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درمکتب امام

هم عالم بود و هم متقی
علم بی تقوا اگر مرض نباشد، مفید هم نیست. آن مقداری که اسالم از عامل های 

بی تقوا صدمه دیده است، معلوم نیست از مردم عادی دیده باشد. آنچه اصل است 

تقواست، ولی اگر همین تقوا نزد  اشخاصی جاهل باشد، گاهی رضر می زند. آدم هایی 

که ظاهر صالح دارند ممکن است به واسطه ناآشنایی به مبانی اسالم،  اشتباهاتی 

انجام دهند، اما علم و تقوا اگر در کسی جمع شد در دنیا و آخرت سعادمتند است. 

و آقای قدوسی هم عامل بود و هم متقی.
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شهادت را نباید سیاسی کرد
اما همت و باکری اصالح طلب بودند!
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سرویس سیاسی-
تغییرات اساســی در ســاختار مدیریتی در دانشگاه آزاد و عزل یا برخورد با برخی مدیران و اساتیدی 
که دانشــگاه آزاد را در یک دهه اخیر به ســمت ایدئولوژی زدایی و سکوالریزاسیون سوق داده و حتی آن 
را به اتاق فکر طراحی توطئه تبدیل کرده بودند، به قدری برای اصالح طلبان گران آمده که رســانه های 
زنجیره ای این جریان همچنان به فضا سازی و عملیات گسترده روانی علیه تغییرات صورت گرفته در این 

دانشگاه مشغولند. 
روزنامه زنجیره ای بهار در یادداشــتی به عنوان »آرزوی دانشــگاه آزاد، خاطره احمدی نژاد!« نوشت: 
بسیاری در ابتدای آغاز به کار والیتی در دانشگاه آزاد برای توصیف اقدامات او از تعبیر »هاشمی زدایی«  «
استفاده می کردند و معتقد بودند که والیتی می خواهد تمامی مدیران زمان هاشمی را برکنار کند. حال و با 
گذشت زمان شاهد آن هستیم که عالوه بر »هاشمی زدایی« اکنون دیگر شاهد احیای تفکرات تندروانه ای 
هســتیم... حال و در چنین شرایطی وزارت علوم دولت اعتدال چه وظیفه ای بر دوش دارد و باید در برابر 
مدیریت تندروانه حاکم بر دانشگاه آزاد چه عکس العملی از خود نشان دهد؟... این طور به نظر می آید که 
وزارت علوم نباید هیچ گونه مماشاتی در برخورد با رفتارهای  سلیقه ای حاکم بر این دانشگاه را به خرج دهد...«  
چنین واکنش هایی طبیعی می نماید وقتی مجموعه عظیم دانشگاهی، فرهنگی و از همه مهم تر مالی، 
به نام دانشگاه آزاد، که دست کم در 12 سال گذشته به طور مطلق در اختیار اصالح طلبان و طیف فکری 
جریانی خاص بود، از چنگ ایشان آزاد می شود. حتی طبق گزارش های موثق، دانشگاه آزاد در مقطع فتنه 
88، به یکی از ســتادهای تحرکات فتنه )با محوریت مهدی هاشــمی( تبدیل شده بود، حاال کسانی بابت 
جمع شــدن حلقه های قدرت، ثروت و نفوذ وابســته به جریان های خاص و از دست دادن این »دژ« مهم، 
ناراحت و عصبانی شده اند. اما از همه جالب تر این است که این جماعت از »رفتارهای سلیقه ای حاکم بر 

این دانشگاه« سخن می گویند!

همت و باکری اصالح طلب بودند!
بسیاری از افراد شاخص جریان موسوم به اصالح طلبی کسانی هستند که به افراط و تندروی در دهه60 
معروف بودند و اکنون نیز دچار تفریط شــده اند. این جماعت در آن روزگار به نســبت با خویش نیروهای 
انقالبی را گاهی سازشکار می خوانند و اکنون نیز که دچار تفریط هستند نیروهای انقالبی را در قیاس با 

خود دچار افراط می بینند.
ســعید حجاریان در مصاحبه ای که دیروز روزنامه اعتماد بخش هایی از آن را منتشــر کرد در این باره 
گفت: »من منکر خطاهاي چپ هاي خط امامي در زمان حیات امام نیستم. اما چپ هاي قدیم یا اصالح طلبان 

امروز بعدها تالش کردند خطاي خود را اصالح  کنند!«
اما نکته جالب تر مصادره افراد و شــخصیت های محبوب جامعه به نفع جریان موسوم به اصالح طلبی 
است. کار به آنجا رسیده که یکی از فعاالن سیاسی اصالح طلب )جالیی پور( در مصاحبه با اعتماد شهیدان 
همت و باکری را اصالح طلب معرفی می کند؛ حال آنکه در زمان شهادت این بزرگواران اصال نامی از این 
جریان نبود: »جریان اصالح طلبي که در این 20 سال شاهدش بودیم تبارش از انقالب اسالمي و مقاومت 
در زمان جنگ شــروع مي شــود. شخصیت هاي بارزي مانند آقاي موسوي، همت ها و باکري ها از این تبار 

بودند! تبار اصالح طلبان به دوره سازندگي بازمي گردد.«
در این رابطه شایان ذکر است که جماعت مدعی اصالح طلبی همواره این شعار را مطرح کرده اند که نباید 
شهادت و شهید را سیاسی کرد اما عملکرد این جماعت  نشان می دهد که رویه و رفتارشان چیز دیگری است.

وعده هایی که عملی نشد
عکس یک روزنامه مردم ســاالری در شــماره دیروز به تجمع آرام کسبه ساختمان پالسکو اختصاص 
یافته بود که نســبت به عملی نشــدن وعده ها اعتراض داشتند. در این گزارش آمده بود: »زمانی که هنوز 
پالسکو در دل آتش می سوخت بازار وعده ها داغ بود. دوم بهمن ماه بود که ولی اهلل سیف از تصمیم شبکه 
بانکی برای اعطای تســهیالتی به اصناف مشــغول در این ساختمان خبر داده و عنوان کرده که این وام با 

سود 18 درصد پرداخت می شود.«
این گزارش در ادامه افزوده است: »همچنین وزیر تعاون، همان روزهاي اول از وام صد میلیوني با سود 
چهار درصد خبر داد که به سرعت به دست کسبه آسیب دیده پالسکو خواهد رسید. رئیس سازمان تأمین 
اجتماعي مي گفت؛ به همه اعم از کارگر و کارفرما، بیمه شده و بیمه نشده، حداقل چهار ماه بیمه بیکاري 
مي دهد. دبیرکل کانون بانک ها و مؤسســات اعتباري مي گفت به کســبه پالسکو وام 300 میلیوني تعلق 
مي گیرد تا گوشــه اي از خسارتي که دیده اند، جبران شــود و بتوانند دوباره سر پا بایستند. اما این روزها 

کسبه همچنان ناراضی و بالتکلیف هستند.«

شیطنت روزنامه زنجیره ای!
اما در بخشــی از این گزارش به موضوع علت آتش ســوزی در ساختمان پالسکو پرداخته شده است: 
»پس از حادثه پالســکو مردم در شــبکه های اجتماعی عکس آتش نشانان و ساختمان پالسکو را انتشار 
می دادند و خواهان مشخص شدن علت این حادثه بودند. اما حاال وضع فرق کرده است و مردم انگار آنها 

را فراموش کرده اند!«
بیان این نکته که روزگاری مردم خواهان پیگیری علت آتش ســوزی ساختمان پالسکو بودند و حاال 
انگار آن را فراموش کرده اند در حالی از جانب این روزنامه زنجیره ای بیان شده است که گزارش های هیئتی 

از متخصصان غیر دولتی در این رابطه در نیمه فروردین ماه سال جاری منتشر شد.
خبرگزاری ایلنا در 16فروردین1396 گزارش داد: »در بیانیه »هیئت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه 
ســاختمان پالسکو« آمده است: برای اولین بار تالشی گسترده برای بررسی حادثه و علل آن توسط یک 
گروه متخصص و غیر دولتی که می تواند داعیه بی طرفی داشته باشد صورت گرفته است که حاصل جلسات 

متعدد و پیگیری های شبانه روزی در 6 کمیته تخصصی است.«
بر اساس چکیده گزارش این کمیته که آن را در جلسه ای متشکل از مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور 
و برخی مقامات قضایی و... قرائت کرد؛ »علت آتش سوزی، در حدی که جمع آوری اطالعات برای هیئت 

امکان پذیر بوده ، اتصال برق )و احتماال نشت همزمان گاز از  کپسول گاز( بوده است. «

الگوگیری از مدلی شکست خورده 
روزنامه زنجیره ای شــرق در شــماره دیروز خود به تشکیل کمیته امنیت اقتصادی در دل کمیسیون 

امنیت ملی پرداخته و آن را آچمز قانونی دلواپسان خواند!
در بخشی از این گزارش به نقل از یک اقتصاددان آمده است »چنین کمیته اي مي تواند کاري را انجام 
دهد که برجام کرد. درســت است که در ماجراي برجام، نظر مستقیم مقام معظم رهبري تعیین کننده و 
هدایت کننده بود، اما به نظر مي رسد اگر چنین کمیته اي به درستي عمل کند، مي تواند چنین اثري داشته 

باشد، زیرا قطعا زیر نظر مثبت رهبري خواهد بود.«
این روزها و پس از اینکه مقامات آمریکا آخرین میخ ها را بر تابوت برجام زدند، عده ای در تالشند شانه 
از زیر مسئولیت این فاجعه بزرگ خالی کنند. همان جماعتی که تا دیروز برجام را آفتاب تابان و فتحی 
بزرگ تر از فتح خرمشهر می دانستند و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و تدبیر خود می دانستند، امروز 
که کار به اینجا رسیده و دستاورد برجام، از تقریبا هیچ به تحقیقاً هیچ تبدیل شده و همه پیش بینی های 
نخبگان و دلســوزان، مو به مو و واژه به واژه درســت از آب درآمده، به جای عذر خواهی از مردم، به دروغ 

ادعا می کنند که همه جزئیات را با اجازه رهبری طی کرده اند!
رهبر معظم انقالب در سخنانی که گویی برای چنین روزهایی گفته شده فرمودند: »بنده در جزئّیات 
مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی کنم؛ من مسائل کالن، خطوط اصلی، چهارچوب های مهم و خّط قرمزها 
را به مسئولین کشور همواره گفته ام... اینکه حاال گفته بشود که جزئّیات این مذاکرات تحت نظر رهبری 

است، این حرف دقیقی نیست.«

عصبانیت از دامنه تأثیر برنامه ای بی مخاطب؟!
مدعیان اصالحات در یک تناقض آشکار از یک سو مدعی می شوند که صدا و سیما اصال مخاطبی ندارد 
که بخواهد تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر هرگاه مسئله مهمی توسط صدا و سیما مطرح می شود- و بیم 

آن می رود که افکار عمومی از آن آگاه شود- به فحاشی و ناسزاگویی می پردازند.
در همین رابطه روزنامه آفتاب یزد در گزارشــی نوشــت: »یک شوخی تلگرامی مشهور وجود دارد که 
برخی شبکه های صدا و سیما، از فرط بی مخاطب بودن، اگر بعضا برنامه های غیرخاص و بی محتوا را نیز در 
کنداکتور خود قرار دهند کسی متوجه نخواهد شد. برنامه ای که وحید یامین پور مجری تلویزیونی که نه 
به دلیل هنر اجرا که به خاطر موضع گیری ها و سوابق سیاسی اش در برخی شبکه ها و برنامه ها مورد حمایت 
قرار گرفت آن را اجرا می کند... مصاحبه شنبه شب او در برنامه مذکور با عزت اهلل ضرغامی این بار نیز عالوه 

بر بروز ایرادات جدی حرفه ای در بحث اجرا، در شبکه های اجتماعی واکنش داشت«.
برنامه جهان آرا با محوریت گفتمان انقالب اســالمی به دلیل انتخاب ســوژه های خوب و به روز بودن 
و دغدغه مند بودن آن مورد اســتقبال افکار عمومی قرار گرفته اســت. اما از سوی دیگر به مذاق مدعیان 
»دانستن حق مردم است« قرار نگرفته است. در این باره باید گفت همین که برنامه »جهان آرا« روزنامه 
آفتاب یزد را بر آن داشته تا تیتر یک خود را به گزارشی در مورد آن اختصاص دهد که خود نشان دهنده 
این است که این برنامه مخاطب دارد و در میان اقشار هدف تاثیرگذار و جدی است. این روزنامه زنجیره ای 
در گزارش فوق تالش کرد تا این برنامه پرمخاطب را به چالش بکشد و با پرداختن به حاشیه ها، مطالب 
اصلی مطرح شده را سانسور کند. در مجموع این عصبانیت نشان می دهد که این برنامه به هدف زده است.

بزک کنندگان آمریکا همچنان مشغول کارند!
روزنامه آرمان نوشــت: »آمریکایی ها تالش بسیاری کردند تا درگزارش آمانو درباره پایبندی ایران به 
تعهداتش در برجام تاثیرگذار باشند و حتی در این راستا نماینده دائم این کشور در سازمان ملل نیز با آمانو 
دیدار کرد، اما نتوانست بر اعالم نتیجه عملکرد ایران از سوی آمانو تاثیر بگذارد. آمریکایی ها درصدد بودند 
مسئله پی ام دی را در روزهای گذشته مجددا به میان بکشند، اما با اعالم پایبندی ایران به تعهدات خود 
در قبال برجام مشخص شد که ضرورتی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران وجود ندارد. این گونه بود که 

تالش ایاالت متحده با ناکامی و نافرجامی روبه رو شد«.
ادعای این روزنامه زنجیره ای درباره واکنش آژانس در حالی است که آمانو درباره بازدید از مراکز نظامی 
دقیقا ادعای »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل را تکرار کرده است.»یوکیو آمانو« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در روزهای گذشــته گفت آژانس حق دسترسی به همه مراکز نظامی و غیرنظامی 
را دارد. آمانو تصریح کرد:»بر اساس شرایط مورد توافق ایران در حوزه بازرسی ها، آژانس بدون تفاوت قائل 
شدن میان مراکز نظامی و غیرنظامی، به همه آنها دسترسی دارد«. متن برجام و ضمائم آن آن قدر خلل وفرج 
ریز و درشت دارد که آمریکایی ها هر روز طمع کنند از یکی از این سوراخ ها چنگ و دندانی نشان دهند. 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اظهارات گستاخانه نماینده آمریکا در سازمان 
ملل مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران تاکید 
کردند که مراکز نظامی جزو خطوط قرمز نظام 
است و هیچ کشوری به بیگانگان اجازه بازدید 

از مراکز نظامی را نمی دهد.
نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات گستاخانه 
نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی بر بازدید از مراکز 
نظامی ایران تاکید کردند که مراکز نظامی جزو خطوط 
قرمز نظام اســت و هیچ کشوری به بیگانگان اجازه 

بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد.
عالءالدین بروجردی نماینــده مردم بروجرد و 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس در این خصــوص گفت: مراکــز نظامی ما 
ســاختار خاص خود را دارد و هیچ گونه ارتباطی با 
مسائل هسته ای و برجام ندارد و هر گونه اجازه برای 
بازدید از مراکز نظامی منوط به تصمیم شورای عالی 

امنیت ملی است. 
بروجردی افزود: ممکن است افراد بیگانه که در 
قالب بازرسان آژانس به دنبال دسترسی به اطالعات 

نظامی و توانمندی های ما در عرصه غیر هســته ای 
باشــند و بخواهند اطالعاتی را در این مورد کســب 
کنند و طبیعی است چنین اقدامی مجاز نخواهد بود.

تحت هیچ شرایطی 
مقدور نیست

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به برخی اظهارات مقامات آمریکایی برای 
بازدیــد از مراکز نظامی ایــران، گفت: ما تحت هیچ 
شــرایطی تن به بازدید از مراکــز نظامی نمی دهیم 
و ممکن نیســت اجازه دهیم طرف خارجی از مراکز 
نظامی ما بازدید کند؛ اگر آنها در بحث برجام بحثی 
یا موضوعی دارند می توانند بــا دیپلمات های ما در 
میان بگذارند و با آنها گفت  وگو کنند، اما باید بدانند 
که مقامات دولت نیز گفته اند که مراکز نظامی ایران 
 سّری است و درهایش به  روی نامحرمان همیشه بسته 

خواهد ماند.
نقوی حســینی افزود: یکــی از همین مواردی 
که موجب حفظ آمادگی ما برای مقابله با تهدیدات 
می شــود، داشــته  های نظامی و تجهیــزات نظامی 

نیروهای مســلح اســت و طبیعی است که این مهم 
به صورت سّری بماند.

بازدید از پارچین
محمدجــواد جمالی نماینده مردم فســا و دبیر 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تاکید بر اینکه منافع ملی کشــور بر قوای مســلح 
اســتوار اســت، گفت: در این رابطه با هیچ کشوری 
مذاکره نخواهیم کرد و این مسئله خط قرمز ماست.

جمالی افزود: ما برای نشان دادن حسن نیت خود، 
یکبار در سال های گذشته اجاره بازدید از پارچین را 
دادیم و خوشــبختانه هیچ مسئله ای وجود نداشت؛ 
بنابراین اینگونه مباحث برای اعمال فشار بر جمهوری 
اســالمی ایران اتفاق می افتد و ما هم با اقتدار اعالم 
می داریم که هیچ کشوری تاکنون نتوانسته با اعمال 

فشار از جمهوری اسالمی امتیاز بگیرد.
هیچ کشوری

 اجازه نمی دهد
محمداسماعیل ســعیدی نماینده مردم تبریز 
در مجلس نیز با اشــاره به اظهارات مقامات آمریکا 
بــرای بازدید از مراکز نظامی ایــران، گفت: غربی ها 

نباید تصور کنند که می توانند با مسائل نظامی ایران 
همانند مسائل هسته ای برخورد کنند؛ اگر برجام را 
پذیرفتیم همزمان قیــد کردیم که مراکز نظامی ما 

ارتباطی با مراکز هسته ای ندارد.
سعیدی با بیان اینکه، آمریکایی ها تصور می کنند 
که با فشارهای سیاسی می توانند ایران را تحت تاثیر 
قرار داده و اجــازه بازدید از مراکز نظامی را بگیرند، 
تاکید کرد: مراکز نظامی ایران زیر نظر نیروهای مسلح 
ایران و در نهایت تحت نظر فرمانده کل قواست؛ هیچ 
کشوری به بیگانگان اجازه بازدید از مراکز نظامی خود 
را نمی دهــد و ما نیز به عنوان یک کشــور قدرتمند 
منطقه ای و بین المللی که دشــمنان قسم خورده ای 

داریم از قاعده مستثنی نیستیم.
به گزارش مهر، »ریچارد نیفو« که از وی به عنوان 
معمار شــبکه تحریم های آمریکا علیه ایران نام برده 
می شود، گفت: معتقد هستم که در آمریکا برخی از 
این مسئله به عنوان دستاویزی استفاده می کنند تا 
بقیه کشورهای دنیا را مجاب کنند که ایران مسئله ای 
را پنهــان می کند و به این ترتیب خروج از برجام را 

توجیه کنند.

نمایندگان مجلس:

 هیچ كشوری به بیگانگان 
اجازه بازدید از مراكز نظامی را نمی دهد

اگر مرا 
جلوی مسلسل هم بگذارند ...

سیدروح اهلل امین آبادی
ساعت 8 و 40 دقیقه صبح 14 شهریور 1360 بر اثر انفجار یک بمب 
قوی در یکی از دفاتر ساختمان مرکزی دادستانی کل انقالب آیت اهلل علی 
قدوسی به شدت مجروح و پس از رسیدن به بیمارستان در ساعت 14 
و 30 دقیقه بعداز ظهر به صف نورانی شهدای انقالب اسالمی پیوست.

در روزهــا و ماه های پرالتهاب پس از 30 خرداد 60، جرائد هر روز 
خبر شــهادت یک بزرگمرد را منتشر می ســاختند، از آیت اهلل بهشتی 
گرفته تا رجایی، باهنر و قدوسی در این روزها و ماه های خونین توسط 
جالدانی به شهادت رسیدند که این روزها عده ای درصددند جای آنان 

را با شهدای مظلوم اسالم و انقالب عوض کنند!
تاریخ ایران اســالمی را بایستی صفحه به صفحه و کلمه به کلمه مرور 
کرد تا چیزی از قلم نیفتد، مظلومیت شهدای انقالب یکی از مواردی است 
که همواره از قلم می افتد و کســی به آن نمی پردازد، شهدای بزرگ ما در 
برابر دشــمنان قاطع و با دوستان و حتی منحرفین فریب خورده و فراتر از 

آن مجرمین رحیم و مهربان بوده اند.
شهید آیت اهلل علی قدوسی 36 سال پیش در چنین روزی توسط منافقین 
کوردل به شهادت رسید، شهیدی که در مقام دادستانی کل انقالب هر چه 
در توان داشــت به خدمت گرفت و به همان اندازه ای که در برابر دشمنان 
و معاندین قاطع و جسور بود در برابر مردم عادی مهربانانه و در چارچوب 

قوانین و موازین اسالم برخورد می کرد.
مرور بخش هایی از اظهارات شهید آیت اهلل قدوسی در روزها و ماه های 
ابتدایی پیروزی انقالب که از نظرها دور مانده است در سالگرد شهادت آن 
بزرگ مرد ضروری به نظر می رســد، شهید قدوسی در مقام دادستان کل 
انقالب در طول دوره مسئولیت از سوی گروه ها و جریانات متعدد به ظاهر 
معارض تحت فشــار بود، گروهی انتظار داشــتند که افرادی چون عباس 
امیرانتظام سخنگو و سفیر دولت موقت در سوئد که به اتهام جاسوسی برای 
آمریکا محاکمه می شد آزاد شوند و عده ای نیز از آیت اهلل قدوسی می خواستند 
»هر که را می بیند دستگیر و اموال او را مصادره و بین مردم تقسیم کند.«
این دو گروه این روزها در کنار هم قرار گرفته و در دامان آمریکا علیه نظام 
اسالمی فعالیت می کنند، لیبرال ها و چپ های به فرموده امام امت آمریکایی 
که هر دو از یک آبشخور ارتزاق می کردند انتظارات به ظاهر متفاوتی از شهید 

قدوسی داشتند ولی جواب شهید به هر دو گروه یکسان بود.
شــهید آیت اهلل قدوسی 9 اسفند 1358 در یک گفت و گوی مطبوعاتی 
به این شبهات پاسخ داد و اظهار داشت؛»عده ای گفته اند که قدوسی دست 
به آزادی ضدانقالب و اموال آنان کرده اســت و این در حالی است که امام 
خمینی در حکم خود خطاب به بنده فرموده اند در هر حال احتیاط را رعایت 
نمائید، این احتیاط یعنی چه؟ یعنی اینکه من چشم خودم را ببندم و بگویم 
اموال همه متهمین را بیاورید؟... آیا بنده دادســتان با وجود حکم امام که 
نوشته اند احتیاط را مراعات نمائید می توانم اطمینان حاصل کنم که اموال 

این عده دارای یک شاهی هم پول حالل نیست و همه اش حرام است؟«
آیت اهلل قدوسی در ادامه گفت و گوی خود با مطبوعات سخنی می گوید 
که تاریخی اســت و مظلومیت شــهدای انقالب را به عیان نشان می دهد؛ 
»اکنون اگر از من توقع دارند که چشم بسته بدون رعایت قوانین اسالمی 
هر کاری را که دیگران کردند و پســندیدند من هم بکنم! من هرگز اهل 
این کار نیستم و اگر مرا جلوی مسلسل هم بگذارند برخالف دستور اسالم 
عمل نمی کنم، ما برای اسالم بیش از خود انقالب اهمیت قائلیم، ما انقالب 

کردیم که اسالم را به کرسی بنشانیم.« )1(
از ســوی دیگر در آن روزها عده ای انتظار داشتند که امیرانتظام که به 
اتهام جاسوسی در زندان بود آزاد شود، او هر روز خود را به مریضی می زد و 
مسئوالن او را به بیمارستان منتقل و عده ای گمان می کردند و یا می خواستند 
که این رویداد را به آزادی یک متهم تعبیر و تفســیر کنند، شهید قدوسی 
تیــر ماه 1359 در یکی از گفت و گوهای مطبوعاتی خود به صراحت تاکید 
می کند؛ »امیر انتظام در نامه های متعدد به مقامات کشور مدعی شده است 
که در صورت محاکمه آزاد خواهد شد و چون این آزادی برای نظام تبعات 

دارد محاکمه وی به تعویق می افتد!«
شــهید قدوسی در ادامه به بخش هایی از اســناد النه جاسوسی اشاره 
می کند که در آن امیرانتظام برای انحالل مجلس خبرگان تالش کرده بود 
و می گوید »حتی در صورتی که همه اسناد به دست آمده از النه جاسوسی 
مدرکی علیه امیر انتظام محســوب نشود تنها این نامه می تواند وی را 15 

سال راهی زندان کند.« )2(
دو برش از اظهارات آیت اهلل قدوســی در طول مسئولیت دادستانی کل 
انقالب که ذکر آن رفت به خوبی نشان می دهد که شهید قدوسی در همان 
اندازه ای که با ضدانقالب قاطع و سازش ناپذیر بود در برابر تالش های برخی 
گروه ها که در ظاهری انقالبی تالش داشتند چهره انقالب را مشوش کنند 
مقاومت می کرد تا بهانه ای به دســت دشمنان نیفتد، شهید قدوسی اسالم 
را اصل و مبنا می دانســت و حاضر بود کشته شود ولی خالف اسالم عمل 
نکند و امروز نیز دشمنان از این روحیه هراسانند، حمایت و حمله آنان به 
افراد به نسبت ارتباطی است که عملکرد این شخصیت ها با اسالم دارد، یاد 
شــهید قدوسی گرامی که گفته بود » اگر مرا جلوی مسلسل هم بگذارند 

برخالف دستور اسالم عمل نمی کنم.«
____________________

پی نوشت ها 
اطالعات، 9اسفند 1358، صفحه 2

کیهان، 9 تیر 1359، صفحه 10

به مناسبت سالگرد شهادت آیت اهلل قدوسی

آیت اهلل کعبی :
نسلکشیمسلمانانمیانمار

باچراغسبزآمریکاانجاممیشود
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نسل  کشــی مسلمانان 
میانمار ضد انسانی و بی ســابقه است که با چراغ سبز آمریکا 

انجام می شود.
آیت اهلل عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره ســکوت جامعه جهانی در قبال نسل کشی مسلمانان 
در میانمار، اظهار داشت: نسل کشــی مسلمانان مظلوم میانمار همچون دیگر 
نسل کشی های تاریخ، تهدیدی جهانی است که نیاز به خیزش عمومی و همگانی 
دارد.وی ادامه داد: نسل کشی مسلمانان میانمار تراژدی ضد انسانی و بی سابقه 
اســت که با چراغ ســبز آمریکا انجام می شود و با وجود این همه جنایت علیه 

بشر، نخست وزیر میانمار مدال حقوق بشر و صلح می گیرد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با اشــاره به بی توجهی نســبت به 
ابتدایی ترین حقوق این مسلمانان، گفت: همه دنیا دیدند که چگونه مسلمانان 
میانمار زنده زنده در آتش سوزانده می شوند، سکوت قابل تأمل جامعه جهانی 
نســبت به اینگونه فجایع انســانی، رژیم های دیکتاتــور را در ادامه ظلم خود 

مصمم تر می کند.
آیت اهلل کعبی خاطر نشان کرد: سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر و چراغ 
ســبز آمریکا برای نسل کشی مسلمانان میانمار، حاکی از استانداردهای دوگانه 

آنان در مورد حقوق بشر است.

تبریز - خبرنگار کیهان:
حسن جنگجو، جنگجوی رزمنده ای 
که عکس دوران دفاع مقدسش یکی از 
معروف ترین عکس های جنگی بود، پس 

از 34 سال به زادگاه خود باز می گردد.
بسیاری هنوز عکس پسر جوانی را که با 
تفنگ  ام یک در گل و الی دراز کشیده و در 
حال خزیدن به سمت دشمن برای جنگیدن 
اســت، به یاد دارند. آن پســر شهید حسن 
جنگجو که از همرزمان شــهید چمران بود 

و بعدها در جزایر مجنون به شهادت رسید.
حسن جنگجو، دفاع مقدس را از دزفول 
آغاز کرد و با سماجت وارد گروه شهید چمران 

شد و در فتح المبین، مسلم بن عقیل و والفجر 
4 بارها جنگید، مجروح شــد و باز هم جنگ 

کرد و سرانجام به شهادت رسید.
پیکر شهید حسن جنگجو سرانجام پس 

از گذشت 34 سال امروز وارد تبریز می شود و 
صبح  چهارشنبه تشییع خواهد شد.

عکس معروف شهید جنگجو توسط آلفرد 
یعقوب زاده در ســال 59 گرفته شده است و 

یکی از محبوب ترین تصاویر از رزمندگان دفاع 
مقدس شناخته می شود.

شــهید جنگجو به »فهمیده آذربایجان« 
نیز معروف است.

پس از 34 سال 

پیکر پاک شهید حسن جنگجو امروز وارد تبریز می شود

دادستان تهران گفت: یک تبعه آمریکایی، 
یک تبعه لبنانی و دو تبعه ایرانی )پدر و پسر( 
به اتهام همکاری با دول خارجی هر کدام به 10 
سال حبس محکوم شده اند که احکام صادره در 

دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و 
انقالب تهران، عباس جعفری دولت آبادی درهشتمین 
نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع 
تحقیقات پرونده های قضایی گفت: از جمله اقدامات 
آمریکا حــول محور بزرگ نمایی ادعاهای مرتبط با 
امور داخلی ایران طرح بحث های حقوق بشری است.

 جعفــری دولت آبــادی افزود: هــر چند وقت، 
گزارشــی علیه ایران ارائه می شود و از جمله گزارش 
اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر است که منبع اصلی 
آن ادعاهای منافقین و اخبار شبکه های وابسته به آنان 
می باشد. این گزارش ادعاهای خالف واقع را به نظام 

قضایی ایران منتسب نموده است.
وی ادامه داد:تحریکات قومی و تمرکز بر حمایت 
از گروهک هــا و عوامل ضد انقالب در داخل و خارج 
و از کشــور و بی ثبات نشان دادن شرایط ایران برای 
سرمایه گذاری خارجی از جمله راهکارهای استکبار 
جهانی به منظور تحقق سیاســت های تخریبی خود 

علیه جمهوری اسالمی است.
دادستان تهران با  اشاره به نقش دادسرای تهران 
در خنثی نمودن توطئه های آمریکا، به چهار پرونده 
مطرح در دادسرای شهید مقدس با موضوع ارتباط با 
دولت متخاصم آمریکا اشاره کرد و گفت: از جمله این 
پرونده ها موضوع محکومیت یک تبعه آمریکا اســت 

که نامبرده برای تحصیــالت تکمیلی به ایران آمده 
بود و اطالعات طبقه بندی شده زیادی را جمع آوری 
کرده اســت. وی به اتهام همکاری با دول خارجی به 
10 سال حبس محکوم شده و حکم صادره در دادگاه 

تجدیدنظر نیز تایید شده است.
جعفری دولت آبادی با  اشاره به وضعیت پرونده 
ســه محکوم دیگر شامل یک متهم تبعه لبنانی و دو 
تبعه ایرانی )پدر و پســر(، اظهار داشت: تبعه لبنانی 
به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 ســال حبس 
محکوم شده است. هم چنین دو محکوم ایرانی به اتهام 
همکاری با دول خارجی متخاصم، هر یک به 10 سال 
محکوم شده اند و احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر 

تایید شده است.
وی اظهار داشــت: موضوع این پرونده ها و امثال 
آن، مصادیق ارتباط با شــبکه های نفوذ در خارج از 
کشور و یا مدافعان نفوذ آمریکا در داخل کشور است.

برخی مطالب سیاسیون و رسانه ها قابلیت 
تعقیب قضایی دارد

دادستان تهران با  اشاره به فرد محکومی که در 
سال 1394 در زندان به سر می برده و در حال حاضر 
مدعی اســت عمل جراحی که پس از دو سال انجام 
داده، به نحوی با دوران حبس وی مرتبط بوده است، 
افزود: متأسفانه عده ای از سیاسیون و رسانه ها بدون 
توجه به این موضوع، مطالب و سخنان غیر صحیحی 
اظهار  کرده اند که برخی مطالب ابراز شــده قابلیت 

تعقیب قضایی دارد.
ادعاهای دروغ یک زندانی

جعفری دولت آبادی با  اشــاره بــه ادعاهای 

اخیر یک محکوم زندانی دیگر گفت: محکوم علیه 
به طور مســتمر در حال انتشــار اخبار دروغ در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی اســت و 
حتی خود به کــذب، خروج خبر به کما رفتنش 
را به خارج از زندان طراحی کرده است؛ مبنی بر 
اینکه بیهوش اســت و... و عده ای هم در داخل و 
خارج در حال باز انتشار این اخبار کذب هستند 
و همان گونه که قبال تاکید شــد، نامبرده دارای 
چنــد فقره محکومیت از جمله در یک پرونده به 
6 ســال حبس محکوم شده که در دوران تحمل 
کیفر به ســر می برد و اینکه عده ای بدون اطالع 
از پرونده های کیفری زندانی مدعی شــده اند که 
ایام محکومیت نامبرده سپری شده است صحیح 
نمی باشد. این محکوم در زندان در مکان مناسب 
نگه داری می شود و از تلویزیون، یخچال و سرویس 
 بهداشتی مستقل و همراه با امکانات الزم پزشکی

بهره مند است.
وی درخصوص محکوم اخیرالذکر افزود: نامبرده از 
طریق بستگان خود در سایت های معاند به مسئوالن 
قضایــی توهین نموده و اخبار خالف واقع منتشــر 
می نمایند و دخترش طی نامه ای مراتب عذرخواهی او 
را اعالم نموده است که هدف از این اقدام، مظلوم نمایی 
و زمینه سازی برای هجمه های دیگری علیه قوه قضائیه 
است و این سؤال جای طرح دارد که اگر زندانی توهین 

کرده چرا دیگر عذرخواهی می کند.
دادستان تهران در مورد محکومیت رضا شهابی 
اظهار داشــت: نامبرده به اتهام جرایم امنیتی کشور 

محکوم شده است. 

حمایت از تصمیم بانک مرکزی درخصوص 
کاهش نرخ سود سپرده ها

جعفری دولت آبادی ضمــن حمایت از تصمیم 
بانک مرکزی دائر بر کاهش نرخ ســود سپرده ها ، به 
مردم هشدار داد که از سپرده گذاری در موسسات و 
شرکت هایی که مدعی اعطای سودهای کالن هستند، 

خودداری کنند.
 وی ادامه داد: اخیراً برخی شــرکت ها با ادعای 
اعطای ســود باالتر از نرخ بانک مرکزی، سپرده های 
زیادی را جذب نموده اند. این شــرکت ها در ابتدای 
فعالیت، چند ماهی به تعهدات خود عمل می کنند تا 
اعتمادسازی نمایند، ولی به تدریج کسری می آورند 

و گرفتار می شوند.
بازداشت مدیرعامل سابق

 بانک سرمایه
دادستان تهران با  اشاره به نقش مدیران اجرایی 
در صحت و سالمت امور و در مبارزه با فساد، یکی از 
راه های پیشگیری از وقوع فساد در دستگاه های اجرایی 

را استفاده از مدیران سالم دانست.
جعفری دولت آبادی با  اشــاره بــه پرونده بانک 
ســرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، نصب برخی 
مدیران ناالیق را عامل اصلی فســاد دانست و اظهار 
داشــت: اخیراً مدیر سابق بانک ســرمایه بازداشت 

شده است.
دســتگاه های  و  مرکــزی  بانــک  از  وی 
دولتــی خواســت به منظــور پیشــگیری از وقوع 
 چنیــن جرایمــی، در نصــب مدیــران بانک هــا 

دقت نمایند.

دادستان تهران خبر داد

تأیید محکومیت ۴ عامل نفوذی و مرتبط با آمریکا در دادگاه تجدیدنظر

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: 
نیروی انتظامی ظرفیت های خود را برای صدور 
گذرنامه تقویت کرده و آمادگی خدمات رسانی 
در شیفت های متعدد کار وجود دارد و تقاضای 
صدور گذرنامه را در این مدت به سرعت پاسخ 

خواهیم داد.
به گــزارش خبرنگار مهر، ســرتیپ محســن 
فتحی زاده در حاشــیه بازدیــد از مرزهای چذابه و 
شلمچه به منظور بررسی وضعیت برای تردد زائران 
حسینی در اربعین سال 96 در جمع خبرنگاران افزود: 
در این مدت زمان باقیمانده تا فرارسیدن ایام اربعین 
همه شــرایط برای راهپیمایی عظیم اربعین مهیا و 
زیرســاخت های الزم آماده بهره برداری می شــود و  
هم اکنون  در سطح پایانه چذابه و شلمچه مسئوالن 
اســتانی در حال رفع اشکال هســتند؛ آماده سازی 
زیرساخت ها در حال انجام  است تا بتوانیم از زائران 
حسینی در ایام اربعین استقبال خوبی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما برای سال جاری 
این اســت که با افزایش زائر مواجه شــویم؛ امسال 
احتماال با گرمای هوای بیشتری نیز مواجه خواهیم 
بود و به همین خاطر باید آمادگی بیشــتری داشته 

باشیم تا مشکلی در مسیر راه به وجود نیاید.
جانشــین معاون هماهنگ کننده ناجا به زائران 

توصیه کرد: از همین روزها نسبت به تأمین شرایط 
سفر اقدام کنند.

فتحــی زاده خبــر داد: در نیــروی انتظامــی 
ظرفیت های خود را برای صــدور گذرنامه تقویت و 
آمادگی خدمات رســانی در شیفت های متعدد کار 
وجــود دارد؛ در این مدت تقاضای صدور گذرنامه را 

سریعا پاسخ و به متقاضیان می رسانیم.
وی با اعالم این خبر که صدور روادید در آینده ای 
نزدیک شروع می شــود، بیان کرد: تأکید داریم که 
زائران سریع تر برای فراهم کردن این مقدمات، ثبت 
نام در سامانه ها و اخذ روادید اقدام کنند و سفر خود 
را به روزهای آخر اربعین موکول نکنند و در طول سفر 
با ماموران امنیتی-  انتظامی همکاری الزم را داشته 
باشند.جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در ارتباط 
با مرز خسروی گفت: بر اساس تفاهم هایی که با دولت 
عراق صورت گرفته قرار بر این شــد تا مرز خسروی 

نیز باز و فعال شود تا پذیرای زائران اربعین باشیم.
فتحی زاده در ادامه یادآور شــد: زیرساخت های 
ســمت ایران در مرز خسروی کامال آماده است و در 
حال رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت هســتند. 
همچنین گیت های بیشــتری باید ایجاد و امکانات 
زیرساختی بیشــتری نیز برای جمعیت عظیمی که 

ممکن است از آن مرز عبور کنند، فراهم شود.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
دیدار با نخســت وزیر عــراق در بغداد گفت: 
را  عــراق، جهانیان  در  پی در پی  پیروزی های 
شگفت زده کرد و فرصت را از دشمنان عراق و 

مردم این کشور گرفت.
آیــت اهلل ســید محمود هاشــمی شــاهرودی 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این دیدار، 
ضمن تبریک آزادســازی شــهرهای موصل و تلعفر 
از اشغال داعش، گفت: پیروزی های پی در پی و بزرگ 
در عراق که با وحــدت مردم عراق و حمایت علما و 
مراجع رقم خورد، فرصت را از دشــمنان این کشور 
گرفت و نقشه های شوم آنان برای منطقه را خنثی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید 
بر سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران در حمایت از 
دولت عراق و مبارزه با تروریسم، بر بازپسگیری کامل 
ســرزمین های عراقی از داعش، اتحاد ملی و انسجام 

اسالمی ملت عراق و بازسازی این کشور تاکید کرد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار 

ضمن خوشامدگویی به آیت اهلل هاشمی شاهرودی و 
دکتر محســن رضایی و قدردانی از حمایت تهران از 
بغداد در برابر تروریسم، وحدت مردم عراق و هماهنگی 
نیروهای سیاســی و رهبری مرجعیت و روحانیت را 

عامل پیروزی در جبهه های مختلف دانست.
به گزارش اداره کل اطالع رساني مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، آیت اهلل هاشمی شاهرودی همچنین 
پس از دیدار و گفت و گو با حیدر العبادی، در ضیافت 
شــام نخست وزیر عراق نیز شــرکت کرد که در این 
ضیافت برخی چهره های سیاســی و مذهبی عراق از 
جمله شیخ همام حمودی نائب رئیس اول پارلمان عراق، 
ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد، سید عمار حکیم 
رئیس ائتالف ملی عراق، ابومهدی المهندس فرمانده 
حشد الشعبی، حسین شهرستانی مشاور نخست وزیر، 
شیخ حلیم زهیری مشاور نخست وزیر، شیخ محمدتقی 
موال نماینده پارلمان،سید جواد لؤی یاسری استاندار 
 نجــف و برخــي دیگــر از مقامات و شــخصیت ها 

حضور داشتند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا خبر داد

افزایش شیفت صدور گذرنامه برای اربعین
آیت اهلل هاشمی شاهرودی در دیدار با حیدر العبادی در بغداد:

پیروزی های پی در پی عراق
 جهانیان را شگفت زده کرد

دیروز صبح همایش مهارت افزایی کارکنان 
وظیفه نیروهای مســلح با حضــور رئیس و 
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع 
و فرماندهان نیروهــای نظامی و انتظامی به 
منظور ارتقای بهره وری از دروه خدمت وظیفه 

برگزار شد. 
همایش »مهارت آموزی سربازان« دیروز صبح 
با حضور سردار سرلشکر »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر »سیدعبدالرحیم 
موسوی« فرمانده کل ارتش، امیر سرلشکر »عطااهلل 
صالحی« جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
ســرتیپ »امیر حاتمی« در مجتمع فرهنگی غدیر 

آغاز شد.
در این مراسم سردار سرتیپ »حسین اشتری« 
فرمانده نیروی انتظامی، ســردار سرتیپ »حسین 
سالمی« جانشین فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ 
»علی عبداللهی« معاون هماهنگ کننده ســتاد کل 
نیروهای مسلح، امیر ســرتیپ »فرزاد اسماعیلی« 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیاء )ص( 
ارتش، ســردار ســرتیپ »قاســم رضایی« فرمانده 
مرزبانی ناجا و حجت االســالم و المسلمین قرائتی 

نیز حضور داشتند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح دیروز طی سخنانی در همایش مهارت آموزی 
سربازان از امضای تفاهمنامه میان این ستاد و چند 

نهاد دیگر خبر داد.
وی در این باره گفت: »در حال حاضر 400 هزار 
نفر کارت پایان خدمت می گیرند و ما سال 96 را سال 
همکاری و زمینه سازی میان دولت و نیروهای مسلح 
قرار دادیم و در همین راســتا صبح امروز تفاهمنامه 
خوبی با وزیر کار و البته ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام، کمیته امداد امام خمینی و معاونت علمی ریاست 

جمهوری امضا شد.«
به گزارش تسنیم، این تفاهم نامه به منظور کمک 
بــه تامین تجهیزات و اجرای دوره های آموزشــی و 
پروژه های پژوهشــی در امــر مهارت آموزی ملی در 

جهــت تامین امنیــت عمومی و دفــاع از مرزها و 
نیز ضــرورت مهارت آموزی کارکنان وظیفه و ارتقاء 
بهــره وری دوره خدمــت وظیفــه عمومی صورت 

گرفته است.
سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده 
کل ارتش در این مراســم از آموزش سبک زندگی 
ایرانی–اسالمی به سربازان سخن گفت. وی در بخش 
دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: »ما ساالنه بیش 
از 45 تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفه ای داشته ایم 
و تا امروز بیش از 125 هزار سرباز گواهینامه مهارت 

آموزی در ارتش گرفته اند.«
ســرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع در این مراسم 
سربازی را اولین مرحله عنوان کرد که به طور جدی 
جوانان در موضوع مهم امنیت مشارکت می کنند و 
سپس با طرح این سؤال که چقدر کار با سرباز را به 
افســران خود در نیروهای مسلح آموزش می دهیم؟ 
افــزود: »این یک موضوع مهم اســت که باید به آن 

توجه کنیم.«

سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه نیز در 
این همایش گفت که باید نگرش به سرباز از ذهن های 
ما آغاز شود. او در این رابطه افزود: »خوشحال هستم 
با ابتکار ســردار باقــری و هدایت های رهبر انقالب 
ســرباز از حوزه ابــزار به یک هویــت و هدف قابل 
تغییر است.« او همچنین از ساالنه 10هزار سربازی 
که در ســپاه تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار 

می گیرند خبر داد.
همچنین سردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی در حاشیه همایش مهارت افزایی کارکنان 
وظیفــه نیروهای مســلح و در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشــت: »کاری کــه امروز صــورت گرفته 
است براســاس تدابیر مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه باید از ســاعات فراغت سربازان برای مهارت 
آموزی آنان اســتفاده شود صورت گرفته است. این 
اقدامات برای آن اســت تا ســربازان پس از آنکه از 
 دوره خدمت خود ترخیص شدند بتوانند در جامعه

 مشغول کار شوند.«

در همایش مهارت آموزی سربازان عنوان شد

تأکید فرماندهان نظامی بر ضرورت ارتقاء بهره وری از دوره خدمت سربازی


