان را تندروی و افراطی می دانند.
محسنی اژه ای در جلســه کمیته قضایی شورای توسعه 
و امنیــت پایدار ویژه غرب کشــور که با حضور روســای کل 
دادگستری های آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایالم و کردستان 
برگزار شــد، با اشــاره به اهمیت برگزاری این جلسات گفت: 
کشور اسالمی باشد و به همه خدمتگزاران در این خطه خسته 

نباشید می گویم.
سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای جلسه اظهار داشت: امروز 
زیر نظر ولی امر هستیم و رهبری جامعه و کشور را شخصی که 
خداگونه، صالح و پخته است، عهده دار می باشد  ما برخالف همه 
مردم دنیا که بعضا افرادی فاسد و ظالم برآن ها حکم می رانند 

هستیم و از همین نعمت بزرگ باید خدا را سپاسگزار باشیم.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژ ه ای رهبری و ولی 
فقیــه را یک نعمت بزرگ برای نظام دانســت و افزود: همین 
دســتاورد انقالب بس است که ما شــاکر پروردگار باشیم که 

رهبری راهبر و راهنما در کشور داریم.
وی افزود: افراد ظالم، جاهل و زیاده خواه با ســرویس های 

اطالعاتی شــان، سالح شان، ثروت دنیویشــان و فریبکاری و 
شیطنت هایشان در مسیر تحقق اهداف ما قرار گرفته و می گیرند 
و به دنبال این هستند که ما را از دیدن به اهداف خود بازدارند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: سالح ها، ثروت ها، اطالعات و 
ابزار اطالعاتی آن ها از ما بیشــتر اســت و اگر ما با این دید به 
قضیه نگاه کنیم، می گوییم نمی توانیم حرکتی در مقابل آن ها 

داشــته باشیم؛ اما اگر به عقب برگردیم و ببینیم در 36 سال 
گذشــته چه موانعی بر سر راه بود و چگونه بر آن فائق آمدیم 

جور دیگری به قضایا خواهیم پرداخت.
وی افزود: در حال حاضر شــیطان بزرگ یعنی آمریکا در 
برابر قدرت ایران خضوع می کند و حاضر می شود امتیاز بدهد و 
در پاره ای از موارد نیز حتی التماس کند که این از موفقیت های 

جمهوری اسالمی است.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای با اشاره به 
ضرورت مراقبت در برابر نفوذهای دشمن، گفت: همه مسئوالن 
اطالعاتــی و قضایی و نهادها و آحاد مردم باید مراقب نفوذ و 
اثرگذاری دشمن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باشند و 

از چهره بزک کرده دشمن هم فریب نخورند.
وی تأکید کرد: مسئوالن نباید مبالغه گویی کنند و مردم را 
به اشتباه بیندازند. همین مسئله هسته ای که برای رفع تحریم ها 
و رفع مشــکالت مردم ایران حاضر شد قدری تنزل کند ولی 
برخی در این خصوص خیلی مبالغه می کنند و می گویند افتخار 
ملی اســت و به گونه ای حرف می زنند که دشمن و دوست را 

به اشتباه می اندازند.
معــاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همه بدانیم اگر نظام 
سلطه و شیطان بزرگ آمریکا حاضر شده اند بخشی از حق مردم 
را به رسمیت بشناسند براثر قدرت و اقتدار و مقاومت ایران در 
طول 36 ساله بعد از انقالب بوده است وگرنه هیچ وقت حاضر 

نبودند به طرف مذاکره امتیازی بدهند.

رئیسقوهقضائیهگفت:امروزاقتدارنظامجمهوریاسالمی
باهمافزایی،همراهیوهمدلیمیانقوایســهگانهودرسایه

رهنمودهایهوشمندانهرهبرمعظمانقالبحفظمیشود.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل صادق آملی الریجانی پنجشنبه در همایش 
ملــی »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« در دانشــکده علوم و فنون 
جواداالئمه سپاه چالوس افزود: اکنون همراهی، وحدت و وفاق خوبی در 
میان قوا وجود دارد اما مهم تر از همه این موارد باید از دولت حمایت کرد.
وی ادامه داد: تمام مسائل و مشکالت حوزه اجرایی کشور امروز بر 
دوش دولت است حل این مشکالت زمانی محقق می شود که خطوط 
قرمزها رعایت شود و در چارچوب مصالح نظام و آنچه که مورد تاکید 

رهبر معظم انقالب است، انجام شود.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: اکنون هراس دنیای غرب از انقالب و 
نظام اسالمی متاثر از آن است که نظام ما توانسته یک نظام بی بدیلی 
مطرح کند و مســئله مهم تر یک نظام مردم ساالری دینی است که در 

هیچ کشوری این گونه نیست.
به گفته وی امروز این نظام به عنوان یک چالش برای دنیای غرب 
است چرا که بیشتر کشورهای منطقه به ویژه مسلمانان جهان عالقه مند 

به این نظام شده اند.

مشاوراموربینالمللمقاممعظمرهبریتاکیدکرد:
مواضعبشــاراسدرئیسجمهورسوریهدرحالحاضر
بیشازهرزماندیگریقویترواستوارترشدهاستو

اینشیبروبهباالدرحالحرکتاست.
علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری 
در گفتگویی با پایگاه اینترنتی روزنامه الســفیر لبنان گفت: 
گروه های افراطی خود را در پشت عربستان مخفی کرده اند و 
یا با پول هایی که عربســتان به آنها می دهد فعالیت می کنند. 

افکار عمومی نمی تواند این موضوع را قبول کند.
وی ادامه داد: در 3۷ سال گذشته با تحریم تجاری جامع 
و محاصره اقتصادی روبرو بودیم. ما کشــوری بزرگ هستیم 
کــه می توانیم غذای ملتمــان را فراهم کنیم. از حیث نظامی 
و امنیتی قدرت دفاعی داریم تا هیچ کســی جرات نکند به ما 
حمله کند. در بخش انرژی هم  چنین اســت. ایران نفت و گاز 

دارد و اگر نفت و گاز را با یکدیگر جمع کنیم ایران بزرگ ترین 
منبع انرژی جهان است. بنابراین براساس قدرت و استقالل و 
اعتماد به نفسی که داریم قدرت نخست منطقه هستیم. هیچ 
کس از بشار اســد رئیس جمهور به اندازه جمهوری اسالمی 
ایران حمایت نکرد. حتی روســیه حمایت الزم را ارائه نداد. با 
کمک حزب اهلل و عراق حمایت الزم از بشار اسد رئیس جمهور 
را فراهم کردیم و طرح آمریکا را در ســوریه، لبنان و عراق به 
شکست کشاندیم. ما هرگز از بشار اسد رئیس جمهور و رئیس 
دولت عراق، مقاومت لبنان، فلسطین، حماس و جهاد اسالمی 
در فلسطین دست نمی کشیم. تا زمانی که این موضع را داشته 

باشیم تحریم اقتصادی باقی خواهد ماند.
والیتی تاکید کرد: اروپایی ها و آمریکایی ها باید بدانند که 
همکاری استراتژیکی میان ایران، روسیه و چین برقرار است و 
یکی از این نوع همکاری در سوریه برقرار است و انتظار داریم 

که این توافق فراگیر شــود و شــامل عراق نیز در صورتی که 
دولت آن موافقت کند، بشود. والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه در سپتامبر گذشته از ائتالف ایران، روسیه، سوریه و 

عراق سخن گفت.
وی در ادامه به نقش ترکیه در ســوریه پرداخت و گفت: 
ترکیه علیه بشار اسد حرکت کرد. ما روابط دوستانه با ترکیه 
را حفظ کردیم و این سیاســت را ادامه می دهیم اما در قبال 
سوریه اختالف نظر با ترکیه داریم اگر حمایت ما از سوریه نبود 
و دمشــق را رها می کردیم سرنوشتی به مراتب بدتر از لیبی 
پیدا می کرد. آنها قصد تقســیم سوریه به 5 کشور و عراق به 
سه کشور را داشتند ما در برابر این طرح ایستادیم و ایستادگی 
می کنیم. به صراحت می گویم اگر این موضع ایران نبود دمشق 

و بغداد سقوط می کرد. 
والیتی اظهار داشت: اگر ایران به یمن کمک نمی کرد، 

صنعا امروز به دست کسانی که به آن حمله کرده اند، سقوط 
می کرد. بنابراین من اغراق نمی کنم که ایران ستون فقرات 
منطقه و جهان اسالم است. ما کسی را در جهان نمی شناسیم 
که همچون آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی با این 
صالبت و قــدرت در برابر آمریکا و اســرائیل و همپیمانان 

آنها بایستد.
وی درباره روابط با روسیه گفت: همکاری ما با روسیه روز 
به روز گسترده تر می شــود و به اعتقاد شخصی من روابط ما 
با روســیه به سمت روابط استراتژیک در حال حرکت است و 

همچنین در باره چین نیز همین وضعیت است.
مشــاور مقام معظم رهبری درباره وضعیت بشــار اســد 
خاطرنشان کرد: مواضع بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حال 
حاضر بیش از هر زمان دیگری قوی تر و استوارتر شده است و 

این شیب رو به باال در حال حرکت است. 

نمایندهولیفقیهدرسپاهپاسدارانبااشارهبه
تربیتصدهاهزاربسیجیدرجبههمقاومتتوسط
سردارشهیدهمدانیگفت:جذبوبهکارگیری
ایننیروهایبسیجیازسویآنشهیددرراستای

تقویتجبههمقاومتبرکسیپوشیدهنیست.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمین علی 
ســعیدی در مراســم رونمایی از یادمان شهید سردار 
سرلشکر، حاج حسین همدانی با بیان اینکه نقش انسان 

در عرصه های مختلف به دو بخش مثبت و منفی تقسیم 
می شود اظهار کرد: هر کدام از این نقش ها می تواند مسیر 

زندگی انسان را مشخص کند.
وی ادامه داد: نقش مثبت باعث تحول بشریت خواهد 
شد و نقش منفی زمینه شقاوت انسان را باعث می شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به نقش 
فوق العاده مثبت ائمه معصومین)ع( در سعادت بشریت 
گفت: بعثت پیامبر)ص( گســتره تاریخی و جهانی دارد 

و همین امر شخصیت ایشان را نیز جهانی کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به شــهادت سردار همدانی 
و حرکت ایشــان در مســیر دفاع از ائمه معصومین)ع( 
خاطرنشــان کرد: شهید همدانی پس از حضور موثر در 
هشت ســال دفاع مقدس و خدمت خالصانه به کشور، 
با حضــور در جبهه مقاومت تأثیر بســزایی در دفاع از 

اسالم داشت.
سعیدی با اشــاره به تربیت چند صد هزار بسیجی 

در جبهه مقاومت توسط سردار همدانی گفت: جذب و 
به کارگیری آنها از سوی سردار در راستای تقویت جبهه 

مقاومت بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه آثار اقدامات ســردار همدانی، پس 
از شهادتشان در جبهه مقاومت باقی خواهد ماند، اضافه 
کرد: ما معتقدیم مقدمه حضور و تاثیر شــخصیت هایی 
همچون ســردار همدانی در جبهه مقاومت توسط ائمه 

معصومین)ع( بسترسازی شده است.

مردمورامیننسبتبهحضورفتنهگراندراینشهر
وبرگزارینشستهایانتخاباتیازسویآنانبهشدت

اعتراضکردند.
سیدحســین نقوی حســینی نماینده ورامیــن و عضو 
کمیســیون امنیت ملــی مجلس در حاشــیه تجمع مردمی 
»امام حســن )ع( پرچم دار مبارزه با فتنه« که در اعتراض به 
حضور فتنه گران در شهرستان قرچک صورت گرفت، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: همان گونــه که رهبر فرزانه انقالب 
فتنه را خط قرمز دانســتند ما نیز به تبع معظم له فتنه را خط 

قرمز می دانیم.
وی برگزاری نشســت های سیاسی را نشانه رشد انقالب 
اسالمی دانست و گفت: همه احزاب قانونی می توانند نشست 
برگزار کنند اما اجازه ندارند در این نشست ها از خطوط قرمز 
عدول کنند. به گزارش فارس نماینده مردم شهرســتان های 
ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی با انتقاد به 
محل برگزاری نشست های جریان های اصالح طلب افزود:  ای 

کاش این نشســت ها در مساجد و حسینیه ها برگزار می شد و 
برگزاری آنها در چلوکبابی ها زیبنده نیست.

وی گفت: مســاجد، حسینیه ها، فرهنگ سراها محل های 
شایســته ای برای برگزاری این نشســت ها است ولی سلیقه 
این جریان های سیاســی این است که نشست های خود را در 

چلوکبابی ها برگزار کنند.
نقوی حســینی با اشاره به تجمع مردمی »امام حسن )ع( 
پرچم دار مبارزه با فتنه« عنوان کرد: آنچه مردم شــهید پرور 
شهرســتان قرچک را در این تجمع جمع کرده اســت شعار 

»مرگ بر فتنه گر« است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر این که وزیر 
کشور باید نسبت به صدور مجوز برای نشست هایی که با حضور 
فتنه گران برگزار می شود پاسخگو باشد، خاطر نشان کرد: قطعا 

بنده از وزیر کشور در این ارتباط سوال خواهم کرد.
نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در 
پایان تصریح کرد: به مسئوالن شهرستان قرچک اخطار می دهم 

در صورت تکرار دعوت از فتنه گران برای حضور در شهرستان 
و صدور مجوز برای نشست هایی که با حضور فتنه گران برگزار 

می شود، مردم پاسخ شما را می دهند.
اعتراضبهحضورفتنهگرانبوده

نهنشست
نقوی حسینی همچنین در گفت وگو با تسنیم درخصوص 
حوادث رخ داده شــب پنجشــنبه در شــهر قرچک و تجمع 
اعتراضی مردم نسبت به برگزاری همایشی در این شهر، گفت: 
پس از اینکه مردم والیت مدار شهرســتان قرچک شنیدند که 
اصالح طلب ها نشستی در این شهر گذاشته اند که در آن تعدای 
از محکومین و بازداشت شدگان فتنه 88 در آن حضور دارند، 

به حضور آنان اعتراض کردند.
وی افــزود: مخالفت مــردم قرچک به خاطــر برگزاری 
نشســت یا همایش نبوده بلکه به باز شدن پای محکومین و 
بازداشت شدگان فتنه 88 به شهر قرچک بوده، حرف معترضین 

هیچ گاه برگزاری همایش نبوده است.

دستوروزیرکشوربهاستاندارتهران
از سوی دیگر وزیر کشور در پیامی به استاندار تهران دستور 
بررسی حادثه ورامین و شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع 
قضایی را صادر کرد. در این نامه آمده است: با انتشار اخباری 
مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین الزم است در 
اســرع وقت موضوع را بررسی نموده و در صورت صحت وقوع 
چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام 
همراه با همدلی و همبســتگی ملی برای برگزاری انتخاباتی 
باشکوه و حماسی می باشد ،ضمن شناسائی متخلفین نسبت 
به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام شود. گفتنی است موسوی 
 الری عصر روز پنجشنبه به دعوت تعدادی از اصالح طلبان شهر 
ورامین برای حضور و ســخنرانی در یک همایش انتخاباتی به 
این شهر رفته بود. اعتراض مردم ورامین به حضور فعاالن فتنه 
به حدی بود که موسوی الری و مرتضی الویری که سخنرانان 
اصلی این جلسه بودند، توانستند با مشکالت فراوان و به کمک 

نیروهای انتظامی وارد سالن شوند.

معاونوزیرامورخارجهکشورمانتاکیدکرد:
خانوادهآقایرکنآبادیسفیرسابقکشورمان
درلبنانبهعربستانمیروندتابهطورمستقیم
ومیدانی،سرنوشــتایندیپلماتایرانیرا

بررسیکنند.
حســن قشــقاوی معاون مجلس، کنســولی و 
امور ایرانیان وزیر امــور خارجه گفت: خانواده آقای 
رکن آبادی سفیر سابق کشورمان در لبنان به عربستان 
می روند تا به طور مســتقیم و میدانی، سرنوشت این 

دیپلمات ایرانی را بررسی کنند.
وی افزود: خانــواده رکن آبادی روادید را دریافت 

کردند.
قشــقاوی در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات 
آقای آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس مبنی 
بر دریافت اطالعاتی درباره اقدام دولت عربســتان در 
تحویل آقای رکن آبادی به رژیم صهیونیســتی اظهار 
داشت: مقرر شد جلسه ای در این باره با آقای آقاتهرانی 
برگزار کنیم که این نشســت مصادف با جلسه علنی 

مجلس شــد؛ بنده مرتب درباره موضوع منا جلساتی 
برگزار می کنم و از او دعوت کردم که مستنداتش را 

ارائه کند.
وی ادامــه داد: ما هم یکی یکی خانواده مفقودان 
را به عربستان می فرستیم تا سرنوشت عزیزانشان را 

پیگیری میدانی کنند.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری 
درباره نتیجه انگشت نگاری از جانباختگان منا و تطبیق 
آن بــا مفقودان ایرانی این فاجعه خاطر نشــان کرد: 
همکارانم مدام در حال پیگیری هستند و ستادی به 
مسئولیت سرکنسول ما در جده این موضوع را پیگیری 

و به طور مستمر اخبارش را به بنده منتقل می کند.
به گزارش تســنیم، قشــقاوی تاکید کرد: گاهی 
تطبیق دی ان ای دو نفر با هم مقداری زمانبر و حتی 
شناسایی برخی عکس ها مشکل است به همین علت 
مقرر شــد که خانواده برخی جانباختگان با دریافت 
روادید و ســفر به عربســتان سرنوشت عزیزانشان را 

به طور مستقیم پیگیری کنند.

سفیرسوریهدرتهران:
با امام خامنه ای پیمان می بندیم

 راه شهید همدانی را ادامه دهیم
سفیرســوریهدرکشــورماندرپیامیبهمناسبتاربعین
شهادتسردارهمدانیتاکیدکرد:ماباحضرتآیتاهللالعظمی
امامسیدعلیخامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیایراندامظله
وآقایدکتربشاراالسدرئیسجمهوریعربیسوریهدراربعین
آنشهیدگرانقدرکهدرشهردارالمومنینهمدانبرگزارمیگردد
پیمانمیبندیمکهراهویرادردفاعازارزشهایاسالمیوانسانی

حقطلبانهادامهمیدهیم.
 دکتر عدنان حسن محمود سفیر سوریه در تهران در پیامی به مناسبت 
اربعین شهادت سردار حســین همدانی ضمن ابراز همدری با ملت ایران 
اظهار داشت:  بی تردید خون مطهر شهیدان سرافراز ایران، سوریه و مقاومت 
اسالمی حزب اهلل لبنان راه پیروزی محور مقاومت را در برابر تروریست های 
تکفیری که از سوی دشمنان اسالم، آمریکای جنایتکار، صیهونیزم بین المللی 

و خاندان مرتجع آل سعود حمایت می شوند، هموار خواهد نمود. 
 وی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم ثمره مجاهدت ها و پایداری سرلشگر 
پاسدار شهید حاج حسین همدانی و همرزمان ایشان که در دفاع از مقدسات 
و ارزش های واالی مکتب آل البیت علیهم السالم به شهادت رسیدند، ضامن 
استمرار جبهه مقاومت در منطقه و سوریه بوده و به تحکیم پیوند دوستی 

و برادری میان دو ملت ایران و سوریه خواهد انجامید. 
 عدنان حســن محمود  تاکید کرد: ما با حضرت آیت اهلل العظمی امام 
سید علی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ایران دام ظله و آقای دکتر 
بشــار االسد رئیس جمهوری عربی سوریه در اربعین آن شهید گرانقدر که 
در شهر دارالمومنین همدان برگزار می گردد پیمان می بندیم که راه وی را 

در دفاع از ارزش های اسالمی و انسانی حق طلبانه ادامه می دهیم. 
 سفیر سوریه در کشورمان تصریح کرد: مردم سوریه به این خون های 
مطهر که کشور برادر جمهوری اسالمی ایران در راه دفاع از امت اسالمی 
در برابر تروریســم تکفیری و جاهلیت نوین که شــنیع ترین کشــتارها و 
جنایت هــای ویرانگر که در حق ملت های مســلمان روا می دارند، تقدیم 

می نماید، وفادار خواهد ماند. 

سردار جزایری: به مبارزه فرانسوی ها 
علیه تروریسم اعتماد نداریم

سخنگوینیروهایمسلحکشورمانضمنحمایتازهمکارینظامی
ایرانوروسیهدرسوریهگفت:ماهیچاعتمادیبهجدیتفرانسویهادر

مبارزهباتروریسموداعشنداریم.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با سایت خبری اسپوتنیک روسیه 
با بیان این که همه آزادگان و دلسوزان جهان باید یک مواجهه کامال واقعی و جدی 
علیه زیاده خواهی، جنگ و تروریسم داشته باشند، اظهار داشت: غرب آسیا مدت ها 
است که به دلیل زیاده خواهی امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه، گرفتار جنگ و 
خونریزی و تروریسم شده است. به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران سالهاست 
که در مواجهه با این رویه منطقه ای که رفته رفته تبدیل به یک رویه جهانی می شود 

در حال جنگ و مبارزه و مقابله است.
وی افزود: در این شــرایط که روسیه می خواهد یک مقابله جدی با تروریسم 
در سوریه کند طبعا جمهوری اسالمی ایران از دولت و ملت روسیه در این مبارزه 
با آغوش باز استقبال و حمایت می کند. این یک استراتژی به هنگام است چرا که 
در غیر این صورت چه بسا مشکالت تروریسم دامن خود روسیه را در آینده بگیرد. 
ایران و روســیه موفق خواهند شــد با کمک سایر کشورهای منطقه مثل لبنان و 
عراق ریشــه تروریسم را بخشکانند. باید یک مقابله جدی رسانه ای با یکسو نگری 
خبری رسانه های امپریالیستی و ارتجاع منطقه داشت تا چهره واقعی ایجادکنندگان 

تروریست در منطقه و دروغ بزرگ غرب روشن شود.
سردار مســعود جزایری درخصوص پیشــنهاد رئیس جمهور برای همکاری 
ایران با فرانســه در مبارزه با تروریست با بیان این که از حادثه تروریستی فرانسه 
ناراحت شــدیم، اظهار داشت: ما هیچ اعتمادی به جدیت فرانسوی ها در مبارزه با 
تروریسم و داعش نداریم. هرگونه همکاری نیز در چارچوب مالحظات ویژه ای است 
و فرانســوی ها باید در عمل نشان بدهند که واقعا در مبارزه با تروریست ها جدی 
هســتند. تردیدی ندارم که کسانی که تروریست ها را پرورانده اند تاوان این کار را 

در آینده بیشتر خواهند داد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که وقت آن رسیده که مردم فرانسه 
از دولت خود سوال کنند که با چه منطقی از این تروریست ها طی سالهای گذشته 
حمایت کرده اند؟ افزود: دولت فرانسه در یک دادگاهی که مردم فرانسه می توانند 
تشــکیل بدهند بایست به این سوال پاســخ دهد. ده ها دلیل و سند در کنار ده ها 
اظهارنظر مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر تقویت داعش وجود دارد. باالترین 

مقام رسمی فرانسه اعتراف کرد که آنها از داعش حمایت می کردند.
ســخنگوی نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی به اینکه در چه شرایطی 
ایران مستقیما وارد جنگ سوریه یا عراق می شود، اظهار داشت: برآوردهای نظامی 
ما در منطقه چه از عراق چه از ســوریه بگونه ای اســت که فعال نیازی به این کار 

مشاهده نمی شود اما با تقاضای دولت سوریه، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

پیکرپاکسهشهیدمدافعحرمحضرتزینب)س(روزپنجشنبهدرمشهدتشییعودرگلزار
شهدایبهشترضا)ع(اینشهربهخاکسپردهشد.

به گزارش ایرنا، این مراســم از مقابل مهدیه مشــهد با حضور خانواده شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی و 
انتظامی، تنی چند از مدیران دســتگاههای اجرایی، اعضای شورای اسالمی شهر مشهد و جمعی از بسیجیان 
و طالب برگزار شــد. مردم مشــهد در این مراسم پیکر این شهیدان افتخارآفرین را تا حرم مطهر امام رضا)ع( 
تشییع کردند. شهیدان محمد سخندان، محمود قلندری و علی دوست حسن زاده قریب به دو هفته پیش در 

منطقه حومه دمشق سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

موافقت رهبرانقالب  با ورود دستگاه قضائی به پرونده بورسیه ها 

محسنیاژهای:

دشمن می خواهد روح انقالبی و استکبار ستیزی را از مردم ایران بگیرد

والیتیدرمصاحبهباالسفیر:

مواضعبشاراسددرسوریهبیشازهرزماندیگریقویشدهاست

نمایندهولیفقیهدرسپاهپاسدارانمطرحکرد

تربیت  صدها هزار بسیجی در جبهه مقاومت توسط سردار همدانی

اعتراضمردمورامینبهحضورانتخاباتیفعاالنفتنه
وزیرکشوردستورپیگیریداد!

تشییع پیکر پاک 3 شهید مدافع حرم در مشهد قشقاویخبرداد

عزیمتخانوادهرکنآبادیبهعربستان
برایبررسیسرنوشتایندیپلمات

وقتیعربستانحامیحقوقبشرمیشود!

تصویب قطعنامه حقوق بشری 
علیه ایران

کمیتهسوممجمععمومیسازمانملل،قطعنامهغیرالزامآوری
رابهپیشنهادعربستانعلیهایرانتصویبکرد.

اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مسئولیت 
بررســی عملکرد اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری کشورها را بر عهده 
دارد، به درخواست رژیم سعودی به قطعنامه ای رأی دادند که در آن از 

حمایت ایران از دولت سوریه انتقاد شده بود.
بر اساس گزارش رویترز، در این قطعنامه غیرالزام آور، اقدامات ایران در 
قبال سوریه، »غیرسازنده و نابجا« توصیف شده؛ »ایران و دیگر متحدان 
)بشــار( اسد« همچنین به حمله به »معارضان میانه رو« و گام برداشتن 

در راستای منافع داعش و جبهه النصره متهم شده اند.
به گزارش فارس، در این قطعنامه بدون آنکه بطور مستقیم از روسیه 
نام برده شــود، همه حمالت علیه گروه های  مخالف دولت در ســوریه، 

شدیدا محکوم و توقف فوری آنها خواسته شده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل 193 عضو دارد و قطعنامه 
مذکور با 115 رای موافق، 15 رای مخالف و 51 رای ممتنع به تصویب 

رسید.
گفتنی اســت تحوالت اخیر در ســوریه و شکســت های سنگین 
گروهک های تروریســتی، حامیان این گروهک ها از جمله عربستان را 

دچار وحشت و سردرگمی کرده است.
در حال حاضرعربستان، عالوه بر حمایت همه جانبه از گروهک های 
تروریســتی در منطقه، به بهانه دفاع از مردم یمن، عمال نســل کشی و 
جنایت های بسیاری را در شهرهای یمن مرتکب شده است و کشورهای 
مختلف غربی و مدعیان حقوق بشر در برابر آن سکوت اختیار کرده اند.

آیتاهللآملیالریجانی:
جمهوری اسالمی ایران امروز به عنوان

یک چالش برای دنیای غرب است

انتصاب رؤسای 7 دانشگاه
وزیرعلومبراساستصویبشورایعالیانقالبفرهنگی،

حکمریاستهفتدانشگاهکشورراصادرکرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس احکام صادر شده از سوی محمد  فرهادی، 
علی اصغر رستمی ابوسعیدی به ریاست دانشگاه پیام نور، محمد ابراهیم 
اعلمی آل آقا به ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه، گودرز صادقی هشچین 
به ریاســت دانشــگاه محقق اردبیلی، فرهاد براتی به ریاست دانشگاه 
ســلمان فارسی کازرون، غالمحسین خواجه به ریاست دانشگاه شهید 
چمران اهواز، محمد علی لطف الهی یقین به ریاســت دانشگاه مراغه 
و  محمد علی رباط جزی به ریاست دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(  برای 

مدت چهار سال منصوب شدند.
پیش از این روســای این دانشــگاه ها با سمت سرپرست مشغول 

فعالیت بودند.


