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درمکتب امام

هر چه داریم از شهادت سیدالشهداست

نکته

نگاه

]ما هرچه داریم[ از این قتل سیدالشهداست و شهادت اوست. ما باید به عمق 

این شهادت و تأثیر این شهادت در عامل برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم 

هست. اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتامعات سوگواری نبود، کشور 

ما پیروز منی شد. همه در تحت بیرق امام حسین - سالم الله علیه - قیام کردند.

صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۵۸ | جماران؛ ۲۵مهر۱۳۶۱

آیا شــنیده ای که عاشقی را از معشوق بترسانند؟  شیشه سلطنت 
شــیطان آن روز شکست که پیکر ســرور آزادگان)ع( به جریمه روح 
بزرگش زیر ســم اســبان رفت و سر مبارک او بر ســر نیزه به اهتزاز 
درآمد. »انّه لیس له ســلطاٌن علــی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. 
انّما سلطانه علی الذین یتولّونه والذین هم به مشرکون« )نحل-999 و 
100(. شیطان فقط دوستان خود را می ترساند. آن روز عاشورا که سرور 
آزادگان فرمود »صبراً یا بنی الکرام فما  الموت اال قنطرهًْ... صبور باشید 
ای فرزندان کرامت که مرگ نیســت مگر پلی، عبور می دهد شما را از 
سختی و ضرر به سمت وسعت بهشت و نعمت دایمی«، ورق برگشت 

و روزگار عزت مستضعفان آغاز شد.
چنــد روز بعد  که کاروان کربــا در کوفه به مجلس عبیداهلل بن 
زیاد بن ابیه وارد شــد، امام سجاد علیه السام در برابر تهدید دشمن 
پاسخی دندان شکن داد که شعار آزادگان تا نهایت تاریخ شد. هنگامی که 
سیدحسن نصراهلل تهدید به ترور شد و خبر آوردند که در بعلبک کسی 
را همنام وی ترور کرده اند، هیمنه جادان صهیونیســت را به استهزاء 
گرفت و از زبان حضرت سجاد)ع( پاسخ گفت: »بله، باید اعتراف کنیم 
دشــمن ما توانسته دو پیروزی بزرگ نظامی به دست آورد؛ یکی قتل 
عام قانا و کشتن زنان و کودکان! و دومی فرستادن کوماندو به بعلبک 
برای ترور یک مرد شریف و خانواده دار فقط به جرم این که نامش حسن 
نصراهلل بوده است. این یعنی موساد پرابهت و ارتش قدرتمند! ما فرزندان 
آن امامیم که گفت أبالموت تُّهددنی یابن الّطلقاء؟ اّن القتل لنا عادهًْ و 
کرامتنا من اهلل الشهادهًْ. مرا به مرگ تهدید می کنی فرزند آزادشدگان 
فتح مکه؟ نبرد پیشه ما و شهادت، نشان کرامت ما از جانب خداست«.
همین روزهای اخیر که رسانه های بزدل  سعودی و داعش و گروهک 
منافقین و برخی رســانه های غربی برای شــایعه شهادت و جراحت 
سرلشگر قاسم سلیمانی جشن گرفته بودند، سلیمانی لبخندی می زند 
و همان پاسخ را می دهد؛ »اینها )جراحت و شهادت( چیزهایی است که 
دشت ها و کوه ها را برای پیدا کردنش پیموده ام«. و مگر نه اینکه امیر 
مومنان -علیه السام- شهادت را گمشده دیرین و به سان آب گوارایی 
در ظلمت بیابان می خواند؟ شــیطان و دوستان او با مرگ می ترسانند 
و تهدید می کنند تا غالب شوند اما چون ترس از مرگ به زیر پا افتاد، 

دیگر از شیطان و دوستان او چه چیز باقی می ماند؟!
شیواتر از سیدشهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی نمی توان نوشت: 
»شیطان، حکومت خویش را بر ضعف ها و ترس ها و عادات ما بنا کرده و 
اگر تو نترسی و از عادات مذموم خویش دست برداری و ضعف خویش را با 
کمال خلیفه اللهی جبران کنی دیگر شیاطین را بر تو تسلط نیست. بگذار 
آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستارگان خوش باشد. دریا، 
دل مطمئن  این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها 
می گیرند. همان ها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم خدا 
شکســت و همه اسرار در همین کام نهفته است. آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. شــیاطین آمریکایی به خیال خود فکر کرده اند که با 
تهدید، رعب و وحشت در دل ما می افتد. ملتی که خدا را دارد از چه 
باید بترسد؟ ملتی که شهادت را آرمان و معشوق خود می داند از چه چیز 
واهمه دارد. آیا شنیده ای که عاشقی را از معشوق خود بترسانند؟!  ما 
را از جنگ و جهاد نترســانید. ما با آرمان های حضرت روح اهلل پیمان 
خون بســته ایم. اگر شــیطان بزرگ و یارانش کار را به کارزار و میدان 
مبارزه بکشانند چه کسی دالورتر از یاران عاشورایی امام عشق؟! آنان 
را پروایی از مرگ نیســت. مرگ اگر مرد اســت گو سوی من آ، تا در 
آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ... دل این اصحاب به نور ایمان روشن است. 
مــا که در بین همه مجاهدان، حســین)ع(  را به عنوان موال و مقتدا 
انتخاب کرده ایم پس از چه باید بترسیم؟ هیهات منا الذله. ما تا ظهور 
حضرت مهدی)عــج( و در رکاب نائب برحقش حضرت خامنه ای و تا 
زمانی که آمریکا و متحدانش به سلطه گری مشغولند دست از مبارزه  
و جهاد برنمی داریم. و آنان که معنی جهاد و والیت را نمی دانند سخت 

در کار ما حیران اند«.
حــاال اربعین و پیــاده روی نجف تا کربا، میقات عاشــورایی ها و 
کربایی ها اســت؛ اندکی از بسیار در این بستر شوریدگی  و شیدایی 
جاری می شــوند و بی شماری از آن بسیارها که نتوانسته اند به میقات 
برسند، دل شان با راهیان حرم دوست راهی می شود. می شود حکایت 
مشتاقی و  مهجوری؛ شوریدگی و شیدایی... می شود حکایت دلبری و 
دلدادگی. و کدام ســردار و علمدار سزاوارتر از حضرت »سیدعلی« که 

از زبان همه دلدادگان و دل سوختگان بنویسد:
»ای شعله فروزان، ای فروغ تابان، ای گرمابخش دل های خایق! تو 
کیستی با این شکوه و جال، با این شیرینی و دلنشینی، با این هیبت 
و اقتدار، با این همه لشکر دل به همراه، با غلغله فرشتگان که در کنار 
موکب تو با آدمیان رقابت می کنند؟  تو کیستی ای نور خدا، ای ندای 
حقیقت، ای فرقان، و ای سفینهًْ النجاهًْ؟ چه کرده ای در راه خدایت که 
پاداش آن خدایی  شدن هر آن چیزی است که به تو نسبت می رساند؟ 
بنفسی انت، بروحی انت، بمهجهًْ قلبی انت، و سام اهلل علیک یوم ولدت 

و یوم استشهدت مظلوما و یوم تبعث فاخرا و َمفَخرا.«
... السام علی الحسین المظلوم الشهید. السام علی اسیر الکربات 
و قتیل العبرات... اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک... جعلته حجهًْ 
علــی خلقک من االوصیاء فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته 

فیک لیستنقذ عبادک من الجهالهًْ و حیرهًْ الضاله...
بی ســر و ســامان توأم یا حســین)ع(

دســت بــه دامــان تــوأم یا حســین
جــان علــی)ع( سلســله  بنــدم مکن

مکــن بلنــدم  خــاک  از  گــردم، 
ایــن عشــق هاکــم کنــد عاقبــت 

کنــد خاکــم  تــو  کــوی  گــذر  در 
... چیســت شــفابخش دل ریــش مــا

مرهــم زخــم و غــم و تشــویش مــا
بــر ســر نــی زلــف رهــا کــرده ای؟

کــرده ای چه هــا  شــیعه  جگــر  بــا 

ویژگی های مشترک فرهنگی 
دو انقالب

بهمن ُدّری
بدون تردید پیدایش انقاب اسامی بر مبنای آموزه های اعتقادی و فرهنگی 
نهضت عاشــورا و تاثیرات انقاب کربا شکل گرفته است و الگوهای »نهضت 
حسینی« در تار و پود »نهضت خمینی« نمود عینی یافته است. از همین رو 
ویژگی های فرهنگی دو انقاب به شهادت منابع پژوهشی و کاویدن زمینه  های 
زایش عاشورا و انقاب اسامی در مرتبتی قرار می گیرد که به فرموده حضرت 
امام)ره(: »انقاب اســامی ایران، پرتوی از عاشــورا و انقاب عظیم الهی آن 

است.« )صحیفه نور، ج 18، ص 22( 
اینک در آستانه اربعین ساالر شهیدان دشت نینوا و در برهه ای که خطر 
نفوذ همه جانبه و پیچیده دشــمن به ویژه در عرصه فرهنگی، مکرر از ســوی 
مقام معظم رهبری گوشزد می شود، تبیین وجوه اشتراک فرهنگی دو نهضت 

الهی و دینی بیش از پیش ضرورت می یابد.
بــا مروری بر آنچه از لســان امام معصوم)ع( و امام دیــروز و امروز عصر 
انقاب برآمده، بی هیچ رمزگشایی راه برای شناخت عناصر مشترک فرهنگی 

دو انقاب فراهم می آید:
امام  حسین)ع( در بیان هدف قیام عاشورا می فرماید: »من مرگ در راه حق 
را جز ســعادت و زندگی با ستمکاران را جز مال و دلتنگی نمی دانم.« )سید 
بن طاووس، اللهوف، ص 69( و همسویی با این هدف در بیان امام  خمینی)ره( 
تبلور یافته اســت: »روزهایی که بر ما گذشت عاشورای مکرر بود و میدان  ها، 
خیابان ها و کوی و برزن هایی که خون فرزندان اســام در آن ریخت کربای 
مکرر... هفده شــهریور مکرر عاشورا و میدان شهدا مکرر کربا کاخ ستمگری 
را با خون در هم کوبید. کربای ما کاخ ســلطنت شــیطانی را فرو ریخت.« 

»صحیفه نور، ج 9 ص 57(
رهبر معظم انقاب در بیانی روشــنگرانه عاشورا را موتور محرک انقاب 
می دانند و می فرمایند: »ماجرای حسین بن علی)ع( حقیقتا موتور حرکت قرون 
اسامی در جهت تفکرات صحیح اسامی بوده است. هر آزادیخواه و هر مجاهد 
فی سبیل اهلل و هرکس که می خواسته است در میدان خطر وارد شود از آن ماجرا 
مایه گرفته و آن را پشتوانه روحی و معنوی خود قرار داده است. در انقاب ما 
)www.hawzah.net این معنی به صورت بّینی واضح بود.« )سامانه حوزه

جانمایه وجوه مشترک دو نهضت را می توان این گونه فهرست کرد:
- فرهنگ پیروی از رضای خدا و عمل به تکلیف الهی

- فرهنگ شهادت، ایثار و فداکاری
- فرهنگ ظلم ستیزی

- فرهنگ رویارویی با طاغوت
- فرهنگ مبارزه دائمی و مستمر حق با باطل و سازش ناپذیری با ستمکاران

- فرهنگ مبارزه با فساد و مفسدان
- فرهنگ مبارزه با دشمن داخلی و خارجی

- فرهنــگ امر به معروف و نهــی از منکر و احیای دین خدا و ارزش های 
فراموش شده جهت برپایی حکومت اسامی

آنچه مســلم اســت با صیانت از این منظومه فرهنگی و نهادینه شــدن 
شاخصه های فوق که علت محدثه هر دو نهضت نیز بوده، راه بر نفوذ فرهنگی 
دشمن بسته شده و بزک کردن دشمن در جهت رویارویی و مقابله با انقاب 
اســامی ره به جایی نخواهد برد و پایه های هر یک از اســتوانه های برشمرده 
شده - که علت مبقیه  انقاب است - اگر مورد غفلت و مماشات قرار گیرد و 
به لحاظ خودباختگی و عدم خودباوری تخریب شود و یا از دیگر سو به دلیل 
بدفهمی و کج اندیشی و حتی مصلحت اندیشی های غیر عزت مدارانه با دوری از 
پرتو هدایت حکیمانه رهبری، تقویت نگردد قبح نفوذ دشمن در جامعه کمرنگ 
خواهد شــد که چنین سرنوشتی با توجه به تکیه بر شور و شعور حسینی از 

ساحت کیان انقاب اسامی دور خواهد ماند. ان شاءاهلل.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: دولت 
امکانات  وظیفه خود می داند که شرایط و 
الزم را برای حضور گسترده مردمی در این 

مراسم فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری 
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی در 
جلسه هیئت وزیران، با اشاره به نقش انسان ساز 
و آگاهی بخش حماســه حسینی)ع( در تربیت 
انسان های مومن و فداکار و همچنین رشد روحیه 
خلوص و ایثار اظهار داشت: خواست خداوند بوده 
اســت که زیارت کربا در اربعین همچون سعی 

بین صفا و مروه از شعائر اسامی شود. دوستداران 
اهل بیت )ع( در طول تاریخ اســام هم براساس 
تاکیدات امامان، این سنت را زنده نگه داشته اند 
و در سال های اخیر هم به قوت ایمان مردم، شور 

و شکوه گسترده تری پیدا کرد.
رئیس جمهور از تاش های وزارت کشــور در 
هماهنگی و مدیریت مجموعه خدمات به زائران 
با همــکاری وزارتخانه های امــور خارجه، راه و 
شهرســازی، فرهنگ و ارشــاد اسامی، نیروی 
انتظامی، ســازمان هال احمر، ســازمان حج و 
زیارت، اســتانداری های سراسر کشور، نهادهای 

نظامی و انتظامی، رســانه ها و دیگر دستگاه ها 
تشکر و قدردانی کرد.

روحانی از وزیر کشــور و همه دستگاه های 
ذیربط خواست که در روزهای آینده نیز شرایط 
و امکانات الزم را برای مراجعت آســان و ایمن 

زائران کربای حسینی فراهم کنند.
بر اســاس گزارش اقدامات ستاد هماهنگی 
امور زائرین اربعین، با هماهنگی های انجام شده 
با دولت عراق، تا کنون بیش از یک میلیون و 450 
هزار ویزا صادر و در راه ها و ســامانه های مرزی 
آمادگی الزم برای ارائه خدمات فراهم شده است.

همچنیــن در این جلســه رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری از 
اقدام هماهنگ با دولت عراق برای ثبت مراســم 
راهپیمایی اربعین به عنوان میراث معنوی اسامی 

در یونسکو خبر داد.
در ادامه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
درباره آثار الیحه بودجه ســال 95 بر متغیرهای 
اقتصــاد کان از قبیل رشــد اقتصادی، رشــد 
ســرمایه گذاری و کاهش تورم به هیئت وزیران 
ارایــه گردید و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، 

ادامه بحث به جلسه آینده دولت موکول شد.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

دولت فراهم كردن شرایط حضور گسترده مردم 
در مراسم اربعین را وظیفه خود می داند

سرویس اجتماعی-
با گذشت بیش از دوســال از عمر پر فراز و 
یازدهم، اختالفات درون سازمانی  نشیب دولت 
به باالترین حد خود رسیده است و گویی جبهه 
درگیری دولتمــردان، از دوقطبــی »دولت - 
منتقدین« به »دولت - دولت« تغییر یافته است!

در تازه تریــن مورد از ســریال درگیری های درون 
دولت، خبرگزاری ایلنا )وابسته به وزارت کار( به شدت 
از به اصطاح حاشیه ســازی های وزارت بهداشت علیه 

سایر وزارتخانه های دولت انتقاد کرده است.
ماجرا از این قرار اســت که پایــگاه خبری وزارت 
بهداشــت، چهارشــنبه 4 آذر با انتشــار خبری تحت 
عنوان »تقدیم درخواســت تحقیق و تفحص از وزارت 
رفاه و صندوق های بیمه ای به هیئت رئیسه مجلس«، 
از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت رفاه خبر داد. بر این 
اساس محمدرضا پورابراهیمی  داورانی، عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس در مصاحبه با پایگاه اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت گفت: »درصدد هســتیم بخش های 

مختلف اقتصادی، بیمــه ای، حمایتی و مجموعه اي از  
فعالیت هــای ماموریتی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را بررســی کنیم و تمام  تاش خود را برای 
تعییــن هیئت تحقیق و تفحص و عملیاتی کردن این 

موضوع به کار می بریم.«
اما گویا این اقدام صرفاً حرفه ای پایگاه اطاع رسانی 
وزارت بهداشت به مذاق وزارت کار نشینان خوش نیامده 

و ایشان را به واکنش واداشت.
خبرگزاری ایلنا در مطلبی با تیتر »درج خبر تفحص 
از وزارت رفاه در سایت وزارت بهداشت دم خروس است 
/ خودزنی دولتی ندیده بودیم«، به نقل از رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری نوشت: »بعید می دانیم 
کسی سراغ داشته باشــد که مسئوالن یک وزارتخانه 
به عنوان بخشی از بدنه دولت اینطور علنی و آشکار و 
همزمان عملکرد دیگر همکاران خود، در یک وزارتخانه 
 دیگر زیر سوال برده باشند. بر فرض امکان نمایندگان 
مجلس بخواهند به استناد قانون بر عملکرد بخشی از 
دولت که نسبت به آن انتقاد دارند، نظارت کنند اما دیگر 

ندیده بودیم که مســئوالن دولتی خود با فراهم کردن 
فضای رسانه ای اینطور داوطلبانه و از روی خیرخواهی 

نمایندگان مجلس را یاری کنند!«
حســن صادقی در ادامه ایــن مصاحبه می افزاید: 
»انتشــار عجوالنه خبر تحقیق و تفحص از وزارت رفاه 
در پایگاه اطاع رســانی وزارت بهداشــت مصداق بارز 
خودزنی دولتی و اطاع از آن در نزد افکار عمومی و به 
ویژه جامعه کارگری تداعی گر مثل معروف دم خروس 
و قسم حضرت عباس است و نشان می دهد آنهایی که 
تحقیق و تفحص از منابع مالی طرح تحول سامت را 
اقدامی سیاسی می دانستند؛ در بطن ماجرا خود تا چه 

اندازه سیاسی کار هستند.«
ناراحتی وزارت کار از انتشار خبر تحقیق و تفحص 
از ایــن وزارتخانــه در پایگاه خبری وزارت بهداشــت 
درحالی اســت که اوالً؛ پایگاه مذکــور صرفاً به وظیفه 
حرفه ای و رســالت خبــری خویش عمل کرده و هیچ 
قضــاوت و پیش داوری علیــه وزارت رفاه انجام نداده 
اســت و ثانیاً؛ به فرض انتشــار این خبر از سوی سایر 

وزارتخانه ها، آیا مسئوالن وزارت کار که مدعی پاکدستی 
هســتند، نه تنها نباید از رسانه ای شدن این خبر باکی 

داشته باشند، بلکه باید از آن نیز استقبال کنند.
منازعات اخیر دو وزارتخانه دولت یازدهم درحالی 
رخ می دهد که پیشتر نیز اسماعیل کهرم، از مشاوران 
معصومه ابتکار )رئیس حاشیه ساز سازمان محیط زیست( 
در واکنش به حضور میدانی وزیر بهداشــت در مناطق 
غبارآلود استان خوزستان گفته بود: »هر جا که عکس و 
دوربین باشد آقای هاشمی نیز حضور دارد. آقای هاشمی 

نخود هر آشی است.«
نکته مغفول مانده دیگر در این بین گم شدن درد 
اصلی مردم در میان این منازعات بی ثمر است؛ چراکه 
نــه تنها بیکاری و هزینه های گزاف درمانی خانوارها با 
این قبیل درگیری های درون دولتی حل نمی شود، بلکه 
ایشان را از یافتن راه حل مقتضی برای بهبود معضات 
نیز باز می دارد. ضمن آنکه شایسته بود تا با حل و فصل 
مسالمت آمیز این قبیل اختافات در مجالی غیر از صحنه 

رسانه ای، از حاشیه سازی بی مورد نیز پرهیز شود.

المانیتور در گزارشی نوشت: در حالی 
که هنوز باید دید ترودی چگونه جایگاه 
از دســت رفته کانادا در روابط بین الملل 
و برقراری ارتباط با ایران را دوباره بدست 
جمهوری  می رســد  بنظر  آورد؛  خواهد 
اسالمی دســت برتر را در تعیین شرایط 
چگونگــی و زمان از ســر گرفتن روابط 

دیپلماتیک با اوتاوا دارد.
به گزارش جام نیـوز، پایگاه خبری المانیتور  
در یادداشــتی به بررســی امکان بهبود روابط 
سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و کانادا بعد از 
روی کار آمدن جاستین ترودی لیبرال در سمت 
نخست وزیری و حصول توافق هسته ای پیش از 
آن پرداخت و این مســئله را امری ممکن ولی 

مشکل برشمرد.
در ابتدای این یادداشت با اشاره به قطع روابط 
دیپلماتیک به صورت یک جانبه از سوی کانادا 
بــه دلیل اتهاماتی به ایــران از جمله حمایت از 
دولت بشار اسد در سوریه، آمده است: »پروفسور 
دین روالند رئیس دانشکده روابط بین الملل در 
دانشگاه کارلتون معتقد است که اقدام نمایشی 
دولت استفن هارپر )نخست وزیر قبلی کانادا( در 
قطع روابط با ایران بــه نفع اوتاوا )پایتخت این 

کشور( نبوده است.«
المانیتور به نقل از پروفسور روالند می نویسد 
که بستن سفارتخانه با چنین شرایط حادی، نشانه 
ضعف و شکست یک دولت بوده و افزود: »در طول 
بیش از یک قرن روابط دیپلماتیک ایران و کانادا 

بارها اتفاق افتاده که این دو کشور سفرای خود 
را فرا بخوانند ولی هیچ وقت روابط به کلی قطع 
نشده بود. تصمیم کانادا در زمانی که گرفته شد 
که تنش ها میان تهران و واشنگتن باال گرفته بود 

احتمال رویارویی نظامی می رفت.«
این اســتاد دانشــگاه در ادامه حرکت دولت 
هارپــر را »غیر مســئوالنه« تعبیرکرد که باعث 
»سوءتعبیر« و »سوءتفاهم« میان دو کشور شد و 
خاطر نشان کرد: »بستن سفارتخانه باعث می شود 
که هم راه های شفاف سازی تمایات و نیت ها از 
بین رفته و هم اینکه باعث واکنش شدیدی شده 

که به محاسبات اشتباه منجر می شود.«
جیمز دیویس کارشــناس سیاسی و روابط 
بین الملل در دانشگاه مونت الیسون در گفت و گو 

با المانیتور با بیان اینکه تهران یک همکار تجاری، 
امنیتی و اقتصادی کلیدی برای اوتاوا نیســت؛ 
تصریح کرد: »طرف ایرانی نیاز کمتری برای روابط 
بهتر با کانادا دارد زیرا بعد از توافق هسته ای روابط 
ایران با کشورهای اروپایی خیلی خوب شده است. 
این در حالی است که ایران قبا به کانادا با دید 

دریچه ای به سوی غرب نگاه می کرد.«
این پایگاه خبری در پایان نوشت: »در حالی 
که هنوز باید دید ترودی چگونه جایگاه از دست 
رفته کانادا در روابط بین الملل و برقراری ارتباط با 
ایران را دوباره بدست خواهد آورد؛ به نظر می رسد 
جمهوری اسامی دست برتر را در تعیین شرایط 
چگونگی و زمان از سر گرفتن روابط دیپلماتیک 

با اوتاوا دارد.«

برگی دیگر از »منازعات درون دولت« ورق خورد

»درگیری« در متن »درد مردم« در حاشیه!

المانیتور:

ایران در موضوع رابطه با كانادا دست برتر را دارد

دبیرکل جبهه پیــروان خط امام و رهبری  
تاکید کرد: فتنه یک فاجعه عظیم بود و از این 
رو کسانی که کاندیدا می شوند باید موضع خود 

را با فتنه مشخص کنند.
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان در نشست 
خبری روز گذشــته برگزار شد ضمن تسلیت اربعین 
حســینی راهپیمایــی اربعین را پدیــده بی نظیری 
دانست که موقعیت مناســبی برای جهان تشیع به 

وجود می آورد.
باهنر با اشاره به هفته بسیج و گرامیداشت یاد و 
خاطره حضرت امام و شهدای بسیجی اظهار داشت: 
امروز بســیج در جهان اسام توسعه یافته و ما شاهد 
موج بسیجی شــدن در کشورهای اسامی هستیم، 

آنها به شــدت با زباله های تکفیری و تروریستی که 
معضل جهان بشریتند، درگیر هستند لذا امیدواریم 
با اســتقامت امت اســامی این غده چرکین از بدنه 

اسام دفع شود.
دبیــرکل جبهه پیروان در ادامــه  با بیان اینکه 
جلسات مختلف اصولگرایی یک نقطه مشترک دارد 
و آن هم تاش برای وحدت اســت، خاطرنشان کرد: 

هیچ کدام از این گروه ها و جلسات محور نیستند.
وی افزود : جلسات سه جانبه اصولگرایان که یک 
سال طول کشید و مذاکراتشان نیز بسیار مفید بود، 
بحث شان همراهی و همدلی برای ایجاد وحدت بود.

باهنر خاطرنشان کرد: اوایل هفته آینده اصولگرایان 
فراخوان عمومی خواهند داشــت و همه جلســات 

سه جانبه، چهارجانبه و هشت نفره تجمیع می شود.
وی دربــاره اظهارات عطریانفر کــه کارگزاران را 
محوریت اصاح طلبان دانســته بــود، گفت: همه به 
دنبــال یک محور می گردند و بر ســر آن  محور نیز 
دعواست و کارگزاران یا اعتدال و توسعه یا یک حزب 
دیگــر خود را محور و مرکز می دانند و در اصولگرایی 

نیز همینطور است.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی ، درباره ردپای 
فرزند مهاجرانی وزیر دولت اصاحات در گم شدن دکل 
نفتــی و رویه قوه قضاییه در برخورد با این موضوع و 
کرسنت یادآور شد: برخورد با مفسدین اقتصادی در 
دستور کار قوه قضاییه است و کارنامه آنها در این زمینه 
خوب و قابل دفاع است و قوه قضاییه با اصاح طلبان و 

اصولگرایان برخورد می کند و از این رو برخوردهایش 
سیاسی نیست.

باهنــر درباره حضور ناطق نوری در انتخابات نیز، 
گفت: ما آقای ناطق را سرمایه اصولگرایی می دانیم اما 
برخی تصور می کنند اگر او فعال شود یک اصاح طلب 
خواهــد بود در حالی که اگر آقای ناطق بیاید جریان 
اصولگرایــی را مدیریت می کند اما هنوز می گوید که 
احساس تکلیف نمی کنم و قطعا کاندیدا نمی شوم، او 

حتی از اینکه فعال سیاسی هم شود ابا دارد.
به گزارش فارس  دبیرکل جبهه پیروان در پایان 
خاطرنشــان کرد: فتنه یک فاجعه عظیم بود و از این 
رو کســانی که کاندیدا می شوند باید موضع خود را با 

فتنه مشخص کنند.

باهنر در نشست خبری:

کاندیداها باید موضع خود را دربرابر فتنه مشخص کنند

رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح با 
افتخارآمیز خواندن اقدام پوتین در سرکوب 
فتنه داعش برای مردم روسیه تاکید کرد : این 
اقدام نشان داد روس ها از رهبری آینده نگر و 

دوراندیش برخوردارند.
سردار سرلشــکر سیدحسن فیروزآبادی که در 
جمع تعدادی از مدیران و کارکنان ستاد کل نیروهای 
مســلح پیرامون پیام دوم مقام معظم رهبری امام 
خامنه ای به جوانان غربی سخن می گفت با اشاره به 
خطر تروریست های داعش در سوریه و عراق و سرایت 
آن به سایر کشورهای اسامی و نیز اروپا اظهار داشت: 
رشادت و هوشمندی آقای پوتین -رهبر روسیه- در 
اقدام عملی برای ســرکوب فتنه داعش ستودنی و 
اقدامی افتخارآمیز برای مردم روسیه بشمار می رود.

وی افــزود: این اقــدام نشــان داد که روس ها 
از رهبــری آینده نگر و دوراندیــش برخوردارند که 
خطرات تروریسم پرورش یافته به دست امپریالیسم، 
صهیونیســم و ارتجاع برای امنیت ملی روسیه را به 

خوبی دریافته است.
به گزارش فارس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان اینکه پوتین در این ماجرا سزاوارانه عمل کرد 
و نام نیکی از خود در تاریخ مبارزه با تروریسم در برابر 
شــقی ترین تروریست ها، در روسیه و جهان به جای 
گذاشت، تصریح کرد: امید می رود کشورهای منطقه 
و زخم خورده های تروریسم به ویژه مردم فرانسه به 
تصمیم جدی برای مبارزه با تروریسم کور برسند و 
فارغ از نگاه تبلیغاتی و تعاریف غلط »تروریسم خوب 

و بد« وارد عمل شوند.

از  نظام  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
بی توجهی دولت ها به ظرفیت بزرگ بسیج 
در مسئله اقتصاد به شدت انتقاد کرد و گفت 
که بدون این تفکر، اقتصاد کشور متحول 

نخواهد شد. 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس در 
گفت وگو با تســنیم در پاســخ به سوالی درباره 
کارکرد بسیج که امام)ره( از آن به عنوان لشگر 
مخلص خدا نام بردند، اظهار داشت: بسیج یک 
تفکر است. یک اندیشه است و بخشی از اندیشه 
انقاب اســامی را شکل می دهد و مولود ایران 

اسامی است.
وی همچنین با بیان اینکه این اندیشه )بسیج( 

متاســفانه در کشور خود ما که زادگاه این تفکر 
اســت از یک جایــی به بعد کند شــد و به آن 
بی اهمیتــی و بی توجهی صورت گرفت، تصریح 
کرد: برای مثال ما نتوانســتیم این تفکر را وارد 
اقتصاد کنیم. االن دفاع ما دفاع مردمی اســت 
ولی اقتصاد ما غیرمردمی است. چون دولتمردانی 
که مجلس و دولت را اداره می کردند نتوانستند 
قوانین و سازوکارهای الزم را برای مردمی کردن 
اقتصاد یا بســیجی کردن اقتصــاد به کارگیری 
کنند. اقتصاد ما در حال حاضر به شدت نیازمند 
درستکاری و ایثار اســت. تفکر بسیج می تواند 
درســتکاری و ایثار را وارد اقتصاد کند. چنانچه 
این دو ویژگی وارد اقتصاد ایران نشود تحولی در 

این بخش حاصل نخواهد شد.

سرلشکر فیروزآبادی:
اقدام پوتین در سرکوب داعش ستودنی است

محسن رضایی: 
اقتصاد بدون تفکر بسیج متحول نمی شود

موسوی نژاد :
اکنون زمان رسیدگی

 به پرونده »کرسنت« است
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت : همگی باید در مقابله 
با عامالن مفاسدی همچون کرســنت اقدام کنند و پذیرفتنی 
نیست که ما در شرایط فعلی شاهد دست اندازی به حقوق مردم 

و پرداخت غرامت از بیت المال باشیم.
حجت االســام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در 
مجلس شــورای اسامی در گفت وگو با  فارس، با تاکید بر لزوم برخورد 
با فســاد در کشور گفت: در قراردادهایی همچون کرسنت که موجب به 
یغما رفتن ثروت های ملی شــده همگی باید در جهت مقابله با عامان 

این فسادها اقدام کنند.
وی افزود: پذیرفتنی نیست که در شرایط فعلی کشور ما شاهد برخی 
از دســت اندازی ها به حقوق مردم در حوزه نفتی و غیرنفتی باشیم و از 
سویی دیگر با پرداخت خسارت هایی محکوم شویم که از اموال بیت المال 

باید آن خسارت ها پرداخت شود.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: همه کسانی که ثروت 
نظام جمهوری اسامی را برده و بازنگردانده اند باید در مقام محاکمه قرار 

گیرند و باید برخورد جدی با آنها صورت پذیرد.
موســوی نژاد خاطرنشــان کرد: همچنین باید اقدامات الزم جهت 
پیشــگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی در کشــور صورت پذیرد تا اجازه 
چنین وقایع و پدیده هایی همچون کرسنت و غیره به کسی داده نشود 

تا اموال بیت المال هم به هدر داده نشود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم اهلل نهم دی:
کالبدشکافی صحیح و دقیق نهم دی 

ضرورت اساسی امروز است
رئیس ستاد بزرگداشت یوم اهلل 9 دی گفت: روایتگری صحیح 
حماســه 9 دی ضرورت امروز و کالبدشکافی صادقانه فتنه ۸۸، 
نیازمند بصیرت و فهم عمیق و وظیفه ذاتی و خطیر رســانه های 

جریان انقالب است.
به گزارش فارس،علی محمد نائینی رئیس ستاد بزرگداشت یوم اهلل 9 دی 
در جلسه ای که به منظور هماهنگی، برنامه ریزی و سیاستگذاری بزرگداشت 
حماسه 9 دی با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مربوط و اعضای 
ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه 9 دی در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی استان تهران برگزار شد گفت: متأسفانه استراتژی امروز تجدید نظر 
طلب ها و با همراهی برخی از رسانه های خودفروخته، تطهیر جریان فتنه 

و حتی فراموشی آن خیانت است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه 9 دی با اشاره به این نکته که 
تطهیر جریان فتنه با توجه به خیانتی که در حق ملت و کشــور داشتند 
غیرممکن اســت، گفت: حتی برخی از نخبگان در سال 88 عملکرد قابل 
قبولی نداشتند و با جریان فتنه همراهی کردند و یا در تحلیل و تشخیص و 
اقدام به موقع و انجام تکلیف و عزم و اراده خود ، دارای بحران و خلل شدند.

نائینی در خصوص بحث بزرگداشــت حماسه 9 دی در سال جاری، 
خاطر نشان کرد: کالبدشکافی صحیح، دقیق و روایتگری صادقانه از قیام 

عاشورایی نهم دی ضرورت اساسی امروز است.
وی ادامه داد: کالبدشکافی دقیق و روایتگری صحیح از فتنه 88 نیازمند 
بصیرت و فهم عمیق به عنوان چراغ راه و اندیشــه های تابناک امام)ره( و 
آرمان های انقاب اسامی به عنوان نقشه راه و تبعیت از فرامین مقام معظم 

رهبری به عنوان قطب نمای این مسیر الزم و ضروری است.

امیرعبداللهیان:
سکوت جامعه جهانی در قبال جنگ یمن

رشد فزاینده جریان جدید تروریستی را 
باعث شده است

معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: ادامه سیاست جنگ ورزی 
و سکوت جامعه جهانی در قبال یمن، فرصت رشد فزاینده جریان 
جدید تروریستی را در یمن فراهم ساخته که نگران کننده است.

به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه کشورمان 
که همراه هیأتی به ریاســت علی اکبر والیتی ظهر امروز از دمشق وارد 
لبنان شد در بیروت گفت: تداوم تجاوزات علیه یمن، آمار کشتار زنان، 
کودکان و غیر نظامیان و خسارات انسانی را بشدت افزایش داده است.

وی افزود: بدلیل تداوم تجاوز ناکارآمد نظامی، سازمان ملل در کاهش 
آالم انسانی و شکست محاصره انسانی مردم مظلوم یمن، اقدام موثری 

را انجام نداده است.
معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه ادامه سیاست جنگ ورزی 
و سکوت جامعه جهانی در قبال یمن، فرصت رشد فزاینده جریان جدید 
تروریستی را در یمن فراهم ساخته که نگران کننده است، اظهار داشت: 
طرفهایی که از سیاســت تجاوز و جنگ در یمن حمایت می کنند باید 
بدانند که یمن برنده نظامی نخواهد داشت و تنها مردم مقاوم یمن برنده 

نهایی این عرصه خواهند بود.
امیرعبداللهیان ادامه داد: کار شکنی و تعلل برخی بازیگران داخلی و 
خارجی در تمرکز بر راه حل سیاسی در تعارض با امنیت جمعی منطقه ای 
است. وی خاطرنشان کرد: تهران از گفت وگوی یمنی-یمنی با محوریت 

سازمان ملل حمایت می کند.

رئیس ستاد اربعین با حضور در شهر مقدس قم با 
مراجع عظام تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

آیت اهلل سبحانی: زیارت اربعین
 یکی از نشانه های مؤمن است

به گزارش خبرگزاری رســا، آیت اهلل سبحانی در 
دیدار با دکتر حســین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور 
و رئیس ســتاد اربعین اظهار داشت: در روایتی آمده 
که عامت مؤمن 5 چیز اســت و یکی از آن عامات، 
زیارت اربعین است که آنقدر مهم است که نشانه تشیع 

شمرده شده است.
وی خاطرنشان کرد: همه عاقه مندیم که در زیارت 
اربعین شرکت کنیم ولی باید ظرفیت را دید و به اندازه 
ظرفیت افراد را فرستاد؛ عاقه مردم بسیار باال است ولی 

باید امکانات را هم سنجید.
اســتاد درس خارج حوزه با اشــاره به ترافیک و 
تصادفاتی که در مســیر اربعین اتفاق افتاده اســت، 
یادآور شــد: اگر ترافیک آن قدر زیاد اســت که سبب 

بروز مشــکات می شود، ســال های بعد باید رسانه ها 
مردم را تفهیم کنند تا بــه اندازه ای که زمینه فراهم 
است ســفر کنند و این به آن معنا نیست که مردم را 
از زیارت امام حسین)ع( محروم کنیم زیرا معروف به 

مقدار یسر و امکان است.
این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود در 
رابطه با انتخابات آینده، خاطرنشان کرد: انتخابات نشان 
جمهوری اسامی است و مردم در کمال آزادی و حفظ 
آراء در انتخابات شرکت می کنند تا تمام دنیا بدانند که 
تنها کشوری که نظامش بر پایه رأی مردم است نظام 

جمهوری اسامی ایران است.
آیت اهلل علوی گرگانی: همکاری های ایران و عراق 

در زمینه تأمین امنیت عتبات مستمر باشد
همچنین، آیت اهلل علوی گرگانی در این دیدار گفت: 
صحنه هایی که از مهمان نوازی های مردم عراق و اطعام 
دادن نشان می دهند که برای خدمت رساندن به زائران 
التماس می کنند به خاطر این است که امام حسین)ع( 

از جان و مال خود برای خدا گذشت و مردم هم از جان 
و مال خود برای امام حسین)ع( می گذرند.

وی ابراز داشــت: محدث اردبیلی در مجلسی که 
برای امام حســین)ع( گرفته بود عنوان کرد که امام 
حســین)ع( هر چه داشــت در راه خدا داد و حاال اگر 
خــدا بخواهد عوض بدهد چه خواهد داد که یک عوام 
گفت امام حســین)ع( هر چه داشت در راه خدا داد و 
اگــر خدا هر چه دارد بدهد تازه برابر شــده و محدث 
اردبیلی به گریه افتاد و گفت گریه من برای این است 
که جواب تو جواب تو نیســت و خدا این جواب را در 

دهان تو گذاشت.
این مرجع تقلید با ارائه یک پیشــنهاد در رابطه با 
همکاری دولت ایران و عراق، گفت: خوب اســت که با 
رضایت طرفین برنامه ها در طول سال استمرار داشته 
باشــد و ایران هم در زمینه حفظ امنیت و تأمین رفاه 
عتبات عالیات نظارت فی الجمله ای داشــته باشد و با 
این کار مسئولیت دولت عراق هم کم می شود و کارها 

سروسامان بهتری می گیرد.
آیت اهلل وحید خراساني: هر قدمی که برای امام حسین)ع( 

برداشته شود ثواب حج را دارد
به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید نیز در 
دیدار سردار حسین ذوالفقاري معاون امنیتي و انتظامي 
وزیر کشور، طي سخناني با بیان اینکه خداوند را بایستي 
شاکر باشیم که فرصت زیارت مرقد سیدالشهداء)ع( را 
نصیب مردم کرده اســت، اظهار داشت: قضیه قیام و 

شهادت امام حسین )ع( فوق تصور و فهم است.
استاد درس خارج حوزه زیارت امام حسین)ع( را 
داراي ثواب بسیار زیاد دانست و تصریح کرد: خدمت به 
زائران سیدالشهداء برکات و ثواب غیر قابل وصفي دارد.
آیت اهلل وحید خراســاني با اشاره به روایتي از امام 
معصوم، افزود: هر قدمي که براي زیارت امام حسین)ع( 

برداشته شود ثواب حج را دارد.
شــایان ذکر است، رئیس ستاد اربعین با حضرات 
آیات صافی گلپایگانی و نوری همدانی نیز دیدار کرد.

دیدار رئیس ستاد اربعین با مراجع عظام تقلید

تو كیستی
با این همه لشکر دل به همراه؟!

محمد ایمانی


