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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فعاالن فریب، کنشگران نفوذ و خیانت
سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد دیروز نوشــت: »با نهایی شــدن برجام، همان طوری که تندروهای داخلی دست از تالش برای ناکامی 
آن برنداشتند، کشورهای عربی هم در کنار رژیم صهیونیستی، نهایت توان خود را به  کار گرفتند تا ایران از مزایای برجام 
بی بهره شود. حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان بهترین هدیه را به عربستان و رژیم صهیونیستی تقدیم کرد. با این 
حمله و برخی از اقدامات دیگر توسط مخالفین داخلی، این پیام به خارج از مرزها ارسال شد که مخالفین برجام به واسطه 
توان و اختیارات باالیی که دارند، اجازه آفرینش فضای آرام بر کشور را نخواهند داد و نتیجه چنین نگرشی عدم استقبال 
سرمایه گذاری در ایران توسط کشورها و شرکت های  بین المللی مختلف بود... کشورهای عربی در کنار رژیم صهیونیستی 

از رد FATF در ایران بسیار خرسند خواهند شد.«
گفتنی است  حجت اهلل عبدالملکی، اقتصاددان درباره پشت پرده حمله به سفارت عربستان گفته بود: آقای جلیلی عضو 
شورای امنیت ملی در جلسه شورا و در روز قبل از تسخیر سفارت عربستان به وزیر کشور گفت: با این سیاست منفعالنه 
شما ممکن است عده ای به سفارت عربستان حمله و آن را تسخیر کنند بنابراین شما باید آن خیابان و کوچه را از دو طرف 
از طریق نیروی انتظامی ببندید اما در عمل وزارت کشور و نیروی انتظامی وابسته به وزارت کشور روحانی این کار را نکرد 

و تنها ۲ سرباز در روز واقعه در آنجا حضور داشتند.
مطلب دیگر اینکه، برچسب همصدایی با دشمن از جمله ترفندهای مدعیان اصالح طلبی برای بستن دهان منتقدان و 
زیر گرفتن آنها در جاده یکطرفه در ماجرای برجام و FATF است. برجام زدگان ضمن بزرگ نمایی توافق یکطرفه هسته ای 
و بزک عهدشکنی های آمریکا و اروپا، با حیله برچسب زنی می خواستند خسارت محض برجام را نسخه معجزه آسا جا بزنند 
و افکار عمومی را فریب دهند. همان برجامی که به نوشته روزنامه مدعی اصالح طلبی نوزادی مرده بود. اینها در شرایطی 
بود که رژیم صهیونیستی و ترامپ از آن جهت با برجام اظهار مخالفت می کردند که به ستانده هایی از ایران قانع نبودند و 
می گفتند باید امتیازات بیشتری از ایران گرفته می شد اما منتقدان برجام بالعکس معتقد بودند که اسب زین شده را داده ایم 
و افسار پاره تحویل گرفته ایم. آنها به عبور از خط قرمزها و عدم تناسب تعهدات و کلیت اعتماد به بدخواهان نظام انتقاد 
داشتند. به این ترتیب انتقاد منتقدان داخلی برجام با انتقاد نتانیاهو و ترامپ تفاوت ماهوی داشت اما مدعیان اصالحات 
از آنجا که رویه شان خیانت به منافع ملی است و بی اخالقی با هویتشان عجین شده، این تضاد را اشتراک جلوه می دادند. 
این جماعِت جاده صاف کنِ  کشاندن ایران در تله کنوانسیون های استکباری، با همین راه و روش ناپسند امروز تخته گاز در 
جاده FATF می تازد. این هم در شرایطی است که همان تضاد اینجا هم به وضوح وجود دارد؛ یعنی در حالی که مدعیان 
اصالحات منتقدان همکاری ایران با FATF را همصدا با دشمن جلوه می دهند، رئیس FATF عالوه بر اینکه دستیار بخش 
تامین مالی تروریســم وزارت خزانه داری آمریکا هم هست، گفته: »برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط 
برای این کشــور، به حضور کامل FATF نیاز اســت.« مارشال بیلینگزلی همچنین تصریح کرده که »برای مقابله با ایران 
همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.« رویه جماعت مدعی اصالح طلبی نشان از خیانت دارد نه رنگ ساده لوحی.

این بن بست را چه کسی ایجاد کرده است؟!
روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی با عنوان »بن بست دسترسی آزاد به اطالعات« نوشت: قانون »انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات« در تاریخ 1388/5/31 به تصویب رسید و مجمع تشخیص مصلحت نیز با الحاق یک تبصره به ذیل ماده 
10 آن، مفاد آن را موافق مصلحت نظام تشخیص داد.«در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »در متن قانون پس 
ازآنکه نوع اطالعات تعریف شــده اســت، همچنین تصریح شده که دسترسی به اطالعات عمومی جز در موارد منع قانون 
حق هر شخص ایرانی است و در پی آن آمده اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطالعات به افشای منابع خود ممنوع 
است و موسسات عمومی مکلفند تا اطالعات موضوع این قانون را دراسرع وقت و بدون تبعیض دراختیار مردم قرار دهند و 
حتی گفته شده اطالعاتی که در بردارنده حق و تکلیف برای مردم باشد باید از طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه های 
همگانی به اطالع عموم برسد. پس باید به این نکته توجه شود که در مورد قوانین موجد و مسقط، حق درج موضوع در 
روزنامه رسمی کافی نیست.«در ادامه این یادداشت آمده است: »به نظر می رسد این قانون با توجه به جمیع جهات برای 
کشور زودهنگام تصویب و منتشر شد و اجرای کامل و صحیح آن مستلزم مقبولیت عام نزد مقامات سازمان های مختلف 
است. به عبارت دیگر همه سازمان های وابسته به قوای سه گانه مکلف هستند، اطالعات طبقه بندی نشده را جز درموارد 
استثنای مندرج در قانون به طور دائم منتشر کنند، در این خصوص هیچ استثنایی وجود ندارد و این مهم قوای مجریه و 
قضائیه ومقننه را شامل می شود.«درباره این یادداشت و نکات مندرج در آن بایستی به این مسئله اشاره کرد که شفافیت 
یکی از مطالبات همیشگی مردم و رهبر معظم انقالب از مسئولین بوده است، رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج 
فقه روز ۲3 مهر سال جاری طی سخنانی تصریح کرده بودند: »می گویند بعضی ها، می شنوید که »بله، این شّفافّیت را هم 
آنها به ما یاد دادند«؛ نخیر، شــّفافّیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می گوید حّق شــما بر من -یعنی حّقی که شما پیش من 
دارید- ]این است که[ هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و 
مسائلی که با دشمن طرف هستیم...« آن چه مشخص است شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات با تبصره های طبیعی آن 
آموزه اسالم است ولی سخن گفتن از شفافیت از سوی کسانی که تا دیروز و امروز حامی دولت محرمانه ها بودند عجیب و 
شگفت انگیز به نظر می رسد، بن بست در دسترسی آزاد به اطالعات از سوی چه کسی و نهادی ایجاد شده است، دولتی 
که قراردادهای آن با کشورهای خارجی محرمانه و پشت درهای بسته رخ می دهد و هیچ اطالعی به مردم تا روزی که در 

رسانه های خارجی منتشر شود داده نمی شود نمی تواند مدعی و پرچمدار شفافیت اطالعات باشد.
یک شبیه سازی خنده دار برای حمایت از عوامل آمریکا!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در یادداشتی به رویدادهای اخیر الجزایر و کناره گیری بوتفلیقه و مقایسه آن با حوادث 
ونزوئال پرداخت و نوشت: آنچه که پس از سالها قدرت بر سر بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر آمده بسیار تاسف برانگیز است. 
زیرا او از محبوبیت بسیار باالیی در میان مردم الجزایر برخوردار بود و در آغاز ریاست جمهوری اش الجزایر را از یک ورطه 
جنگ داخلی نجات داد. به طور مثال، مشابه گروه ها ی القاعده در الجزایر تقویت شده بود و او توانست این گروه ها  را نابود کند.

نویسنده به رویدادهای ونزوئال نیز گریزی زده و نوشته است: واقعیت آن است که ماندن بیشتر مادورو بر سر قدرت، 
خسارت بیشتری برای ونزوئال به دنبال دارد. همان راهی که صدام با لجاجت ادامه داد و عراق را به ویرانی کشاند. قذافی با 
لجاجت لیبی را به ویرانی کشاند و هر دو بعد از ویرانی کشورشان فرار کرده و به سرنوشت تلخی دچار شدند. صدام اعدام 
و قذافی کشته و مثله شدند. رئیس  جمهور فعلی ونزوئال اساسا چه خدمتی به این کشور به جز تورم، بیکاری و مهاجرت 3 

میلیون نفر کرده است. در حالی که بوتفلیقه خدمات بسیاری به مردمش ارائه داد.
درباره این یادداشت نکاتی است که به اختصار به آن ها می پردازیم نخست آن که ونزوئال دارای دولتی قانونی است که 
با رای مردم بر سر کار آمده و عوامل غرب در تالش هستند طی یک کودتا این دولت قانونی را ساقط و دولت هوادار غرب 
را در ونزوئال بر سر کار آورند، باب این گونه کودتاها باز شود دیگر به ونزوئال و یک کشور خاص در منطقه آمریکای التین 

و ...محدود نخواهد ماند و این رویه تغییر دولت ها در حقوق بین الملل پذیرفته نشده است.
نکته دوم این که قیاس های صورت گرفته در یادداشــت روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد یعنی صدام و قذافی از ریشــه 
نادرست است چرا که نه صدام و نه قذافی با رای مردم به قدرت خود تداوم نداده بودند و با یک استبداد و دیکتاتوری مطلق 
به حکومت خود ادامه می دادند، صدام یک بار نیز انتخابات صحیح و حتی نیمه صحیح برگزار نکرد که رقیبی داشته باشد 
ولی رئیس جمهور ونزوئال با رای مردم روی کار آمده است و تا زمانی که این رای در یک انتخابات قانونی دیگر پس گرفته 

نشود او رئیس جمهور قانونی ونزوئال است و در این شکی نیست.
نامه نگاری عارف در حمایت از فحاشی نماینده لیست امید!

روزنامه شــرق روز گذشــته در خبری در صفحه دوم به نامه ای که محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید به علی 
الریجانی، رئیس مجلس پرداخت.

در این خبر آمده است: »محمدرضا عارف به رئیس مجلس نامه نوشت... سخنگوی فراکسیون نیز درباره این نامه به 
ایســنا توضیح داد: »امروز شــورای مرکزی فراکسیون امید جلسه ای را طبق روال گذشته برگزار کرد که یکی از مصوبات 
آن نامه نگاری با رئیس مجلس درباره اتفاقات روز گذشته]دوشنبه[ مجلس است. اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید 
در پی اتفاقات تاسف بار روز گذشته در صحن علنی مجلس به تبادل نظر پرداخته و در نهایت تصویب کردند که نامه ای 
از سوی آقای عارف خطاب به ریاست مجلس نوشته شود که ایشان امروز]سه شنبه[ این نامه را نوشتند.«روزنامه شرق در 
روتیتر مطلب خود آن واقعه را »تشنج تندروها بر سردیدار نمایندگان امیدی با رئیس دولت اصالحات« نامیده است. در این 
رابطه روزنامه ابتکار به مدیرمسئولی محمدعلی وکیلی نیز روز سه شنبه با نوشتن گزارشی به مظلوم نمایی پرداخته بود.  

اما دوشنبه در صحن چه روی داد؟ محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان در نطق میان دستور خود گفت: »دیدار جمعی 
از اهالی مجلس با فردی که در فتنه 88 باغی انقالب بوده حمایت از طغیان است. انتظار است نمایندگان مجلس منافع ملی 
را بر منافع جناحی و قومی ارجح دانسته و همراهی کامل با امام و انقالب داشته باشند. ضمن اینکه از دستگاه های نظارتی 
نیز انتظار اقدام مقتضی می رود.«سپس میکروفن وکیلی با هماهنگی با مطهری که ریاست جلسه را به عهده داشت، روشن 
شد. بنای او تذکری بر نطق زاهدی بود. چیزی که به گفته مجتبی ذوالنور پیش از این از سوی هیئت رئیسه اجازه چنین 
کاری داده نمی شد. ذوالنور همان روز در حاشیه مجلس و در جمع خبرنگاران گفت که بارها در مجلس گلو پاره کردیم تا 
بلکه درباره اظهارات )نطق های ساختارشکن( برخی از نمایندگان که بوی سیاسی دارد، تذکر دهیم اما هیئت رئیسه اجازه 
بیان تذکر را به ما ندادند اما چطور امروز به وکیلی اجازه داده شد در حالی که هیئت  رئیسه قسم خورده است بی طرف باشد؟!

پس از آنکه وکیلی از میکروفن خود به هجمه علیه زاهدی پرداخت و حوادث88 را چیزی عادی نامید که از ســوی 
دیگران فتنه نمایش داده می شود! نمایندگان مجلس می خواستند سخن بگویند که به آنها اجازه داده نشد و لذا آنها در 
مقابل هیئت رئیسه تجمع کردند. پس از مدتی زاهدی با قرار گرفتن مقابل جایگاه هیئت رئیسه به اظهارات وکیلی اعتراض 

کرد که این عضو هیئت رئیسه با به کار بردن لفظ »دهانت را ببند؛ خفه شو« به اعتراض زاهدی پاسخ داد. 
اکنون با آنچه نوشته شد عارف به جای آنکه به نماینده فراکسیون خود تذکر دهد به نامه نگاری اعتراضی به رئیس 

مجلس روی آورده است! که نتیجه این کار جز حمایت از نماینده ای که فحاشی کرده چیست؟!

درمکتب امام

ارزش های انسانی دفن شده
ارزش هاى انســاىن دفن شده است در دنيا. انسانيت در دنيا دفن شده است. 

آنهايــى كه دعوى حقوق برش مى كنند، و ســازمان ها و كــذا كه با عرض و طول و 

َطْمَطراق زياد در دنيا هستند، نديديم كه محكوم كنند اين عمل]جنایات منافقین[ 

را. به دروغ از آنهايى كه با ما دشمن اند چيزى را مى گريند و در مقابل، مقابل اسالم 

و در مقابل ايران، ملت عزيز ايران اطالعيه صادر مى كنند و هشدار مى دهند به ما.
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دادستان کل کشور گفت: امنیت، بستر 
و زمینه ساز همه پیشرفت ها و انواع ترقی و 

تکامل در جامعه است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، حجت االسالم 
جعفر منتظری در همایش عمومی فرماندهان، روسا 
و مدیران پلیس پایتخت با بیان اینکه امنیت، بستر و 
زمینه ساز همه پیشرفت ها و انواع ترقی و تکامل در 
جامعه است و اگر امنیت نباشد پیشرفت اقتصادی و 
علمی رخ نخواهد داد، گفت: امنیت موجود در ایران 
محصول زحمات چند گروه در جامعه است که نیروی 
انتظامی یکی از موثرترین مولفه های ایجاد امنیت 

برای شهرها و شهروندان کشور است.
منتظری با بیان اینکه عناصر مختلف و عوامل 
گوناگونی باید در کنار هم قرار گیرند تا امنیت حاصل 
شــود،گفت: با وجود تمام توطئه های دشمن برای 
ایجاد نا امنی در کشــور، به کوری چشم دشمنان 
یک کشور امن و آرام داریم که از تالش های ماموران 
مجاهد ناجا به عنوان یکی از عناصر موثر در ایجاد 

امنیت تقدیر و تشکر کرد.
در این همایش از تعدادی از خانواده شــهدای 

پلیس تهران تجلیل به عمل آمد.
بازگرداندن  برای  قضایی  صدور دستور 
متهم خارج نشین پرونده پتروشیمی 

دادستان کل کشور همچنین در حاشیه این در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص امکان 
بازگرداندن مرجان شیخ االسالمی یکی از متهمان 
پرونده پتروشیمی به کشور گفت: نیروی انتظامی و 
پلیس بین الملل، همکاری خوبی با دستگاه قضایی 
دارند و آنجایی که ما ماموریتی را به آنها محول می 
کنیم تا آن مرزی که در اختیارات آنهاســت کار را 

انجام می دهند.

منتظری ادامه داد: مشــکلی کــه ما داریم با 
پلیس بین الملل و اینترپل خارج از کشور خصوصا 
کشورهایی است که با ما عناد دارند، متاسفانه کانادا از 
کشورهایی است که مامنی برای اختالس گران شده 
و ما از دستگاه قضایی و پلیس کانادا انتظار داریم که 
اجازه ندهند چهره کشورشان در دنیا آنقدر مشوه 
شود و مرکزی برای تجمع اختالسگران باشد و یک 
عده خائن که اموال کشور را سرقت کرده و اختالس 
نموده اند، در کشور آنها عیش و نوش داشته باشند.
وی افزود: دســتور قضایی صــادر و به پلیس 
بین الملل ابالغ شــده و انتظارمان این اســت که 

همکاری کنند.
پلیس  پرونده در  تشکیل روزانه 3700 

پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در این همایش 
با تشریح عملکرد پلیس پایتخت در یکسال گذشته، 

گفت: پلیس تهران در سال جاری به ۲1 پرونده فساد 
اقتصادی رســیدگی کرده است و یک هزار و ۹05 
نفر از افراد مرتبط با این پرونده ها را احضار و ۴۹3 
نفر در این رابطه دستگیر شدند که با هماهنگی از 
سوی مرجع قضائی و صدور احکام قضائی 38۷ تن 

از مخالن نظام اقتصادی راهی زندان شده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین 
رحیمی با  اشاره به اینکه روزانه بیش از سه هزار و 
۷00 فقره پرونده در تمام رده های انتظامی پلیس 
پایتخت پیرامون موضوعات مختلف تشکیل می شود، 
گفت: در حوزه کشف جرایم، 1۶۶ هزار و 8۹۴ فقره 
سرقت را کشف کردیم که نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل افزایش 11 درصدی داشته است.
امنیت چهارشنبه  مخالن  و  آشوبگران 
آخر سال، عید مهمان پلیس خواهند بود

رحیمی همچنین در حاشیه این همایش در 

جمع خبرنگاران درباره اقدامات پلیس در چهارشنبه 
آخر سال، اظهار داشت: نزدیک به ۷0 نفر از کسانی 
که اقدام بــه تهیه توزیع و فــروش مواد محترقه 
خطرناک کرده اند، دستگیر شده اند و 1۶ میلیون از 

انواع و اقسام مواد آسیب زا کشف شده است.
وی افزود: پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی 
با قدرت و اقتدار با کسانی که بخواهند به آسایش 
و آرامش مردم آسیب برسانند و با استفاده از مواد 
محترقه آسیب زا و صداهای مهیب آرامش روحی و 
روانی آنها را دچار اختالل کنند، برخورد خواهد کرد.

رئیس  پلیس پایتخت با اعالم اینکه افرادی که 
دست به شرارت و اقدامات مخل امنیت در چهارشنبه 
آخر سال بزنند، دستگیر شده و عید نیز مهمان پلیس 
خواهند شــد، اظهارداشت: همچنین کسانی که با 
خودروهای خود بر ضد انضباط و امنیت اقدام کنند 
خودروهای شان توقیف شده و در ایام عید نوروز نیز 

در توقیف پلیس خواهد ماند.
سردار رحیمی به پلمب چند انبار حاوی مواد 
محترقــه پرداخت و گفــت: واحدهای صنفی نیز 
کــه مواد محترقه غیر مجــاز را ارائه کنند، پلمب 

خواهند شد.
وی بــا تاکید بر اینکه پلیس مخالف شــادی 
مردم نیســت، ادامه داد: برقــراری نظم و امنیت و 
برخورد با برهم زنندگان آرامش مردم در دســتور 

کار پلیس است.
رئیس  پلیس پایتخت با  اشاره به تخریب یک 
باب منزل در بازار تهران و مصدومیت چهار نفر به 
دلیل ساخت مواد محترقه بیان کرد: خانواده ها در 
این خصوص باید نظارت کامل بر رفتار فرزندانشان 
داشته باشند و خطرات مواد محترقه را به برای آنها 

توجیه کنند.

دادستان کل کشور:

نیروی انتظامی یکی از موثرترین مولفه های ایجاد امنیت كشور است

  ما  مقطعي را پشت سر می گذاریم که نه فقط دشمنان ما  آن را تصور نمی کردند، 
بلکه برخی از دوستان نیز امیدی به تداوم  انقالب تا این مرحله نداشتند؛  این امام 

بود که از ابتدا به پشتوانه نصرت الهی این مسیر  مستدام را پیش بینی می کرد.
 در این عصر معجزه ای رخ داد که نظیر آن را در عالم کمتر می توان یافت،  در 
مقابل این نعمت، خداوند تکالیفی بر عهده ما قرار داده که باید به آنها عمل کنیم.

بین هر نعمت الهی و تکلیفی که به خاطر آن نعمت بر عهده ما قرار داده شده، 
تناســبی وجود دارد، برای تداوم این نعمت الهی باید تکلیف متناســب با آن را به 
بهترین شکل انجام داد.  همچنین باید توجه داشته باشیم که در این پیروزی الهی 
چه برکاتی نصیب ما، سایر کشورهای اسالمی و در نهایت بشریت شده است.ما قبل 
از انقالب علیرغم ادعاهای  سران رژیم شاهنشاهی،  نه توان تعمیر هواپیما را داشتیم، 
نه حتي اجازه ورود به چنین عرصه اي را به ما مي دادند. آنها اگر وسیله ای را در اختیار 
ما قرار می دادند،  به خاطر نیازشان به فروش آن بود و فقط در حد استفاده جزیی از 
آن  به ما آموزش می دادند؛  برای استفاده از آن  هم باید  از آنها اجازه  مي گرفتیم.
ایــران در قبــل از انقالب،  نوکری بود که منابع و معادنش را به هر قیمتی که 
می خواستند، می خریدند و جنس خودشان را هم به هر قیمتی که می خواستند به 
او می فروختند؛ هر شرطی هم می خواستند براي استفاده از اجناسشان مي گذاشتند؛  
هر فرمانی هم که مي دادند، باید اجرا مي شد؛  در نهایت هم  منت می گذاشتند که 
چون از دوستان ما هستید ما  کاالهایمان را به شما می فروشیم! اما امروز به برکت 
انقالب اسالمی از لحاظ علمی و تکنولوژی در جایگاه قابل اتکایی در دنیا قرار داریم.

وجه تمایز انقالب اسالمی از سایر انقالب ها
غالــب تحوالت اجتماعی در عالم به خاطر  تغییرات و پیشــرفت های مادی،  
رفاهی و اقتصادی بوده است، اما انقالب اسالمی  براي امری فراتر از مسائل مادی 
تحقق یافت و آن امر، زنده کردن حقیقت »کلمه اهلل هی العلیا« است. آنچه انقالب 
ما را از تمام انقالب های عالم متمایز می سازد این است که معیار انقالب اسالمی، 
پیروزی حق، رشــد انسانیت، مبارزه با ظلم و بی عدالتی، فراهم کردن زمینه برای 
تقرب به خدا و بهره مندی انسان از زندگی بی نهایت و ابدی آخرت است.نتیجه سایر 
انقالب ها به زندگی مادی و رفاه دنیایی محدود می شود؛ اما  ثمرات انقالب اسالمی 
مرز مادي ندارد و به دنیا محدود نمی شــود. نتیجه این انقالب به سعادت انسان و 
زندگی بی پایان او ختم می شود.برای رسیدن به این هدف باید همه افراد  جامعه 
حق و باطل را بشناسند،  در تمام شئون زندگی خود دین و معارف اسالمی را مبنا 
قرار دهند، مسیر اجتماعی، سیاسی خود را بر اساس  آن پی ریزی کنند و تابع حق 
باشند.وقتی هدف انقالب اسالمی حق شد، باید ببینیم  طي چهل سال گذشته در 
این زمینه چقدر پیشرفت کرده ایم و  آیا پیشرفت ما متناسب با سایر جهات بوده 
است یا خیر.  امروز در زمینه هاي علمی و تکنولوژی، پیشرفت هاي قابل  توجهي  به 
دست آمده،  در زمینه دینی نیز آثار ظاهری آن را کم و بیش در جامعه می بینیم؛ 
اما اگر ســؤال شود که آیا این پیشــرفت مطلوب بوده، احتمال دارد جواب قاطع 
مثبتي نداشته باشیم.امروز مشکالتی مانند قانون شکنی ،  تخلف، رانت خواری  و... در 
جامعه ما  دیده مي شود، اگر چه این مشکالت در همه کشورها وجود دارد، اما پس 
از گذشتن  چهل سال از  پیروزي انقالب، وجود این مشکالت  در جامعه اسالمی 
مطلوب نیست.این تخلفات ثمره عدم پایندی به فرهنگ دینی و شعائر دینی است؛  
زیــرا ما هــر قدر بگوییم فالن نهاد باید نظارت کند، یا فالن بخش باید جلوگیری 
کند، افراد این نهادها نیز از همین جامعه و از همین مردم هستند و  اگر فرهنگ 
دینی نهادینه نشده باشد، ممکن است از  این افراد نیز تخلفي صادر شود و روشن 
است که نمی توان برای هر ناظری ناظر دیگر قرار داد تا مشکالت برطرف شود. دین، 
بزرگ ترین عامل براي جلوگیری از فساد در جامعه است؛ زیرا  موجب اصالح سایر 
ابزار کنترلی جامعه می شود. کسی که متعهد به فرهنگ دینی است و خدا و معاد 
را در لحظه، لحظه زندگی اش مورد توجه قرار می دهد، در شئون اجتماعی، سیاسی 
نیز دست به تخلف نمی زند و قانونمدار می ماند.اگر دین در جامعه رواج پیدا کند 
دزدی کم می شود، تخلف از بین می رود، مشکالت کم رنگ می شود و مردم نسبت به 
قانون جامعه اسالمی متعهدتر می شوند. باید بُعد دینی و فرهنگی جامعه تقویت شود.  
دین، اصالت دارد و مکمل ابعاد دیگر جامعه است و می تواند جلوی تخلفات را بگیرد.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار جمعی از مسئوالن هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ 
قم؛ 97/10/27

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

نبودن فرهنگ دینی، 
عامل مفاسد و تخلفات

ســفر رئیس جمهور کشورمان به عراق 
بازتاب های زیادی در سراســر جهان داشت 
وکارشناسان مســایل سیاسی و رسانه های 
ایرانی و خارجی ضمن مقایســه سفر اخیر 
ترامپ و ســفر روحانی به عراق تحلیل های 
جالب توجهی ارائه دادند و این سفر عزتمندانه 

را گام دوم مقاومت نامیدند.
ســفر حجت االسالم حســن روحانی، رئیس 
جمهور کشورمان به عراق واکنش های بسیاری به 
همراه داشته است. این واکنش ها محدود به ایران 
و یا حتی عراق نیست بلکه چشم وگوش رسانه های 
جهان را به خود مشغول کرده و این نشان از اهمیت 
این ســفر دارد. شاید بتوان این نکته را گفت که تا 
کنون در این دوره قریب به ۶سال که از عمر دولت 
تدبیر و امید می گذرد هیچ سفر رئیس جمهور به 
این اندازه نگاه ها را به خود جلب نکرده و در چنین 
حالتــی این ســوال پیس می آید کــه چرا پیوند 
راهبــردی میان دو ملت ایران و عراق تا این اندازه 

مهم و برای دشمنان ایران ناراحت کننده است؟!
چرایی اهمیت این سفر

ارتبــاط نزدیک تر میان دو کشــور و اتحاد و 
همبســتگی راهبردی آنها برای مقابله با توطئه ها 
بیش از پیش نظام ســلطه و در راس آن آمریکا را 
نگران کرده است. یعنی به عبارتی اهمیت این سفر را 
می توان در موضع گیری سران نظام سلطه دریافت. 
همزمان با ســفر رئیس جمهور ایران به عراق، 
مقام های آمریکایی یکــی پس از دیگری از روابط 
خوب تهران و بغداد ابراز خشم می کنند. چند روز 
قبل »برایان هوک« نماینده رئیس جمهور آمریکا در 
امور ایران در واکنش به ســفر روحانی به بغداد در 
اظهاراتی توهین آمیز به مردم عراق، مدعی شد که 
ایران می خواهد عراق را »به یک استان خود« بدل 
کند. حاال »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز در 
اظهاراتی مشابه، ادعا کرده که ایران تالش می کند 

عراق را به یک »دولت خراجگزار« تبدیل کند.

یک مقایسه جالب توجه
»کارل بیلت« وزیر خارجه پیشــین سوئد که 
حتی در دوره ای نخست وزیر این کشور نیز بوده در 
صفحه توئیترش متنی را در مورد سفر رئیس جمهور 
کشــورمان به عراق منتشر کرده است. نکته جالب 
توجه در متن این مقام پیشین اروپایی مقایسه سفر 

حسن روحانی با سفر دونالد ترامپ به عراق است.
بیلت در توئیترش نوشــت: »در شرایطی که 
ترامــپ فقط با نظامیان آمریکایــی در یک پایگاه 
هوایی دورافتاده دیدار کرد و با سران عراقی مالقاتی 
نداشت، رئیس جمهور ایران سفری سه روزه در این 

کشور )عراق( دارد.«
وبگاه لبنانی »العهد« در یادداشــتی با عنوان 
»روحانی در عراق... تفاوت های بین دو ســفر« به 
مقایسه ترتیبات ســفر دو رئیس جمهور آمریکا و 
ایران به عراق پرداخت و نوشــت: »هواپیمایی که 
ترامپ و همسرش مالنیا، جان بولتون مشاور امنیت 
ملی او و تعداد کمی از دستیاران و نزدیکانش را به 
عراق می برد چراغ خاموش در پایگاه نظامی االسد 
]در غرب عراق[ فــرود آمد و آنها را دچار دلهره و 

اضطراب کرده بود.«
مقاومت؛ رمز عزت

کارشناسان، رسانه ها و شخصیت های سیاسی 
در ایران و سراسر جهان این دو سفر را با هم مقایسه 
کردند. این موضوع )سفر عزتمندانه و باشکوه رئیس 
جمهور ایران به عراق( نتیجه چیست؟ »محمدحسن 
قدیری ابیانه« کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و 
گو با خبرگزاری فارس،  با اشاره به استقبال باشکوه از 
روحانی در بغداد توسط رؤسای عراق، می گوید : »این 
سفر را باید با سفر ترامپ به عراق مقایسه کرد. امروز 
همــکاری، وحدت و همدلی که میان ایران و عراق 
وجود دارد، در تاریخ بی سابقه است. ترامپ از صرف 
هزینه هفت تریلیون دالری در منطقه خبر داد که 
عنوان کرد با وجود این هزینه اما نتیجه نگرفته است.
این رقم به اندازه 1۴0 برابر درآمد نفتی ایران است. 

ترامپ در سفرش به عراق دستور داد تا چراغ های 
هواپیما را خاموش کنند و مخفیانه و بدون اطالع 
در یک پایگاه نظامی دور از بغداد به زمین بنشیند و 
این درحالی است که هیچ مقام دولتی عراق حاضر به 
مالقات با او نشدند و از آن سو باالترین سطح استقبال 

از رئیس جمهور ایران صورت گرفت.«
ابیانه در ادامه تاکید می کند: »این ســفر پس 
از شکست داعش در عراق و سوریه، تبلور پیروزی 
محور مقاومت علیه آمریکا و ارتجاع منطقه است و 
استقبال گسترده از رئیس جمهور در سطح حکومت 
و مردم عراق نتیجه تبلور پیروزی برداعش و حامیان 
خارجی آن است. سپاه قدس و مدافعان حرم در این 

پیروزی نقش اساسی داشتند.«
»اردشیر نوریان« عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس و نماینده مردم شهرکرد نیز در این باره می 
گوید: » این ســفر در فصل و زمانی انجام می شود 
که جریان مقاومت در منطقه دســت برتر داشته و 
با شکست داعش و  گروهک های سلفی معادالت 
منطقه به نفع محور مقاومت بوده و به شکلی رقم 
خورده است که توانایی جریان های انقالبی و همسو 
با جمهوری اسالمی ایران در منطقه در یک نقطه 
تکوینی قرار دارد و هیچ معادله ای در تنظیم روابط 
کشورها و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای 
نمی تواند شــکل بگیرد مگر  اینکه نقش ا ساسی 

جمهوری اسالمی در آن دیده شود.«
اتفاقی دیرهنگام اما مبارک

حجت االسالم رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها طی یادداشتی 
کوتاه در صفحه شخصی اش در فضای مجازی تاکید 
کرده است: »سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به 
عراق اتفاق مهمی است، اهمیت این سفر در شرایط 
تحریمی چندین برابر هم می شود، اخباری که از 
توافق های حاصل شده هم به گوش می رسد نشان 
می دهد اتفاقات مهمی در حوزه عبور از تحریم قرار 
اســت در آینده نزدیک رقم بخورد، رجوع دولت به 

همکاری با همسایه ها به جای جستجو منافع ملی 
و اقتصادی در غرب و امید واهی به اروپا هم اتفاق 
مهم دیگر این سفر است که هر چند دیر ولی باالخره 
در حال وقوع است.«»حشــمت اهلل فالحت پیشه« 
نماینده مردم اســالم آباد غرب و رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره سفر 
اخیر رئیس جمهور کشورمان به عراق می گوید: »این 
سفر، سفر مهمی است که بنده معتقد بودم زودتر از 

اینها باید صورت می گرفت.«
فالحت پیشــه در ادامه تاکیــد می کند: »در 
شــرایطی که در حال حاضر ما می بینیم مجموع 
صــادرات غیرنفتی ما به ۲8 کشــور عضو اتحادیه 
اروپایی به سختی به یک پنجم مبادالت ما به عراق 
می رســد. ما می بینیم بســیاری از افراد در کشور 
بیشترین تمرکز را در محاسبات با اروپا گذاشتند و 
امیدهای نه چندان واقعی را در این محاسبات شکل 
می دهند، در صورتی که امید واقعی به مناسبات ایران 
در مرزها شکل می گیرد و من معتقدم آقای روحانی 
باید بالفاصله به سفر عراق خود سفر به افغانستان را 

هم درنظر داشته باشد.«
گام دوم مقاومت

»حســین کنعانی مقدم« کارشــناس مسائل 
بین الملــل، در این رابطه مــی گوید: »توافقی که 
در سفر آقای روحانی به عراق صورت گرفته موانع 
بسیاری را در سفرهای زیارتی زائران ایرانی و اقتصاد 
بین دو کشور برداشت و باید آماده افق جدیدی در 

مناسبات ایران و عراق باشیم.
این کارشــناس مسائل بین الملل معتقد است 
که گام دوم مقاومت با ســفر آقای روحانی به عراق 
برداشته شد و مقاومت نیز فصل جدیدی از خود را 
آغاز خواهد کرد  آن همکاری در ساختار حکومت ها 
خواهــد کــرد. کنعانی مقدم در ادامه مــی افزاید: 
»مقاومت نشان داد که همواره پیروز است و مانع از 
توسعه طلبی آمریکایی ها برای شکل گیری مناطق 

آزاد و پرواز ممنوع در عراق شد.«

کارشناسان ارزیابی کردند

سفر روحانی به عراق گام دوم مقاومت است

بقیه از صفحه 2
روحانی در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از 
نتایج گفت و گوهایش با مقامات عراقی، دستاوردهای 
ســفر خود در راستای توســعه روابط دو جانبه بر 
مبنای »دوستی« و »حســن همجواری« را شرح 
داد.آیت اهلل سیستانی نیز تأکید کرد که از هر گونه 
گامی در راستای توسعه روابط عراق با همسایگانش 
بر مبنای منافع دو طرف و احترام به حاکمیت و عدم 
دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال می کند.او با 
اشاره به جنگ مردم عراق با داعش و فداکاری های 
عراقی ها در راستای پیروزی بر این گروهک، از نقش 

»دوستان« در تحقق این پیروزی تقدیر کرد.
آیت اهلل سیســتانی همچنین مبارزه با فساد و 
بهبود خدماتی عمومی و انحصار ســالح در دست 
حکومت و سازمان های امنیتی را الزم دانست و ابراز 
امیدواری کرد که دولت عراق در این زمینه ها موفق 
باشــد.او بر ضرورت در پیش گرفتن سیاست های 
منطقه ای و بین المللی بــر مبنای توازن و اعتدال 
تأکید کرد و گفت که ملت ها باید از خسارت و آالم 

بیش از این به دور بمانند.
جایگاه مهم حشد الشعبی 

در تقویت همبستگی ملی عراق
روحانی  همچنین در دیــدار با فالح الفیاض 
رئیس حشدالشــعبی و مشاور امنیت ملی عراق با 
تجلیل از مجاهدت ها، فداکاری ها و افتخارآفرینی های 
حشدالشــعبی در مسیر مبارزه با تروریسم و ایجاد 
ثبات و امنیت در عراق، گفت: مبارزه با تروریست ها 
در عراق با مجاهدت های مردم عراق به دست آمد 
و افتخاری برای مسلمانان و جهان اسالم بود.رئیس 
جمهور حضور و فتــاوای علمای بزرگ در ایران و 

عراق در مسیر مبارزه با تروریسم و علیه استعمار به 
نفع ملت های منطقه را مغتنم و ارزشمند دانست و 
گفت: حشدالشعبی، جایگاه بسیار مهمی در فرهنگ 
و تقویت همبستگی ملی عراق داشته و دارد.روحانی 
اربعین حسینی و حضور میلیونی زائران ابا عبداهلل 
الحســین)ع( در عراق را بهترین نماد از عشق دو 
ملت به اهل بیت)ع( دانست و اظهار امیدواری کرد 
تا اهداف دو ملت در راستای صلح و توسعه منطقه 
محقق شود.فالح الفیاض رئیس حشدالشعبی و مشاور 
امنیت ملی عراق نیز در این دیدار سفر رئیس جمهور 
اســالمی ایران به عراق را مهم و در راستای منافع 
دو ملت دانست و گفت: توسعه روابط و همکاری ها 
میــان ایران و عراق زمینه ســاز تحوالت بزرگ در 
منطقه خواهد بود.رئیس حشد الشعبی، اظهار داشت: 
گسترش همکاری های فرهنگی، علمی و اجتماعی 
دو کشور پشتوانه مهم و بزرگی برای نزدیکی بیش 

از پیش دو ملت و توسعه دو کشور خواهد بود.
فالح الفیاض تأکید کرد که عراق همواره خود 
را مدافع جمهوری اســالمی ایــران در عرصه های 
گوناگون می داند و به دســتاوردها و پیشرفت های 
سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی همسایه 

برادر خود ایران افتخار می کند.
بازدیــد روحانــی از بیت تاریخــی امام 

خمینی )ره( در نجف اشرف
حجت االســالم روحانی  همچنین بعداز ظهر 
چهارشنبه از مجموعه تاریخی-فرهنگی بیت تاریخی 
امام خمینی)ره( در نجف که یادآور خاطرات روزهای 
زندگی پر مشقت امام راحل در دوران تبعید ایشان 
به این شــهر است، بازدید کرد.  روحانی همچنین 
در جریان  بازدید از بیت تاریخی امام خمینی)ره( 

تقریــری در دفتر یادبود بیــت تاریخی امام کرد و 
نوشت : »تشرف به بیت امام راحل )ره( برایم یادآور 
خاطرات سال 13۶۴ است که در نجف مشرف بودم 
. مجاهدت، ساده زیستی، علم و عرفان امام در کنار 
مردم شناسی و جهان بینی دقیق توانست بزرگترین 
انقالب قرن را به ثمر برساند . سالم علیه یوم ولد و 

یوم مات و یوم یبعث حیا«.
با حجت االسالم علی  رئیس جمهور  دیدار 

خمینی و علمای نجف 
رئیس جمهور کشورمان پس از بازدید از بیت 
تاریخی امام در منزل حجت االســالم ســید علی 
خمینی حضور یافت و با وی دیدار و گفت وگو کرد 
. دیدار با آیت اهلل العظمی محمد اسحاق فیاض از 
مراجع حوزه علمیه نجف، حضرت آیت اهلل العظمی 
بشــیر نجفی، و حضرت آیت اهلل »محمدســعید 
حکیم« از مراجع عظام تقلید در نجف اشــرف از 
دیگر برنامه های روز پایانی سفر رئیس جمهور به 

کشور عراق بود .  
بیانیه مشترک ایران و عراق 

همچنین در پایان ســفر روحانی،  جمهوری 
اســالمی ایــران و جمهوری عــراق در یک بیانیه 
مشــترک بر توسعه و گسترش روابط دو کشور در 
همه حوزه های مورد عالقه تاکید کردند.بر اساس 
این بیانیه دو طرف گفتگوهای مهمی را در فضایی  
برادرانه، دوستانه و سازنده برگزار کردند و عالقمندی 
خود را برای توسعه روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 
بهداشتی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری و غیره 
ابراز داشتند. عالوه بر این دو طرف نقش دانشگاهها 
و مراکز فرهنگی، علمی، فنی و دانشگاهی را در این 

راستا مورد اشاره قرار دادند. 

گزارش خبریـ  تحلیلی کیهان

خشم آمریکا و نفوذی ها از سفر پربار رئیس جمهور به عراق

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با 
بیان اینکه قطعاً مهم ترین وظیفه روحانیت 
حفظ نظام اســالمی است، گفت: حال که 
نظام جمهوری اسالمی با همه توان از دین 
حمایت می کند، باید از سوی علما و بزرگان 
حوزه به صورت جدی حمایت شود، زیرا اگر 
این نظام نباشد، حوزه نیز جایگاه خود را از 

دست خواهد داد
آیت اهلل نجم الدین طبسی در گفت وگو با رسا، 
خاطرنشان کرد: تردیدی نداریم که اگر دشمن بر 
کشور مسلط شود، حتی به کسانی که دین را از 
سیاست جدا می دانند نیز اجازه نخواهد داد به کار 

خود ادامه دهند. 
دیدیــم صدام در دوران حاکمیت چه بالیی 
بر ســر حوزه آورد و چقدر از علما را به شهادت 
رساند. کسانی که دین را از سیاست جدا می دانند 
از تاریــخ عبرت بگیرند و بدانند که مگر آن علما 
و روحانیونی که صدام آنها را اعدام کرد، سیاسی 
بودند؟ همه باید بدانند که دشمن از وجود عمامه 
و روحانیت می هراســد و از »قال الصادق)ع(« و 

 جانشــین معاونت هماهنگی و مشارکت های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: این ستاد از سال 
1382 تاکنون با اجرای بیش از150 طرح بازســازی در حرم ائمه اطهار)ع( در عراق به اتمام رسانده و اکنون وارد 

توسعه حرم ها شده است.
به گزارش ایرنا، حمید افضلی دیروز در حاشیه برگزاری جشنواره نشان محبت در بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: طرح 

توسعه حرم های مطهر در عراق در دستور کار ستاد بازسازی قرار گرفته که صحن حضرت زهرا )س( از آن جمله است. 
وی بیان کرد: صحن حضرت زهرا )س( به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی سرپوشیده جهان اسالم در عراق پس از ۶ سال 
کار اکنون رو به پایان است. افضلی ادامه داد: صحن حضرت زهرا )س( در کنار حرم حضرت امیرالمومنین)ع( در نجف اشرف 
قرار دارد که با تکمیل این پروژه ظرفیت حرم مطهر امام علی )ع( در نجف اشرف ۲0 برابر نسبت به گذشته افزایش می یابد 
که این روند در تاریخ توسعه حرم ها بی سابقه است. وی افزود: در کربال نیز عملیات اجرایی طرح توسعه حرم امام حسین )ع( 
با 15۶هزار متر مربع مساحت آغاز شده که تکمیل آن ظرفیت حرم را 1۴ برابر می کند. افضلی یادآور شد: در سامرا نیز طرح 

توسعه حرم امامین عسکریین)ع( با خرید امالک اطراف حرم آغاز شده است.

آیت اهلل طبسی:

مهم ترین وظیفه روحانیت حفظ نظام اسالمی است

150 طرح بازسازی حرم ائمه اطهار)ع( در عراق اجرا شد

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: رگ های مصنوعی با قطر کوچک با کمک فناوری نانو 
در دانشکده مهندسی شهید نیکبخت این دانشگاه ساخته شد. 

داود محبی کلهری در این باره اظهار داشت: این پروژه تحقیقاتی از سال ۹0 آغاز شد و در سال ۹3 با امضای تفاهم نامه ای 
بین این دانشــگاه و دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی)NIMAD  ( به  

منظور خودکفایی و تولید ملی به اجرا درآمد.
وی افزود: پروژه ساخت رگ مصنوعی با قطر کوچک به  صورت موفقیت آمیزی با بکارگیری تکنیک های جدید مهندسی 
بافت و مواد مورد تایید موسسه های معتبر بین المللی در آزمایشگاه تحقیقاتی با همکاری دانشجوی دکترای دانشگاه سیستان 

و بلوچستان در مدت ۶ سال تا مرحله تست حیوانی با موفقیت انجام  گرفته است. 
کلهری ادامه داد: خواص مکانیکی و آزمونه ها برون تنی نمونه های طراحی  شده به  صورت کامل طبق استانداردهای بین المللی 
مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه مطالعات بالینی رگ های مصنوعی ساخته  شده به  طور موفقیت  آمیزی در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد توسط تیم تحقیقاتی دکتر غالمحسین کاظم  زاده فوق تخصص جراحی عروق و تروما بر روی گوسفند انجام  شده است.

رگ مصنوعی با فناوری نانو در سیستان و بلوچستان ساخته شد

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ اقدامات جهادی بسیجیان 
تهرانی و راه های مشارکت و همکاری مردم در این اقدامات را تشریح کرد.

ســردار محمدرضا یزدی، فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل)ص( تهران بزرگ در 
گفت و گویی پیرامون عملیات محرومیت زدایی و فعالیت های جهادی بسیجیان تهرانی اظهار 
داشت: عید امسال حدود 150 گروه جهادی به مناطق مختلف کشور اعزام خواهند شد که 
این اعزام ها از ۲0 اسفند ماه آغاز و تا ۲0 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در این عملیات 
جهادی، حدود 11000 نفر بسیجی جهادگر در حوزه های عمرانی و پزشکی و فرهنگی به 
خدمت رسانی به مردم خواهند پرداخت.وی در تشریح ساز و کار اقدامات جهادی بیان 
داشت: در موضوع محرومیت زدایی هدف انجام کار جهادی با شکل قرارگاهی است، به 
این صورت که با ایجاد قرارگاه در محل هایی که قبال ضریب محرومیت آنها مشــخص 
شده است و تمرکز بیشتر گروه ها در آنجا و همچنین انجام کارهای پیوسته و برنامه ریزی 
شده خواهیم کوشید در یک دوره زمانی و با استفاده از توان چند گروه جهادی ضریب 
محرومیت را کاهش داده و پس از محرومیت زدایی کامل، قرارگاه را به منطقه دیگر انتقال 
دهیم. گروه های جهادی ما در عرصه های مختلف قادر به فعالیت هستند از فعالیت های 
محرومیت زدایی تا آموزش های اقتصاد مقاومتی و مهارت آفرینی که این مهم می تواند 
نقش به سزایی در پیشرفت منطقه هدف داشته باشد.فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ ادامه داد: دو قرارگاه ما در تهران و در محله هرندی و خالزیر فعالیت دارند و 
گروه های جهادی که در تهران فعالیت می کنند زیر نظر این قرارگاه ها خواهند بود. سردار 
یزدی ابراز داشت: خوشبختانه با بررسی های صورت گرفته بخش دیگری از اردوگاه شهید 
زیادیان را که در حال ساخت سوله هایی در آن هستیم، می خواهیم به صورت کارگاهی 
آماده کنیم که پس از باز پروری و مهارت آموزی، معتادان در بخش اول اردوگاه شهید 
زیادیان، جهت کار و کسب و درآمدزایی به این مکان منتقل گردند. در این کارگاه بزرگ 
انواع محصوالت تولید خواهد شد و خوابگاه موقت این عزیزان نیز در همین مکان تعبیه 
شده. تا زمانی که به درآمد و پس انداز قابل قبولی برسند، می توانند در این مکان زندگی 
و کار کنند و سپس با سابقه کار قابل قبول به جامعه باز گردند. وی توزیع 13 هزار سبد 
کاال و توزیع 100 هزار سبد کاالی دیگر تا شب عید، اهدای ۴ هزار و ۲10 جهیزیه، در 
حال توزیع بودن 500 ســری جهیزیه دیگر در یک ماه اخیر و بازســازی و مرمت 5۲0 
خانــه خانواده های نیازمند را از جمله اقدامات مرکز نیکوکاری دوکوهه به عنوان بازوی 
محرومیت زدایی دانست.فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ خاطرنشان کرد: 
پایگاه های بســیج در سطح شهر لیست های محرومین سطح محله خود را دائما به روز 
می کنند و آن را در اختیار ما قرار می دهند. بعد از تهیه سبد های کاال بنا بر لیست های 
موجود این سبدها در بین پایگاه های بسیج مساجد توزیع می گردد و آنها به افرادی که 
از قبل شناسایی کرده اند، تحویل می دهند. در مورد جهیزیه نیز همین طور است. سردار 
یزدی افزود: ما صندوق هایی را تهیه کرده ایم ویژه منازل و ادارات اســت که مردم عزیز 
می توانند به صورت روزانه در آن نذورات خود را واریز کنند و در نهایت به وسیله راه های 
ارتباطی آن را به دســت ما برسانند. عالوه بر آن کد دستوری *۷80*1133# ویژه این 
مرکز نیکوکاری است و شماره تماس 33۲۲1151-0۲1 این مرکز آماده دریافت نذورات 

و همچنین معرفی نیازمند جهت اهدای کمک های مردمی است.

سردار یزدی تشریح کرد

از اهدای جهیزیه و توزیع سبد کاال تا باز پروری معتادان
در عملیات محرومیت زدایی سپاه تهران چگونه مشارکت کنیم؟

مراسم تقدیر و تجلیل از خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران در کنگره بزرگداشت شهدا 
با حضور شــهردار تهران  و مقامات لشگری 
و کشوری در ســالن فدک منطقه 21 تهران 

برگزار شد. 
پیروز حناچی شهردار تهران طی سخنانی در این 
همایش گفت : » اگر مجاهدت شهیدان نبود شاید 
سرنوشــت امروز کشور ما متفاوت بود. تجربه دوره 
معاصر نشان می دهد کشور هایی که مقاومت نکردند 
ذلت و هزینه های بیشــتری را متحمل شدند.«وی 
افزود : »در ابتدای انقالب در حالی که شیرازه اداری 
کشور به خاطر شرایط انقالبی از هم پاشیده بود یک 
جنگ تمام عیار به کشور ما تحمیل شد که می توانست 
یک تهدید بزرگ باشد اما حضرت امام آن را تبدیل به 
فرصتی برای انسجام و وحدت ملی کرد. ما در جنگی 
نابرابر شرکت کردیم و از نظر امکانات و تجهیزات در 
مقابل دشمن با کمبود مواجه بودیم اما شجاعت و 
رشادت شهیدان و رزمندگان دفاع مقدس این کمبود 
را جبران کرد.«در این مراسم ضمن تجلیل از تمام 
خانواده های پنج شــهید ، چهار شهید و سه شهید 
شهر تهران و خانواده شهیدان مدافع حرم شهرداری 
تهران و خانواده  شهدای منطقه ۲1 از کتاب خاطرات 

شهدای منطقه ۲1 رونمایی شد.

با حضور شهردار تهران
همایش تکریم شقایق ها  

بزرگداشت شهیدان و ایثارگران 
منطقه ۲1 برگزار شد

»قال الباقر)ع(« احساس خطر می کند.عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم افزود: البته ناگفته نماند 
که ممکن است برخی نیت سوء نداشته باشند و 
بر اساس اعتقادشان دین را از سیاست جدا بدانند 
و فهمشان در همین حد است؛ گاهی با اینگونه 
افراد که مواجه می شــوم می گویم »شــما االن 
خودتان را در مقابل نظام قرار می دهید و نظام را 
تضعیف می کنید، اما وقتی خدای نخواسته نظام 
کنار رفت، گوشه نشینی کرده و می گویید باید تقیه 
کنیم، خب االن تقیه کنید و نظام را تضعیف نکنید، 
بروید کنار تا مسئوالن کار خودشان را انجام دهند، 
الاقل اگر از نظام حمایت نمی کنید، آن را تضعیف 
نکنید و علیه آن فضاسازی نکنید.«وی تصریح کرد: 
قطعاً مهم ترین وظیفه روحانیت حفظ نظام اسالمی 

است؛ به عنوان مثال حکومت صفوی، حکومت 
فاسدی بود، اما از آن جهت که خدماتی به اسالم و 
تشیع انجام داده بود، از سوی بزرگان دینی حمایت 
می شد؛ هنگامی که این حکومت فروپاشید، علمای 
ما نیز مجبور به هجرت به سرزمین هایی همچون 
هندوستان شدند؛ بنابراین حال که نظام جمهوری 
اسالمی با همه توان از دین حمایت می کند، باید از 
سوی علما و بزرگان حوزه به صورت جدی حمایت 
شــود، زیرا اگر این نظام نباشد، حوزه نیز جایگاه 

خود را از دست خواهد داد.
آیت اهلل نجم الدین طبسی بیان داشت: البته 
ناگفته نماند که دفــاع از نظام به منزله دفاع از 
عملکردهای نادرست برخی مسئوالن نیست، زیرا 
حوزه باید نسبت به کارهای نادرست دولتمردان 

انتقاد ســازنده داشته باشــد؛ حوزه باید از اصل 
نظام با همه توان خود حمایت کند.عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: رهبر 
معظم انقالب با آن سیاست، کیاست و دوراندیشی 
و هدایتی که داشتند، همواره آماج حمالت دشمن، 
کشور را حفظ کرده اند؛ هم اکنون اگر دقت کنیم، 
بیشتر تبلیغات دشمن برای تخریب رهبری صورت 
می گیرد، زیرا می دانند که سکاندار انقالب و کسی 
که حوادث را قبــل از رخداد پیش بینی کرده و 
سیاست های شیطانیشان را برمال می کند، شخص 
رهبری است. وی ابراز داشت: از همه مردم عزیز 
ایران می خواهم دعا کنند تا خداوند رهبر معظم 
انقالب را که پرچمدار تشیع، اسالم و مستضعفان 

هستند، حفظ کند.


