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درمکتب امام

فردا تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است
انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. 

برای صدیقه طاهره این مســائل، این معانی حاصل است. از مرتبه طبیعت رشوع 

کرده اســت، حرکت کرده اســت؛ حرکت معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با 

تربیت رسول الله)ص( مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست 

همه از او کوتاه است. پس، فردا متام جلوه زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به متام 

معنا متحقق است. فردا روز زن است.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

جنایات فرانسه علیه ایران را فراموش کنید
پرونده ها خاک گرفته است!
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پنجشنبه1۷اسفند1۳۹۶

1۹جمادیالثانی1۴۳۹-شماره۲1۸۶۲

سرویس سیاسیـ 
یک روزنامه زنجیره  ای دیروز به منتقدان دولت حمله کرد و جنایات فرانسه علیه ایران را پرونده های خاک گرفته نامید! 
روزنامه مدعی اصالح طلبی دیگری به گفته جهانگیری مبنی بر اینکه »الزم باشد موتور را مجدد روشن می کنم« اشاره 
کرد و نوشــت که روحانی و جهانگیری باید موتور را روشــن کنند درباره عملکرد هشــت ماهه دولت دوازدهم. روزنامه 
زنجیره ای دیگری هم با وجود اثبات مکرر عهدشکن بودن آمریکا و اروپا، باز از مذاکره نوشت و مذاکره مستقیم ایران با 

آمریکا را پرامتیازتر و مطلوب تر دانست!
روزنامه زنجیره ای بهار دیروز با حمله به منتقدان و کارشناســان دلســوز منافع ملی و ماله کشی بر جنایات فرانسه 
علیه ملت ایران، ارادت و دلباختگی خود را نســبت به این کشــور خالصانه ابراز کرد. این روزنامه نوشت: »همانطور که 
می شد حدس زد حضور وزیر امورخارجه فرانسه در ایران با واکنش های منفی اقلیت تندرو روبرو شده است... با نگاهی 
به اظهارنظرها و اقدامات صورت گرفته از سوی اینان درباره سفر وزیر امور خارجه فرانسه به کشورمان شاهد آن هستیم 
که تمام تالش و برنامه ریزی خود را به کار بســتند تا با ایجاد جّوی ســنگین علیه دولت فرانسه و بازخوانی پرونده های 
خاک گرفته گذشــته در صداوســیما و دیگر تریبون های در اختیارشــان مانع ثمربخش شدن این سفر و مالقات میان 

مقامات ایرانی و فرانسوی شوند.«
گفتنی است، پیش از سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، مقامات فرانسه بارها از لزوم فشار بر ایران به دلیل برنامه 
موشــکی و حضور منطقه ای کشــورمان حرف زدند. هدف از این سفر هم مذاکره برای ایجاد محدودیت در این مؤلفه ها 
بود. آن وقت افراطیون مدعی اصالحات، منتقدان دلســوز و رســانه های ارزشی را که برای حفظ منافع ملی، بر ضرورت 
پافشاری بر توانمندی های کشورمان تأکید کرده و در این زمینه تذکر و هشدار می دادند را اقلیت تندرو می نامند! این 
جماعت به جای اینکه فرانسه را به دلیل جنایات متعددش علیه کشورمان بازخواست و مؤاخذه کند، به منتقدان حمله 

می کند و شرارت های فرانسه علیه ایران را پرونده های خاک گرفته می نامد! 
جالب است که این روزنامه در ادامه مطلبش، ریشه هشدارهای منتقدان را مربوط به ستیز و مخالفت آنان با غرب 
می داند در حالیکه خودش عوض حمایت از ملت ایران در برابر خباثت های فرانســه وکیل مدافع این کشــور شده و این 
موضوع از غرب پرستی و غربزدگی آنان ناشی می شود. جنایت هایی نظیر فروش تسلیحات به صدام در جنگ تحمیلی، 
فروش خون های آلوده، حمایت از گروهک منافقین که قاتل ۱۷ هزار ایرانی هســتند، باال کشــیدن سهم ۱۰ درصدی 
ایران در شرکت اتمی»اوردیف«، کینه توزی در مذاکرات هسته ای، اهانت شارلی ابدو به رسول اکرم)صل اهلل علیه و آله 

و سلم(، دفاع از داعش و اغتشاشگران، حمایت از وطن فروشان در فتنه ۸۸ و... 
چنین کنش  هایی به وضوح ثابت می کند که این وطن فروشــان خائن برای رســیدن به رؤیاهای نامشروع اروپایی 
خودشان حاضرند چوب حراج به مصالح و منافع کشور بزنند. پس این جماعت اگر این مزخرفات و اباطیل و اراجیف و 

موهومات را ننویسند باید تعجب کرد.
بهار در ادامه نوشت: »اما پرسش اساسی این است که آیا این جناح تندرو با لودریان، مکرون و فرانسه مشکل دارند 
که هنگام این ســفر این چنین »دلواپس« شــده اند؟! به نظر می آید که پاسخ این سؤال منفی است و می توان گفت که 
مشکل اساسی نه با کشوری خاص و یا یک مقام غربی بلکه با کلیت مفهومی به نام »غرب« است. آنان بدون شناخت 
از پیچیدگی های آنچه »غرب« می نامند یکسره در ستیز و مخالفت با آن هستند و بی توجه به واقعیت های چند الیه و 
متضاد پدیده ای به نام »غرب« آن را یکسره رد کرده و با نوعی واهمه با هر آنچه رنگ و بویی از آن را داشته باشد مواجه 
می شــوند. اصل و اســاس ماجرا این است که ســتیز با غرب را یکی از ویژگی های ذاتی انقالب 5۷ تصور می کنند و هر 

تالشی برای تنش زدایی با کشورهای غربی را در عمل به معنای عدول از آن آرمان تلقی خواهند کرد.«
این روزنامه مدعی شــده که دلواپس ها غرب را نمی شناسند! پس حتما مدعیان اصالحات غرب را می شناسند که 

تیتر زدند »امضای کری تضمین است«! و خسارت محض برجام را آفتاب تابان و فتح الفتوح و معجزه قرن نامیدند!

آقای جهانگیری، موتور را برای گزارش عملکرد هشت ماهه دولت روشن کن
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران 

کل کشور با اشاره به افشاگری از دولت قبل، گفت: »الزم باشد موتور را مجدد روشن می کنم.«
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به این اظهارنظر در تیتر اصلی شماره دیروز با عنوان »موتور را روشن کن!« نوشت: »حسن 
روحانی، اسحاق جهانگیری و دیگر دولتمردان باید موتور را روشن کنند اما نه برای نبش قبر دولت احمدی نژاد که دیگر 
تاثیری بر صحنه سیاسی ایران ندارد بلکه درباره عملکرد هشت ماهه دولت دوازدهم!...این روزها بسیاری می گویند بذر 

ناامیدی پاشیده نشود اما اولین بذر یأس، همان ترکیب کابینه بود.«
الزم به ذکر اســت که بر طبق نظرســنجی اخیر مرکز دولتی ایســپا، ۶۹ درصد شرکت کنندگان، بهبود وضعیت 
اقتصادی و فضای کسب و کار را خواستار شده و پاسخ ۷۴.۸ درصد از شرکت کنندگان به این پرسش که آیا از شرایط 

اقتصادی رضایت دارید، منفی بوده است.
اکنون مطالبه اصلی مردم حل مشکالت معیشتی است و دولت می بایست از تمام ظرفیت های خود برای رفع این 
مشــکل بهره ببرد. اما متاســفانه در شرایط فعلی، حاشیه ســازی جای اقدام و عمل را گرفته است. انتظار از دولت این 
اســت که به نظر مردم تمکین کرده و به مطالبات آنها توجه کند، نه اینکه برای طفره از مســئولیت پاسخگویی، تولید 

مسئله و حاشیه سازی کند.

هنوز یک سال نشده، استیضاح نکنید!
با گذشــت نزدیک به 5 ســال از آغاز فعالیت روحانی در مقام ریاست قوه مجریه، روزنامه زنجیره ای شرق دیروز با 
این استدالل که هنوز کمتر از یک سال از آغاز به فعالیت دولت دوازدهم گذشته است، به نقد تصمیم نمایندگان برای 

استیضاح آخوندی و ربیعی وزرای راه و کار پرداخت.
در بخشی از این یادداشت آمده است: »ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه، به تحلیلي برسند و بر مبناي 
آن، یک مسئول یا یک قوه را اسباب العلل همه مشکالت فرض کرده و از آن انتقاد کنند؛ اما یک نماینده از حدود وظایف 
در چارچوب قوانین عادي و اساسي و همچنین تأثیرگذاري عوامل ملي، سیاسي و اجتماعي و البته مسائل خارجي بر 
عملکرد ها اطالع کافي دارد. در شــرایطي که دولت دوازدهم نیمي از سال اول فعالیت خود را گذرانده، به نظر مي رسد 
مي توان همچنان مسائل را با جلسات درون کمیسیوني و نوعي همراهي به پیش برد تا اینکه کار به استیضاح کشیده شود.«

در بخش دیگری از این یادداشــت تصریح شده است: »نباید با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلی مکانیکي 
مواجه شد و گفت چون حق استیضاح وجود دارد، هر آن مي توان از این اهرم استفاده کرد و شرایط اجتماعي، اقتصادي 
و سیاسي را در نظر نگرفت. صاحب نظران اتفاق نظر دارند که برخي مشکالت ایران وارد فاز بحران یا ابربحران شده است.«
نویســنده در ادامه اســتدالل اولیه خود یعنی گذشت کمتر از یک سال از آغاز فعالیت دولت دوازدهم، به استدالل 

کهنه روزنامه های زنجیره ای می پردازد که تقصیرها متوجه دولت قبلی است!
در بخشی از این یادداشت در این زمینه می خوانیم: »آیا با وجود علم به مشکالت عدیده برخي دستگاه ها و وزارتخانه ها، 
استیضاح حتي اگر منجر به تغییر یک وزیر شود، مي تواند مشکلي را حل کند؟ هر دو وزیر موضوع این یادداشت، در کابینه 
اول دکتر روحاني نیز حاضر بوده و تا حد زیادي به زیر و بم دو وزارتخانه خود -که از قضا از وزارتخانه هاي ادغامي دوران 
احمدي نژاد هستند و میراث دار آن تصمیم اشتباه- مطلع بوده و سرمایه اجتماعي و مدیریتي ای را در این بخش اندوخته اند.«
نویسنده تغییر برخی وزرای دولت سابق از جمله وزیر اقتصاد را نیز اشتباه دانسته و نوشته است: »اگر وزیر اقتصاد 
دولت یازدهم نیز در کنار آنان مي ماند، شانس رفع بحران ها به مراتب بیشتر بود؛ چراکه به خوبي مسائل را مي شناخت 

و براي رفع آنها صاحب تئوري بود. حال حضور فرد جدیدی در سه سال آینده، قرار است چه مشکلي را حل کند؟«
در این زمینه باید گفت اگر استیضاح و سؤال از اختیارات نمایندگان مجلس می باشد و ظاهرا روزنامه های زنجیره ای 
به این اختیار قائل هستند چرا باید در اعمال این حق نمایندگان را محدود کرد؟ شاید جواب این سؤال را در نوشته های 
قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی بیابیم؛ آنجا که زنجیره ای ها به نقل از برخی مدعیان 

اصالحات نوشته بودند به دنبال مجلسی هستیم که نه سؤال بپرسد و نه استیضاح کند!

5 سال فرافکنی بس نیست؟
روزنامه اعتماد در شماره دیروزش مصاحبه ای را با محمد عطریانفر معاون سیاسی وزیر کشور در دوره اصالحات و 

عضو مرکزی حزب کارگزاران منشر کرده است.
در قسمتی از این مصاحبه آمده است: »طبیعي است که دولت آقاي روحاني در هربخشي که مي خواست ورود 
کند، مي فهمید با چه وانفسایي مواجه است و با چه مشکالتي باید دست و پنجه نرم کند. از این رو بود که سمت 
و سوي نقدآمیز همچنان به سمت دولت احمدي نژاد مطرح مي شد. در این بین آقاي جهانگیري در مقطعي تالش 
کرد تا از سطح سخنان نقدآمیز بکاهد. به هر صورت به عنوان یک اقدام سیاسي و هوشمندانه این امر پذیرفته شده 
اســت. لیکن ســکوت دولت و معاون اول یا رئیس جمهور مبناي این نمي شود که چهره هایي که در گذشته پرونده 
تباهي داشته اند، جرأت کرده و دوباره به صحنه شانتاژهاي تبلیغاتي بازگردند. در چنین موقعیتي دولت مجددا به 
پاســخ به فضا سازي ها و رفتارهاي شــانتاژآمیز برخواهد آمد. به طور طبیعي دولت حق دارد که در چنین شرایطي 

موضع گیري کند.«
قریب به پنج ســال از شــروع به کار دولت تدبیر و امید می گذرد. پنج ســالی که در آن یک ریز از زبان دولتمردان 
فرافکنی شــنیدیم. نقد دولت قبل تا کی و کجا ادامه خواهد داشــت؟ اگر عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم اصولی 
و درســت بوده، پس حتما این دولت کارنامه ای دارد و به این واســطه بهترین نقد آن است که دولت کارنامه خویش را 

ارائه دهد. اما چرا چنین نمی کند؟
برای نمونه کافی است موضوع مسکن را در نظر بگیرید. دولتمردان تدبیر و امید و به طور خاص عباس آخوندی 
قریب به پنج سال دائم علیه مسکن مهر سخن گفتند و آن را مزخرف و یا قوطی نامیدند! اما این دولت خودش در 
حوزه مسکن چه کرد: هیچ. وقتی مردم چنین گفتارهایی را با عملکرد دولت در نظر می گیرند به طور طبیعی به این 
نتیجه می رسند که نقد دولت های قبل وسیله ای است برای دولت مستقر تا به وسیله آن کم کاری و کارنامه ضعیف 

دولت را بپوشانند.
در سطرهای دیگری از این گفت وگو تصریح شده: »جامعه وقتي پوست اندازي کرده و دولتي را تغییر مي دهد، در 
مقطع زماني کوتاهي مثال ســه ماه تا ۶ ماه مي پذیرد که دولت پیشــین نقد شده و اشکاالت آن مرتفع شود. با این حال 

نمي توان تا پایان دولت دوم با چنین رویه اي پیش رفت و دولت قبل را به صورت همیشگي به نقد کشید.«
نکته دیگری هم که باید به آن توجه کرد این اســت که وظیفه دولتمردان نقد عملکرد دولت قبل نیســت. ممکن 
است که بنا به شرایطی مواردی به عنوان نقد توسط دولتمردان مستقر مطرح شود اما تبدیل شدن آن به یک رویه در 
تمام ســال های اســتقرار دولت بدعتی است که دولت یازدهم و دوازدهم آن را پایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه تالش 
دولتمردان برای ارائه این تصویر که آنها سال ۹2 ویرانه ای را تحویل گرفته اند نیز قابل تامل است، چرا که همین خود 

کمک شایانی به دولت می کند تا کم کاری خود را توجیه کرده و بگویند مشغول آوار برداری بوده اند!

مذاکره مستقیم ایران با آمریکا پرامتیازتر و مطلوب تر است!
روزنامه همدلی دیروز در گفت وگو با یک به اصطالح کارشــناس مسائل بین المللی نوشت: »مذاکره مستقیم ایران 
با آمریکا، امتیازات زیادی به نســبت مذاکره ایران با اروپایی ها دارد. لذا مذاکره مســتقیم با آمریکا بسیار مطلوب تر و پر 

امتیازتر و کم مخاطره تر در قیاس با مذاکره با دیگر قدرت های بزرگ با عنوان حلقه واسط است.«
معلوم نیســت این چه کارشــناس مسائل بین المللی است که با وجود نقض عهد مکرر آمریکا در برجام و همراهی 
اروپا با آن، باز هم از مذاکره حرف می زند؟ و حتی مذاکره با آمریکا را مطلوب تر! خود رئیس جمهور نیز مذاکره با آمریکا 

را دیوانگی خواند. اینها خوابند یا خود را به خواب زده  اند؟! اینها دیوانه اند یا خائن؟!
جالب است که در بخش دیگری از گفت وگو فرانسه را هم سخنگوی آمریکا می داند: »ماکرون در عین اختالف 
سلیقه و رفتار با ترامپ، تالش دارد تا جهت گیری چندجانبه گرایی واقع بینانه را که به معنای نظام تک-چندقطبی 
برای آینده نظم جهانی است، تا حدودی پذیرا باشد. از این رو از یک سو با ایران در جهت تحکیم و تثبیت برجام 
وارد معامله می شود و از سوی دیگر به عنوان سخنگوی بین المللی سیاست جهانی آمریکا در باب پرونده موشکی 

ایران نقش می پذیرد.«

دفاع از دین 
یا دفاع از خاک ؟

یکي از مســائلی که به ویژه در ایــن دوران جای تحقیق دارد، این 
سؤال است که چرا خداوند، عالم را به گونه ای نیافرید که در آن جنگ و 
خونریزی نباشد و اگر جنگ وسیله اي برای امتحان افراد است، خداوند، 
که نسبت به همه آگاه است، نیازي به این آزمون نداشت و مي توانست 

از همان ابتدا افراد خوب را از بدان جدا کند.
شــبهات متعدد دیگری از این قبیل دائماً از سوي دشمنان اسالم 
به شکل هاي مختلف تکرار مي شود، بسیار بجا است که کسانی درباره 
این شبهات پژوهش کرده و بعد از بررسی، آنها را متناسب با شناخت 
و معلومات مخاطبان، در چند سطح دسته بندي و تبیین کنند. این کار، 

جهادي علمی است که شاید اجر آن کمتر از شهادت نباشد.
احساس مسئولیت نسبت به دیگران؛ ویژگی متقین

حضور پرافتخار روحانیت در جبهه ها دهان یاوه گویان برای طعنه و 
ایجاد برخي شبهات را بسته است؛ زیرا تعداد شهدا و ایثارگران روحانی 

نسبت به اصناف دیگر بیشتر بوده و این مایه افتخار روحانیت است.
خداوند در قرآن به برخی خصوصیات عبادالرحمن اشاره کرده است. 
از جمله خواسته های عبادالرحمن که در این آیات ذکر شده، این است 
که خدایا، ما را امام متقین قرار بده! این، تعبیر تعجب آوري است؛ به ویژه 
بعد از آنکه در این آیات براي بیان خصوصیات عبادالرحمن ابتدا از تواضع 
آنها، آرام قدم برداشتن شان بر روی زمین و برخورد مسالمت آمیز نسبت 
به جاهالن سخن مي گوید؛ اما در پایان یکي از خواسته هاي ایشان را 

امام المتقین شدن ذکر مي کند.
در اینجا دو ســوال مطرح اســت.اوالً، آیا تمایل یک فرد به اینکه 
شخصیتي برجسته و مهم در میان یک گروه باشد، نشان از جاه طلبی او 
نیست؟ ثانیاً، اگر عبادالرحمن تمایل به پیشوا شدن دارند، چرا پیشوای 
متقین؟ مگر متقین هدایت  شــده و در مسیر کمال نیستند؟ پس چه 

نیازي به امام دارند؟
در پاسخ به ســؤال اول باید گفت: قرآن همواره سعی می کند که 
پیروانش را به گونه اي تربیت کند که نســبت به دیگران نیز احساس 
مسئولیت داشته باشند؛ نه اینکه فقط به فکر خود باشند. از همین رو 
عباد الرحمن از خدا مي خواهند که نسبت به دیگران بي تفاوت نبوده و 

بتوانند براي هدایتشان گامي بردارند.
پاسخ سؤال دوم این است که هر چند متقین، هدایت  شده هستند، 
اما چنین نیست که راه رشد و ترقي را تا پایان پیموده باشند؛ زیرا تقوا 
دارای مراتبی است که سطح نازل آن شناخت احکام فقهی و عمل بر 
اســاس آنها است؛ اما مراتب باالی تقوا به حدی است که کمتر کسی 
حتی توانســته آن را بشناسد، چه رسد به اینکه به آن مرتبه برسد! بر 
همین اســاس شخص متقی که نسبت به دیگران احساس مسئولیت 
دارد، گاهي همتش در حد نجات افراد از آتش دوزخ اســت؛ اما گاهی 
چنان همتی دارد که عالوه بر تالش براي نجات دیگران از عذاب الهی، 
خود را مکلف به رشد کسانی که مراتب نازلی از تقوا را دارند نیز می داند. 
البته رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم آن است که خود فرد، درجه 

باالتری از تقوا را داشته باشد.
روحانیت عالوه بر وظیفه شرکت در جهاد واجب، نقش دیگری هم 
در جامعه دارد و آن گرفتن دست دیگر مؤمنان و هدایتشان  به مراتب 
باالتر ایمان اســت. الزمه این امر هم این است که باید ابتدا خودشان 
به مرتبه باالتری از تقوا رسیده باشند تا بتوانند نقش انبیا را در مرتبه 
نازل تری ایفا کنند و این امر حاکي از وظیفه بسیار سنگین روحانیت 
است و در مقابل، خدمت ایشان به دیگران نیز خدمتی بی نظیر است.

هدایت دیگران فقط با زبان و سخن راندن نیست؛ بلکه مردم باید در 
عمل، اسالم و تقوا را در روحانیت ببینند. طبیعي است که یک روحانی 
که از لزوم دستگیری از ضعفا سخن مي گوید، با کسي که در عمل به 
یاري ضعیفی شتافته، متفاوت است و دعوت با عمل، تأثیرگذارتر است.

بنده خودم دیدم که آیت اهلل سید صدرالدین صدر که از مراجع بزرگ 
تقلید بودند، با نوازش طفلي که در کوچه گریه می کرد، او را آرام کردند؛ 
همچنین میرزا جواد آقا تهراني که سالیان طوالني از عمرش را در مکتب 
اهل بیت)ع( و تعلیم اخالق سپری کرده بود، لباس سربازي می پوشید و 
در جبهه جنگ حاضر می شد. با تأسي به چنین بزرگاني، باید روحیه 
دعوت کردن دیگران با عمل، در روحانیت بروز بیشتری داشته باشد.

جان نثاری برای اسالم یا برای خاک؟
 چنین نیســت که همه شهدا، همه نمازگزاران و همه کسانی که 
عمل صالح انجام می دهند، از کار خود بهره و اجر یکسانی ببرند؛ بلکه 
میزان اجر و پاداششان وابسته به نیت آنهاست؛ هر چه نیت خالص تر 
باشــد، ارزش عمل نیز بیشتر است؛ به گونه ای که گاهي تفاوت ارزش 
دو عمل مشــابه به دلیل اختالف در مراتب اخالص، بقدری زیاد است 

که قابل تصور نیست.
متأســفانه شناخت بعضی از مردم نسبت به جهاد و شهادت تحت 
تأثیر برخي عوامل، اندک اســت. گاهی در برخی مراسم رسمی گفته 
می شــود که شهدا فقط برای دفاع از آب و خاک، جان خود را تقدیم 
کرده اند و این، مقدس ترین کاري اســت کــه یک فرد مي تواند انجام 
دهد!! اگر نیت یک شهید مسلمان فقط دفاع از آب و خاک باشد، چه 
تفاوتي بین او و یک فرد مارکسیســت و بی دین است که برای حفظ 
آب و خاک کشورش کشته شده است؟ آیا اجر و مقام شهدای ما با آن 

مارکسیست یکی است؟!
حتی بســیاری از حیوانات نیز به صورت غریزی از خانه و کاشانه 
خــود دفاع می کنند، اگر واقعاً تصورمان این باشــد که باید همه چیز 
فدای آب و خاک شــود، از اسالم دور شــده ایم؛ فدا کردن عزیزترین 
گوهر خدادادی، یعنی جان گرانبها براي چند متر خاک، کجا؛ و تقدیم 

جان برای اعتالی کلمهًًْْ اهلل، کجا؟!
وظیفه تبیین معارف اسالم و ارزش های آن بر عهده روحانیت است؛ 
ما باید این مسئله را برای دیگران تبیین کنیم که جنگیدن برای ارضای 
عواطف انسانی یا برای اموری مانند آب و خاک که ارزش مادی دارد، 
قابل مقایسه با دفاع از اسالم و فدا کردن جان در راه آن نیست. آیا یکي 
دانستن شهادت در راه خدا، با کاری که حتی حیوانات هم به صورت 
غریزی آن را انجام می دهند، کوته فکری نیســت؟ تفاوت ارزش جان 
دادن در راه امور مادی و تقدیم جان برای خدا، از خاک تا افالک است.

 بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
درمراسم بزرگداشت شهدا و ایثارگران روحانیت؛ قم ؛96/10/10

زالل بصیرت روزهای  پنجشنبه منتشر می شود. 

با  نامشــروع مسئوالن  اموال  اعاده  طرح 
166 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای 

اسالمی شد.
به گزارش فــارس، طرح اعاده اموال نامشــروع 
مسئوالن با ۱۶۶ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

قرار است این طرح در نشست های هفته آینده 
خانــه ملت با قید 2 فوریت مورد بحث و بررســی 

قرار گیرد.
در مقدمه توجیحی این طرح آمده است : باتوجه 
به اصل چهل و نهم قانون اساســی که مقرر داشته 
حکومت اسالمی موظف است ثروت های غیرمشروع 
را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم 
نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دســتورات 
دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده 
اســت و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف 
دولت اسالمی را رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه 
حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون 
اساسی که حکومت اسالمی را موظف به مبارزه با کلیه 
مظاهر فســاد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و 
معنوی نموده است و با توجه به اینکه از سال ۱3۸۰ 
که حکم هشت ماده ای رهبری ابالغ گردیده است ۱۶ 
سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه 
مؤثری با فســاد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه 
فیش هــای نجومی و امالک نجومی و رانت خواری، 
مردم را که سرمایه های این نظام و انقالب هستند از 
هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با 
توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از 
جامعه را با مشکالت اقتصادی جدی مواجه ساخته 
اســت و... الزم اســت اقداماتی ضروری در راستای 

پاکسازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است : منطق اصل چهل 
و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده حاصل 
از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون 
نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های 
بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقالب اختصاص 
یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا 
اختیارات یا اطالعات حکومتی مقید به زمان خاصی 
نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در 

حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع 
اموال خارج از محدوده شــرعی پرداخته و به حقوق 

عمومی ظلم کنند.
در ایــن طرح همچنیــن آمده اســت : نظر به 
مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه 
بررســی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای 
انقالب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی 
انباشته کرده اند الزم است اموال مسئولین به صورت 
دقیق مورد بررســی قرار گیــرد. این امر از این جهت 
اهمیــت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از 
ابتــدای انقالب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و 
علی القاعده باید در خدمت نظام اسالمی و با حقوق و 
مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت 
و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ 
حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و 
بازســازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو 

فوریت تقدیم می گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده است: به منظور 
دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور 
در اصــول ۴۹ و ۱۴2 این قانون هیئتی مرکب از یک 
قاضی با ابالغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده 
از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک 
نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از 
وزارت اطالعات، یک نماینده از سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و 
اصل نودم قانون اساســی مجلس شورای اسالمی )به 
عنوان ناظر( تشکیل می شود. این هیئت موظف است 
رأســاً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و 
معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران 
و معاونان آنها و شــهرداران شهرهای مراکز استانها و 
معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همســر و 
فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل 
اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد 
یا با اســتفاده از موقعیت و اطالعات دوران مسئولیت 
بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت 
به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال 

جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکی از تبصره های این طرح نیز آمده اســت: 

اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و 
دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه قضائیه نیست 
و هیئت پنج نفره بالفاصله پس از الزم االجرا شــدن 
این قانون تشــکیل و اجرای این قانون را در دســتور 

قرار می دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده است : هیئت موظف 
است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود 
را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعالم کند.

استیضاح حجتی اعالم وصول شد
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی دیروز وصول استیضاح محمود 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی را اعالم کرد.
وی بر این اساس عنوان کرد : با توجه به اینکه این 
درخواست در تاریخ 2۷ دی ماه سال جاری به ما ارسال 
شده بود و با اصرار ۱۰ نماینده مجلس برای استیضاح 

این طرح اعالم وصول می شود.
رنجبر زاده ادامــه داد: طبق ماده 225 آیین نامه 
داخلی مجلس وزیر جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت 
۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات 

در جلسه علنی مجلس خواهد بود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشســت علنی دیروز با بیان اینکه هفته آینده تمامی 
جلسات مجلس به استیضاح می گذرد، گفت: ان شاء اهلل 

عیدی خوبی به دولت و ملت داده می شود.
دومین سؤال از رئیس جمهور تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس شد
حجت االســالم مجتبی ذوالنوری نماینده قم در 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت و گو با فارس اظهار 
داشــت : دومین ســؤال از رئیس جمهور در ارتباط با 
مشکالت ســپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با 
۱۰۴ امضاء به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و با دستور 
رئیس مجلس برای بررســی به کمیسیون اقتصادی 

ارسال شد.
وی افزود: کمیســیون اقتصادی باید ظرف مدت 
یک هفته جلسه برای بررسی این موضوع را با حضور 
نمایندگان دولت و نمایندگان سؤال کننده برگزار کند 
و چنانچه ســؤال کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند 
چنانچه پس از گذشت یک هفته امضاهای طرح از حد 

نصاب که ۷3 امضا است کمتر نشود رئیس جمهور باید 
ظرف مدت یک ماه برای پاسخگویی درخصوص سؤال 

در صحن مجلس حاضر شود.
نماینده قم در مجلس اظهارداشت: دوشنبه هفته 
جاری نیز نشست نمایندگان سؤال کننده و نمایندگان 
دولت در مورد طرح ســؤال از رئیس جمهور در قالب 
5 محور اشــتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی ماندن 
تحریم ها برگزار شــد که نمایندگان ســؤال کننده از 
پاســخ های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا 
روز دوشــنبه هفته آینده امضاها از حد نصاب کمتر 
نشود رئیس جمهور باید برای پاسخگویی در مجلس 

حاضر شود.
مصوبات و تذکرات نمایندگان

نمایندگان مجلس با بررسی الیحه اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل ۸5 در کمیسیون 

اقتصادی مخالفت کردند.
بهرام پارســایی ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس در تذکری شفاهی گفت: با توجه به اینکه ما 
در حوزه هوایی هفت برابر دنیا سواد داریم، باید خودمان 
جعبه سیاه هواپیمای ای تی آر را بررسی کنیم ، اگر هم 
قرار است خارج از کشور جعبه سیاه این هواپیما بررسی 
شود، باید یک نماینده از ایران برای بررسی و مشاهدات 
عینی آنجا حضور یابد، اما با توجه به اینکه جعبه سیاه 
خسارت چندانی ندیده است، در کشور خودمان قابل 

بررسی است.
حســن بهرام نیا نماینده نهاونــد در مجلس نیز 
با اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی در ادارات دولتی 
کشــور یازده برابر اروپا اســت، گفــت: دولت هرچه 
سریعتر دستورالعمل کاهش مصرف انرژی در ادارات 

را ابالغ کند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
نیز گفت: کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند 
که درآمد ناچیز، حقوق پایین و ســود بانکی باال آثار 

مخربی بر زندگی آنها داشته است.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفرنماینده مشهد نیز 
گفت: سخنان رئیس جمهور بدان معنا است که وی از 
کارهای اساســی کشور فاصله گرفته و در این مسائل 
غیرمرتبط اظهار نظر می کند، رئیس جمهور در حوزه 

خود حرف بزند نه مسائلی که به او مربوط نیست.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن با 166 امضاء
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

بقیه از صفحه 2
ابتذال اخالقی در برنامه به ظاهر فرهنگی دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان!
البته این تنها شهرداری تهران نیست که در مراسمات 
خود قیود و ضروریات اسالمی و شرعی را زیرپا می گذارد 
، در دانشــگاه های زیرمجموعه وزارت علوم نیز حکایت 

همین است!
شــب ۷ اسفندماه مراســمی به ظاهر فرهنگی در 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان برگزار می شود که با 
حاشیه هایی بی نظیر در ابتذال همراه بوده است. در این 
مراسم که انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
برگزار کرد، ابتدا »ش س« شعری با محتوای جنسی و 
مبتذل می خواند و در ادامه مسائلی روی داد که » کیهان 
« به خاطر حفظ حدود اســالمی و اخالقی قادر به بیان 

جزئیات آن نیست.
همچنین اجرای آهنگ های مبتذل به همراه رقص 

و پایکوبی از دیگر بخش های این مراسم بود.
به جمهوری اسالمی معتقد نیستیم!

مصطفی تاج زاده از متهمین فتنه گفته است: »اکثر 
اصالح طلبان اعتقادی به جمهوری اســالمی و والیت 
فقیه ندارند، از گذشــته پشــیمانند و معتقد به برجام 

منطقه ای هستند!«
تاج زاده گفته است: »مشروطه خواهان واقع بینانه تر 
از ما روی انقالب اسالمی عمل کردند، آن ها سیاست را 
می فهمیدند و با اینکه امکان تشکیل حکومت اسال می 
داشتند، این کار را نکردند می دانستند حکومت اسالمی 
تشکیل دادن یعنی زدن زیر آب دین. من االن، آن اعتقاد 
گذشته را به جمهوری اسالمی ندارم. ما دهه ها، اعتقادی 
از جمهوری اسالمی دفاع می کردیم. االن فقط سیاسی 
دفاع می کنم. چون آلترناتیوی ندارد یا آلترناتیوش بدتر 
از خودش است، دفاع می کنم نه اینکه به آن اعتقاد دارم 
نه ما خیلی خطاها کردیم که باید االن اصالحش کنیم... 
ما نباید حکومت اسالمی تشکیل می دادیم و باید همان 
ســنت مشروطه را ادامه می دادیم... از این منظر یکی از 
بزرگترین اشــتباهات ما این بــود که والیت فقیه را در 

قانون اساسی آوردیم.
من در ســال ۸5 یا ۸۶  در حزب مشــارکت بین 

دوستان خودمان گفتم ما باید شعار آزادی حجاب بدهیم 
االن آن است که رقیب راه حل هایمان را هم بپذیرد. راه حل 
ما هم خیلی روشــن است دو تا چیز هم بیشتر نیست؛ 
راه حل ما در داخل باز کردن فضاســت و در خارج هم 
این است که به سرعت برویم به سمت برجام منطقه ای.

پیش از این و در آذر ماه ۱3۹3 عیســی سحرخیز 
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشــاد دولت خاتمی 
نیز اذعان کرده بود بسیاری از اصالح طلبان برخالف اول 

انقالب دیگر عالقه ای به امام خمینی ندارند.
آنچه روشــن است آنچه که امثال تاجزاده و صادق 
زیباکالم می گویند بسیاری از مدعیان اصالحات نیز به 
دنبال آن بوده و بدان معتقد و ملتزم هستند ولی برای 
ورود و نفوذ در نهادهای حساس تصمیم گیر و تصمیم ساز 
نیاز به دورویی و عدم صداقت و در یک کالم نفاق دارند.

آنان بایستی خود را ملتزم به جمهوری اسالمی نشان 
دهند با اینکه نیســتند تا بتوانند در برخی از نهادهای 

حساس حضور داشته و کارشان را انجام دهند!
فتنه ۸۸ این جریانات را رسوا کرد ولی برخی هنوز 
به خط قرمز فتنه اعتقاد ندارند و ملتزم به این نیستند 
که باید مدیرانی در نهادهای حساس مسئولیت بگیرند 
که ملتزم به جمهوری اســالمی بوده و به اسالمی بودن 

آن اعتقاد داشته باشند.
به دنبال رفیق برای رفتن به جهنم!

مدعیان اصالحات چنانچه در ابتدای این گزارش به 
آن  اشــاره شد برای مخالفت خود با حدود و ارزش های 
اســالمی از جمله ضرورت رعایت حجاب به دنبال پیدا 
کردن کدهایی هستند که نظرات آنان را تائید کند، آنان 
در این راستا به تحریف تاریخ و انتساب دروغ به بزرگانی 
چون امام خمینی)ره( ، آیت اهلل طالقانی و شهید بهشتی 

نیز دست زده اند.
یکی از این شخصیت ها با انتساب خالف واقع به امام 
خمینی)ره( گفته است: امام خمینی به شهید مطهری 
گفتند من هم موافق حجاب اجباری نیستم ولی آن قدر 
بر من فشــار آوردند که گفتم باید در »ادارات« حجاب 

رعایت شود!
ســخنان امام خمینی)ره( درباره ضرورت رعایت 
حجاب آنچنان صراحــت دارد که انکار آن واقعا نیاز به 

بی شــرمی فراوان دارد و اینکه کســی مدعی شود امام 
خمینی)ره( با آن صالبت و قاطعیت که رژیم مورد حمایت 
شرق و غرب را از اریکه قدرت به زیر کشید و ابرقدرت ها 
را از ایران بیرون کرد تحت تاثیر یا فشار این و آن احکام 
اسالم را بیان کرد مضحک تر از آن است که بخواهیم به آن 
پاسخ دهیم ولی در این مجال به بخشی از بیانات بنیانگذار 
جمهوری اسالمی در این رابطه می پردازیم و می گذریم.

امــام خمینی)ره( در ۱5 اســفند ۱35۷ در جمع 
علما و روحانیون حوزه علمیه قم تاکید می کنند: »االن 
وزارتخانه ها - این را می گویم که به دولت برسد، آن طوری 
که برای من نقل  می کنند- باز همان صورت زمان طاغوت 
را دارد. وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت بشود. در 
وزارتخانه های اسالمی نباید زن های لخت بیایند؛ زن ها 
بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، 
لکن باحجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.«

آیت اهلل طالقانی نیز پس از اعالم نظر صریح از سوی 
امام درباره ضرورت رعایت حجاب طی سخنانی که برخی 
روزنامه های آن برهه به تحریف آن پرداختند به صراحت 
تاکید کرد »حجاب ساخته من و فقیه و دیگران نیست؛ 
این نص صریح قرآن اســت. آن قدری که قرآن مجید 
بیان کرده، نه ما می توانیم از حدود آن خارج شویم و نه 

زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند.«
شهید بهشتی و شهید مطهری نیز به ضرورت رعایت 
قوانین اسالمی قائل و ملتزم بودند، مراجعه به سخنان 
این شــهیدان موید آن است که آنان به ضرورت التزام 
همه مسلمانان و شهروندان جمهوری اسالمی به قوانین 
اسالم معتقد بودند و این مهم در سخنان و نوشته های 

آنان موجود است.
علی رغم اینکه روزنامه های زنجیره ای در شماره های 
دیروز خود مدعی شدند که شهید بهشتی مخالف ضرورت 
حجــاب و به گفته آنان »حجاب اجباری بوده اســت« 
مراجعه به مستندات نشــان دهنده دروغ بودن ادعای 

زنجیره ای ها است.
شهید آیت اهلل بهشتی می گویند: »براي اینکه بقیه 
انسان ها حاکم بر هوایشان بمانند، باید بکوشیم محیط هم 
طبیعي باشد که از در و دیوارش انگیزه فساد نبارد و به 
محض اینکه ما خواستیم محیط را از این آلودگي ها پاک 

کنیم خود به خود مقداري از آزادي ها گرفته مي شود.«
در بخش دیگری از اظهارات شهید بهشتی در این 
رابطه می خوانیم: »اگر به آن خانم گفتند خانم شــما 
آزادي فریاد براي آزادي هم برآورید درســت، اما خانم 
مسلمان در کوچه و خیابان که مي آیي لباس و پوشش 
شما ساده باشد، اندام هاي بدن و موي سر شما پوشیده 
باشد، آنچه با پوشش ساده نه دل فریب و سخن گفتن 
و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفتن همه آنها هم 
با وقار و سنگین و متین باشد، درخور پاکدامني بانوي 
واال قدر مسلمان پیوسته به خدا باشد، خوب در اینجا 
اگر این را به او گفتند و شنید بازهم آزادي او حفظ شده 
چون خودش آزادانه شنیده اما اگر نخواست آزادانه بشنود 
بگوید این چیزهایي که شما می گوئید خوب است ولي 
مــن دلم مي خواهد نیمه برهنه از خانه بیرون بیایم، با 
آرایش تمام عیار در خیابان ظاهر شــوم! در اینجا نظام 
اســالمي با او چه کند؟ آزادي او را حفظ و رعایت کند 
و به او بگوید آزادي خانم؟ ما حرف خودمان را به شما 
زده ایم، شــما مي خواهي گوش کن یا گوش نکن آزاد 
هستي؟ گوش کردي خوشا به سعادتت گوش نکردي 
عذابش دامن خودت را مي گیرد؟ نخیر در آنجا ما نهي 
از منکر مي کنیم در این صورت خود به خود مقداري از 

آزادي این خواهرها را از دستش مي گیریم.«
شهید آیت اهلل بهشتی در ادامه می گوید: »تو اي خانم! 
بنشین با خودت بیندیش در درونت چه انگیزه اي هست 
که تو را وا مي دارد به جاي پوشش با کرامتي که اسالم 
براي تو در نظر گرفته است مي خواهي بدون این پوشش 
به خیابانها و کوچه ها بیایي؟ آیا خودآگاه یا ناخودآگاه در 
اعماق روحت خودنمایي و میل به خودنمایي و نمایش 
دادن خویشتن در برابر دیدگان دیگران تو را به این گناه 
وا نمي دارد؟ و اگر تو نتوانســتي این تمایل و یا جهل یا 
هر چیز را در خودت مهار کني و دوباره خواستي این گونه 
بیرون بیایي باید به شما بگویم که جامعه ما چنین وضعي 

را در محیط اجتماعي اش تحمل نمي کند.«
عالقه مندان می توانند برای مطالعه متن کامل بیانات 
شهید بهشــتی در این زمینه به کتاب »جاودانه  تاریخ، 
انتشــارات روزنامه جمهوري اسالمي، ج ۴، ص۱۹۴ تا 

۱۹۸« مراجعه کنند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پرده از چهره نفاق افتاد
هجوم هماهنگ مدعیان اصالحات به ارزش های اسالمی

تجمع طالب و اساتید انقالبی در اعتراض به 
سفر تحقیرآمیز وزیر خارجه فرانسه در گلزار 

شهدای قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در این مراسم 
طــالب و روحانیون در اعتراض به حضور وزیر خارجه 
فرانسه به کشورمان تجمع کردند و شعارهایی همچون 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، موشــکی و منطقه 
خطوط قرمز ماست، فرانسه بی ریشه در مورد موشکی 
مذاکره نمیشــه، فرانسه خجالت پشتیبان خیانت سر 

دادند.
در پایان این مراسم بیانیه ای قرائت شد 

در این بیانیه آمده است:
»جنگ تمام عیار اقتصادی« برنامه ده ســاله اخیر 
دشمنان برای ضربه زدن هرچه بیشتر به مردم ایران 
در شرایط سخت کنونی بوده و هدف آن فشار به مردم 
ایران و تضعیف عزت و استقالل و اقتصاد ماست تا بتوانند 

به راحتی به چپاول ثروت ملل بپردازند!
 - انتقــال خون آلوده به ویــروس ایدز به ایران و 
آلوده ســازی جوانان بی گناه در بیمارستان های ایران 

به ایدز.
- فریبــکاری در قراردادهای نفتی و برداشــت از 

منابع اختصاصی ایران به جای میادین مشــترک بین 
ایران و قطر.

- فریبکاری و بدعهدی در رهاکردن پروژه های نفتی 
و گازی در پارس جنوبی و خلیج فارس.

- پناه دادن به ســازمان نفاق و بنی صدر فراری و 

تجهیز ارتش سایبری منافقین خلق بر علیه مردم ایران 
و دخالت و فضولی بی حساب در تنظیم یک جانبه قرارداد 
برجام و محدودیت موشکی و نظامی و محدودیت جبهه 
مقاومت و قراردادهای استعماری تحمیل شده توسط 
منافقین داخلی و همکاران شبکه اطالعاتی فرانسه در 

ایران با همکاری خاندان های سرمایه ساالری و استعمار 
جهانی روچیلد و صهیونیســم آمریکایی ــ اروپایی، 
ازجمله کارنامه ســیاه و غیرقابل دفاع فرانســویان در 

ایران است.
اســاتید و طالب حوزه های علمیه و دانشگاهیان 
انقالبی ایران اسالمی، با رصد دقیق قراردادهای سیاسی 
ـ اقتصادی و تحلیــل آن ها برای مردم  ــــ فرهنگی ـ 
هوشیار ایران اسالمی، هرگز اجازه نخواهند داد که انفعال 
و دشمن ناشناسی و غفلت ناشی از نفوذ در تصمیم گیران، 
سرنوشت ایران را به سمت »ارتجاع اقتصادی« و بازگشت 

به »عصر ذلت بار شاه سلطان حسین« ببرند.
در پایان، از مســئولین محتــرم دولت، مجلس، 
نهادهای نظارتی و امنیتی و مردم شــهیدپرور ایران 
اســالمی به جد خواهانیم که با امعــان نظر جدی به 
راهبردهای رهبر حکیم انقالب و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت 
در سیاست خارجی و تکیه به توانایی های مردم بزرگوار 
ایران و اتکال به خدای بزرگ و اهل بیت مکرم)ع(، در 
راستای سربلندی ایران عزیز بکوشند و مواظب شیطنت 
دشمنان ملت اعم از آمریکایی و فرانسوی باشند و تحقیر 

دشمن را بی جواب نگذارند.

تجمع طالب و اساتید در اعتراض به سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
هم  خوشبختانه  امروز  گفت:  اسالمی  انقالب 
و هم در حوزه های  در حوزه های موشــکی 
پدافندی و راداری و بمب های هوشمند و حوزه 
پهپادی ما جزو پنج کشــور اول و در برخی 
حوزه ها هم جزو 10 کشور اول جهان هستیم.
ســردار امیر علی حاجــی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی صبح 
دیروز در حاشــیه جشــنواره فجر رشــد سپاه در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه امروز شاهد آن 

هســتیم این است که کشورهای غربی، کشورهای 
عــرب مرتجع منطقه، رژیم صهیونیســتی و حتی 
برخــی کشــورهای اروپایی به صــورت یک پارچه 

درصدد مقابله با توان دفاعی کشورمان هستند.
وی گفت: آنها در اصل با موشــک  دشــمنی 
ندارند بلکه با مغزهای متفکری که طراحی و تولید 
سامانه های دفاعی ما را به عهده دارد مخالف هستند.
ســردار حاجی زاده افزود: این تحوالت بزرگی 
که در چند ســال اخیر در ســطح نیروهای مسلح 
ما به وجــود آمده متصل به اقیانوس بزرگ جوانان 

متفکر بســیجی اســت که برخی از آنها حاضر در 
شــرکت های دانش بنیان و برخی در دانشگاه های 

کشور هستند.
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه ادامه داد: 
ایــن حرکتــی که ما در عرض هشــت ســال به 
دست آوردهایی می رسیم که دنیا طی پنجاه سال به 
آنها رسیده تنها در یک سازمان میسر نیست. امروز 
خوشــبختانه هم در حوزه های موشــکی و هم در 
حوزه های پدافندی و راداری و بمب های هوشمند 
و حوزه پهپادی ما جزو پنج کشور اول و در برخی 

حوزه ها هم جزو ۱۰ کشور اول جهان هستیم.
سردار حاجی زاده افزود: ما تا کنون از استفاده 
از جوانــان ضرر نکرده ایم و موفــق بودیم و تمام 
عزیزانی که از ظرفیت جوانان استفاده کردند موفق 
بودند و اگر همه مسئوالن از جوانان استفاده کنند 

ما به تراز اول جهانی خواهیم رسید.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه خاطرنشــان 
کــرد: امروز اگر در دولت هم وزیر جوان ارتباطات 
اقدامــات انقالبــی و متفاوت با دیگــر جاها انجام 
می دهد، به دلیل همین خاصیت جوان بودن اوست.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

در حوزه های موشکی، پدافندی، راداری، بمب هوشمند و پهپاد
 جزو 5 کشور اول دنیا هستیم


