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خانواده باید مدرسه باشد
مسئوليت تربيت جوانان مسئوليت كمى نيست. متام ملت بايد معلم باشند، معلم 
فرزندان خود. اسالم متام افرادش معلم بايد باشند، و متام افرادش متعلم. بانوان هم بايد 
معلم باشند براى فرزندان خود، در دامن خود مثل استادان، مثل معلامن تربيت كنند. 
پدران بايد معلم باشند از براى فرزندان خود. خانواده شام بايد مدرسه باشد، تعليم 

احكام اسالم، تهذيب اخالق نونهاالن.
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روحانی با ترامپ دیدار کند
اما مذاکره نکند!
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سرویس سیاسیـ 
روحانی از فرصت نشست سران شورای امنیت برای دیدار با ترامپ استفاده کند! تکرار سراب برجام در FATF و چرخه 

سنی برخی در دولت از مدیریت گذشته است از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره ای بود.
روزنامه مدعی اصالحات بهار دیروز در ســرمقاله خود نوشت: »جلسه سران عضو شورای امنیت با توجه به اینکه هم 
حســن روحانی و هم دونالد ترامپ در آن حضور دارند می تواند زمینه ســاز گفت وگو میان این دو مقام عالی رتبه ایران و 

ایاالت متحده آمریکا شود.« ]![
این روزنامه در ادامه در استداللی عجیب تر مدعی شده: »البته برخی بر این باورند که با توجه به فرمایشات رهبری، به 
هیچ عنوان ایران با آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد اما بعضی از تحلیلگران تاکید دارند که باید حساب مذاکره با دیدار را از 
یکدیگر جدا کرد! آنها تاکید دارند در علم سیاست مذاکره و دیدار به یک معنی نیست. یعنی روحانی می تواند با رئیس جمهور 
ایاالت متحده دیداری داشته باشد و نقطه نظرات خود را عنوان کند و اگر به نقاط اشتراکی رسیدند آن زمان است که می توان 

درخصوص مذاکره یا عدم مذاکره به بحث و گفت و گو پرداخت« ]![
گفتنی است، اصرار مدعیان اصالح طلبی بر دیدار روحانی و ترامپ بیشتر به یک لجبازی شبیه است وگرنه بعید به نظر 
می رســد عقل سیاســی به این تنزل شأن رئیس جمهور کشور، حتی اگر از جناح مخالف ما باشد، رأی بدهد؛ چه رسد که 
رئیس جمهور از جناح خودمان هم باشد! دونالد ترامپ، رئیس جمهور کشوری است که همه برجامی را که سرمایه چهار سال 
دولت حسن روحانی و تالش رسانه ای اصالح طلبان بود، از بین برد و حاال همین حامیان روحانی باید اصلی ترین مخالفان 
مذاکره با ترامپ باشــند اما قضیه کامالً برعکس اســت. اصالح طلبان دولت را تشویق به دیدار با ترامپ می کنند و حتی از 

احتماالت دیدار تیتر یک می زنند؛ همان هایی که روزی تیتر اول شان »امضای جان کری تضمین است« بود.
FATF تکرار سراب برجام در

روزنامه اعتماد در شــماره دیروز خود در یادداشــتی به موضوع اما و اگرهای پیوستن به کارگروه مبارزه با تامین مالي 
تروریســم »FATF« پرداخت اما در میان نکات مختلفی که در این یادداشــت آمده موضوعی هست که حافظه تاریخی 

مخاطبان را حساس می کند.
پیش از شروع مذاکرات هسته ای طیف مدعی اصالح طلبی برای زمینه سازی هسته ای چنین وانمود می کردند که عن 
قریب اســت که تحریم ها تیرخالص به ایران بزنند! در حین مذاکرات نیز این موضوع دنبال شــد که اوال برجام شاه کلید 
است که همه قفل ها را باز می کند همچنین دنیای پس از برجام توسط روزنامه های این طیف به تصویر کشیده شد که 

در آن حتی به سبب برجام »بر عمر خلبانان هواپیماهای مسافربری نیز اضافه می شد« )این را روزنامه ایران نوشته بود(
تمام این تصاویر تا صبح نخستین روز اجرای توافق هسته ای در دی ماه همچنان رخ می نمودند و در صفحات نخست 

زنجیره ای »روز بدون تحریم«! آغاز شد. 
اندکی بعد مشخص شد همه آن تصاویر سراب بوده و گویا اصال قرار نبوده تحریم ها بروند و بدون تحریم باشیم. بعدها 
البته گفتند که تحریم های هسته ای رفته و تحریم های غیرهسته ای مانده!! این را آن روزها نگفته بودند. الغرض هرچه بود 
نتیجه این شــد که کماکان و به رغم پیش دســتی وزارت خارجه در اجرای تعهدات، حاصل ما از آن کاخ آرزوها »تقریبا 
هیچ« بود. البته تعجبی هم ندارد وقتی یک ســر طناب موفقیت خود را به دســت دشمن و اراده او بدهی انتظار اقدامات 

صالح و صواب ساده لوحانه است.
همه این توضیحات گفته شد که به این نتیجه برسیم که اکنون هم در مورد FATF همان چیزها را می گویند و همان 
مسیر را طی می کنند، چنانکه اعتماد در یادداشت خود آورده است: »در حالي  که کمتر از ٤٠روز به پایان مهلت پیوستن 
ایران به الیحه FATF مانده اســت پیوســتن به آن همچنان با اماواگرهایي موجود است. نپیوستن به FATF با توجه به 
تحریم هاي پیش رو مشکالت کشور را دوچندان خواهد کرد و عدم تصویب آن اقتصاد کشور را در حالت فلج کامل قرار خواهد 
داد. دور دوم تحریم ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و 
چالش جدي و پیامدهاي ناشي از آن باشیم. پیوستن به FATF مي تواند زمینه ورود مسالمت آمیز و اطمینان بخش تر ایران 

به بازار بین المللي را در وضعیت کنوني فراهم کند...«
دقت کنید که در سطرهای باال چه فریبکارانه به موضوع پرداخته شده؛ اگر از ١٣آبان تحریم ها اجرا شوند دیگر بود و 
نبود FATF چه تاثیری خواهد داشت؟ اگر FATF تصویب شود و ١٣آبان تحریم ها نیز اجرا شوند و باز در مراودات بانکی 

دچار مشکل شویم آنگاه این جماعت در همین روزنامه ها بهانه ای برایش می تراشند مثل قبل.
همه برجام را با آن عظمتش که جمیع کشورهای صاحب حق وتو پای آن را امضا کردند و شورای امنیت برایش قطعنامه 
صادر کرد و تقریبا شرق و غرب از آن استقبال کردند دچار این عاقبت شد حاال چطور جماعت سهل اندیش با این اطمینان 

به عاقبت به خیری یک کنوانسیون کارگروه اقدام مالی رای می دهند و برایش گریبان چاک می کنند؟
در حال حاضر بیش از 2٠٠ شخص و شرکت ایرانی در لیست تحریم ها وجود دارند که در صورت پیوستن کامل به 

FATF باید علیه آنان تحریم های متنوعی اعمال کنیم!
اگر FATF و اعضای آن که از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می آیند، متولی مبارزه با تامین مالی تروریسم 
هستند چگونه داعش، جبهه النصره، القاعده، احرارالشام، طالبان، پژاک، الفاروق، جیش الفتح، جیش االسالم و چندین جین 
گروه تروریستی دیگر تامین مالی و تسلیحاتی می شوند!؟ داعش با وجود حضور در لیست تروریسم سازمان ملل و آمریکا 

چندین سال نفت عراق و سوریه را می فروخت و از جدیدترین تجهیزات، وسائل نقلیه و تسلیحات استفاده می کرد.
پیوســتن به FATFفرصت بهانه جویی و ایرادگیری حریف را افزایش می دهد چراکه کشــور را زیر بار تعهدات گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( برده ایم که اگر در مسیر ادعایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ریگی به کفشش نبود و حسابش 
پاک بود، می بایست جلوی تأمین مالی گروه های خون آشام تروریستی از جمله داعش را می گرفت. در روزهایی که وزارت 
خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و چریک های کت و شلواری آن دم از تغییر رژیم در 
ایران می زنند، برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم 

برنداشته اند، بلکه جاهالنه و یا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده اند.
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: »برای قراردادن 

ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.«
 FATF گرا دهندگان تحریم و بزک گران

مدعیان اصالحات در پاسخ به خطرات همکاری ایران با FATF با عوام فریبی می گویند حق تحفظ اعالم می کنیم! در 
حالی که FATF در بیانیه چندی پیش خود، حق تحفظ ایران را مردود اعالم کرد و آب پاکی را روی دست بزک کنندگان 
توافقات خسارت بار ریخت. مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده 2 و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت 
کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد! مدعیان اصالحات به 
این مسائل آگاهند؛ اینکه با این دروغ پردازی ها در پی صاف کردن جاده تحریم ها  اند، به سابقه وطن فروشی  آنها و دادن 
گرای تحریم در فتنه 88 باز می گردد. آنها امروز پیاده نظام جنگ اقتصادی آمریکا هســتند و با بزکFATF می خواهند 

دقت سالح های تحریمی را افزایش دهند.
چرخه سنی برخی در دولت از مدیریت گذشته است

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »چرخه سنی برخی در دولت از مدیریت گذشته و همان چرخه بسته  تکرار می شود.« 
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »فشاری که اصالح طلبان به شهردار، معاونان شهرداری و غیره برای قرار دادن افراد 
حزب، گروه، باند و دوستان خودشان وارد می کنند، خیلی زیاد است و در نتیجه افرادی که برای آن جایگاه مناسب نیستند 

معرفی می شوند. این موضوع در شهرداری بسیار حاد شده است و ادامه دارد.«
مدعیان اصالحات از یکسو بی توجه به لزوم چرخش نخبگان، اصطالح »ژنرال« را اختراع و تقدیس کرده و در معادله ای 
واژگونه، نشانه حقانیت افراد هم معرفی می کنند و از سوی دیگر، حضور آقازاده ها- بدون هیچگونه سابقه کاری- را به عنوان 

یک حق و یک امر طبیعی و بدیهی تعبیر می کنند.
یکی از معایب دولت روحانی)هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم( باال بودن سن دولت و به عبارتی پیر بودن 
و کم تحرکی دولت بوده است. حاال که 5 سال از عمر دولت روحانی سپری شده است، مدعیان اصالحات تازه به این نتیجه 
رســیده اند که دولت کم تحرک و پیر اســت. از سوی دیگر افراطیون مدعی اصالحات همواره به رفتار قبیله ای و باندبازی 

مشهور بوده اند. حال حتی رسانه های این طیف نیز به این مسئله اذعان دارند.

سرویس سیاسی-
نماینده  اخیر چند  لجن پراکنی های  ریشه  
مدعی اصالحات در مجلس را باید در لیست های 
انتخاباتی که با پول کثیف بسته شد، جست وجو 

کرد.
در هفته اخیر دو تن از نمایندگان در صحن علنی 
مجلس سخنان ساختارشکنانه ای را مطرح کردند که 
واکنش های جدی از طرف نمایندگان و شخصیت های 
سیاسی داشت. نمایندگان ملت معتقدند که نطق این 
دو نفر )پروانه سلحشوری و غالمرضاحیدری( از جایی 
دیگر دیکته شده بود. این گمان را تپق های هنگام قرائت 

از روی متن تشدید کرد.
همچنین باور وکالی ملت این اســت که این دو 
نماینده و افراد همسوی آنها به دنبال این هستند که 
با طرح اینگونه مسائل برای کشور هزینه ایجاد کنند 
و از ســوی دیگر با اینگونه اظهــارات به دنبال فرار از 

پاسخگویی هستند.
3 گروه از نمایندگان

نمایندگان مجلس به طور کلی به سه گروه تقسیم 
می شوند: گروهی که فعال اند، حضور مرتبی در جلسات 
و رای گیری ها دارند، به صورت پیوســته )بســته به 
کمیسیون هایشان( طرح و برنامه دارند. برای مشکالت 
مردم فکر دنبال راه حل هســتند و بــرای ایرادهایی 
که ممکن اســت در دستگاه های مختلف )حتی خود 
مجلس( باشد، دنبال راه چاره می گردند؛ مانند همین 
طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی یا طرح شفافیت 

عملکرد نمایندگان.
طیف دوم نمایندگانی هســتند کــه با حمایت 
اسپانسرها یا پدرخوانده ها و البته رای مردم به مجلس 
رسیده اند. اینها ناچار هستند که در عملکرد خود به هر 
دو سمت چشم داشته باشند و هر دو سمت را راضی 
نگه دارند. گاهی که خواســت مردم با خواست حامی 
انتخاباتی یکی نیست دردسرها شروع می شود. البته تا 
وقتی سیســتم رای گیری مخفی وجود دارد اینها نیز 
حاشیه امنیت دارند، تا به رسانه ها چیزی بگویند و در 
رای گیری طوری دیگر عمل کنند. این طیف معموال 
در ارائه راهکار به صورت طرح برای مشــکالت حوزه 
کمیسیونی خود پیشتاز نیستند و نقش آنها در پیوستن 
به طرح ها تعریف می شود، البته اگر لحظه رای گیری به 

سویی دیگر نچرخند.
و اما طیف سوم؛ که طیف مورد بحث ما نیز هست 
تشکیل شــده از نمایندگانی که به صورت وابستگان 
جریان های خــاص وارد مجلس می شــوند. آنها که 
نسبت به دو طیف دیگر تعدادشان بسیار کمتر است 
و گاه انگشت شمار هستند به مجلس می آیند که یا از 
شخصیت حقوقی که پس از آن نصیب شان می شود 

سوءاستفاده کنند یا از صحن و تریبون مجلس. 

گزارش خبری  تحلیلی کیهان

لجن پراکنی های اخیر در مجلس
نتیجه بدهکاری به پدرخوانده های لیست پولی

بعضی شان در طول چهارسال به تدریج وظایف 
خود را انجام می دهند، مثال در توئیتر با اتکا به شخصیت 
حقوقی خود )نمایندگی مجلس( به حاشیه سازی برای 
نظام و نهادهای انقالبی می پردازند، گاهی خالف واقع 
می گویند و گاهی شبهات را به جامعه تزریق می کنند. 
گاهی نیــز نقش آنها در مقاطــع خاص تعریف 
می شــود. برای نمونــه در یک نطق میان دســتور، 
آدرس های غلط را به خورد مردم دهند و فضا را غبار 
آلود کنند. سه شــنبه هفته گذشته دو نمونه از این 
افراد در مجلس به ایراد سخن پرداختند. تمام نگرانی 

و ناراحتی آنها حصرخانگی دو فتنه گر است انگار. 
اندر فضایل لیست امید!

اگر بخواهیم تحلیل کامل تــری در مورد افراد و 
عملکرد آنها در یک مجموعه داشته باشیم باید نگاهی 
انداخت به عقبه ایشــان و راهی که برای رسیدن به 

کرسی های مجلس و شورای شهر طی کرده اند.
»چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در 
لیســت امید به نامزدها داده بود؟!« این تیتر خبری 
بود که خرداد96 یکی از روزنامه های طیف موسوم به 
اصالح طلب در کانال خود منتشر کرد. البته این نقطه 
شروع افشاگری ها پیرامون لیست پولی امید نبود. برای 
نمونه آبان ماه ١٣95 »الهه کوالیی« عضو ارشد شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان از نحوه بستن لیست 
امید برای مجلس دهم پرده برانداخت و در گفت وگویی 
اعالم کرد: »همیشــه پول و قدرت در حوزه سیاست 
تاثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد 
لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی کنم.«
تقریبا یک سال پس از اظهارات الهه کوالیی روزنامه 
آفتاب یزد به ابعاد تازه ای از این موضوع پرداخت: »یک 
منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواســت 
2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شــورای شهر 
تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین 
درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس 
اصالح طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با 
برگزاری جلســات خصوصی با کاندیداهای مطرح و 
خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می داده 
که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور 
داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ_ک با چه 
سازوکاری چنین وعده ای به کاندیداها می داده است.«

درحراجی اصالح طلبان؛
 هر صندلی 2میلیارد!

در این میان واکنش غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگــزاران به خبر روزنامه آفتاب یزد مبنی بر 
درخواســت 2 میلیاردی وی از کاندیداهای شــورای 
شهر برای حضور در لیست امید، نیز جالب توجه بود. 
وی دریافت این مبالغ را از ٣٠نماینده تهران )هر فرد 
2میلیارد تومان( برای هزینه های انتخابات عنوان کرده 

بود! وی در این رابطه گفت: »2 میلیارد و ١٠٠ میلیون، 
برآیند تبلیغات ستاد شده بود که قرار بود سهمیه ای از 

این مبلغ را بدهند«!!
از سوی دیگر فاطمه آلیا نماینده سابق مردم تهران 
در مجلس به ماجرای »لیست فروشی اصالح طلبان« و 
درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای 
شــهر تهران جهت حضور در لیست امید و توجیهات 
کرباسچی این گونه واکنش نشان داد و گفت: »اینکه 
گفته شود افرادی به عنوان سرمایه دار کار تبلیغات را بر 
عهده می گیرند متأسفانه رویکرد تبلیغات انتخاباتی در 
کشور ما را غربی کرده و گاهی افراد پولدار یا خودشان 
یا با حمایت از یک نامزد برای حضور در یک لیســت 
پول های کالنی می پردازند و همین امر باعث فشار از 

بیرون به نهادی همچون شورای شهر خواهد شد.«
وی تصریح کرد: »پس  از اینکه برخی از کاندیداهای 
شــورای شــهر تهران پرده از موضوع لیست فروشی 
اصالح طلبان برداشتند، جریان مذکور به دلیل نگرانی 
از حساسیت مردم در این  باره اعالم کرد که این مبلغ 
 جهت تأمین برخی هزینه های تبلیغاتی درخواســت 

شده بود.«
ما نماینده نیستیم!

پیرامون لیست بستن طیف موسوم به اصالح طلب 
برای مجلس دهم نیز حرف و حدیث های بسیاری مطرح 
شد. بســیاری آن را لیست رانتی نامیدند. صدالبته با 
وجود سابقه مدعیان اصالح طلبی در فروش صندلی های 

شورای شهر این موضوع اصال دور از ذهن نبود.
حاال خروجی این لیســت چه می تواند باشــد؟ 
نماینده ای مانند »پروانه سلحشــوری« که دچار خود 
کمتر بینی مفرط است و چندی قبل در مصاحبه ای 

گفته بود »ما نماینده واقعی مردم تهران نیستیم«!! 
این جمله را که می خوانی گمان می کنی نمایندگی 
مجلس امری ژنتیک باید باشد و عامل وراثتی دارد که 
پروانه سلحشوری نمی تواند خود را نماینده مردم بداند!
مردم خدمت می خواهند و مجلس نیز کلکسیون 
نیست که در آن اسامی خاص و کمیاب را جمع کنیم! 
خانم سلحشوری باید بداند نماینده مردم بودن »عرضه« 
می خواهد و اراده ای پاک و بی آالیش برای خدمت. البته 
خدمت به مردم و نه خدمت به حزب. او حتی پای سؤال 
نمایندگان از رئیس جمهور را هم امضا نکرد. این یعنی 
در شرایط دالر ١٤هزارتومان و سکه بیش از ٤میلیون 

ایشان دغدغه حزب دارند نه دغدغه مردم.
سرگیجه اصالحاتی: عذرخواهی

 بابت بهترین گزینه!!
خوب است اگر او و دیگر فرد همراهش از لیست 
امیــد )حیدری( بگویند برای مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم چه کار کرده اند؟ کدام طرح و الیحه را 
به مجلس ارائه داده اند؟ اگر چیزی برای ارائه ندارند پس 

حق دارند که می گویند ما نماینده مردم نیستیم، اینها 
در محیط مجازی به اصطالح »وکیل الدوله« می گویند.

پروانه سلحشوری چندی قبل از مردم عذرخواهی 
کرده بود، عذرخواهی برای سفارش موکدش در رای 
دادن به آقای روحانی! این ســخن یعنی او شــخص 
رئیس جمهور را در مدیریت ضعیفش بر اوضاع اقتصادی 

جامعه مقصر می داند.
سفارش است دیگر. ناگهان از راه می رسد. متنی که 
باید قرائت شود و در آن تمام شدن حصر را شرط درست 
شدن اوضاع اقتصادی عنوان کنند. البته درباره اینکه 
این دو موضوع چگونه با هم ارتباط دارند توضیحی داده 
نمی شود. سلحشوری همچنین طبق متن رسیده؛ باید 
آقای روحانی را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری 
بنامد! خانم سلحشــوری احتمــاال عذرخواهی اش را 
فراموش کرده یا شــاید به امر پدرخوانده ها ناچار به 
فراموش کردن آن اســت. حاال مردم می مانند و قسم 

حضرت عباس و دم خروس!
پروانه سلحشــوری که از نظــارت بر نمایندگان 
مجلس ناراحت است و محیط هرج و مرج و بی نظارتی 
را می پسندد بد نیست اول یک سوزن به حزب شان بزند 
بعد هوای جوالدوز زدن به نهادهای نظام را به سر بیاورد. 
حسین مرعشی وقتی موضوع لیست فروشی داغ 
بود در یکی از گفت وگوهایش تاکید کرده است: » تمام 
ســاز وکارهای درنظر گرفته شده از عید تا زمان ارائه 
لیست توضیح داده شد. شاید کسی فسادی داشته و از 
نظر ما شرایط حضور در لیست را نداشته است، حتما 
بایــد آبروی افراد را برد و گفت، به دلیل فالن تخلف، 
شخصی را در لیست قرار ندادیم؟ آنچه مشخص است؛ 
»ترجیحاتی است که ما داشته ایم و اعتمادی است که 

مردم محبت کردند و به ما داشتند.«
همان طــور که خواندید وقتــی در چهاردیواری 
حزب شان هستند این احتمال که اشخاصی ممکن است 
صالحیت حضور در مجلس را نداشته باشند امری عادی 
اســت. اما چرا وقتی پای نهادی از نظام وسط می آید 
نظارت بر صالحیت افراد امری مذموم می شود؟ اینها 

چه چیزی را هدف گرفته اند؟
محسن میردامادی از فعاالن سیاسی طیف موسوم 
بــه اصالح طلب همین روزهــای اخیر در گفت وگو با 
روزنامه ایران گفته بود: »من بعضی وقت ها فکر می کنم 
ما در مجموعه اصالحات، خودمان برای خودمان نظارت 
استصوابی درست کرده ایم... در گزینش نامزدها واقعاً 
کارآمدتریــن نامزدها را انتخاب کند نه اینکه »رابطه 
بازی« شود و هر کسی سعی کند نفرات و ارادتمندان 
خــود را هل بدهد در لیســت. با چنین ســازوکاری 
می توان از کســانی که وارد مجلس و شــورا شدند، 
 حساب کشی کرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتی

 کرده اند.«

یک اصل کلي در روایات ما هست که وجود مبارک پیغمبر)ص(، چه درباره امیرالمؤمنین 
و چه درباره اهل بیت این چنین مي فرماید: »َعلٌِيّ ِمِنّي َو أَنَا ِمْنه «،]١[ »ُحَسْیٌن ِمِنّي َو أَنَا ِمْن 
ُحَسْیٍن«،]2[ »َحَسٌن ِمِنّي َو أَنَا ِمْنه «]٣[ و سّرش هم این است که ذات اقدس اله در قرآن کریم 
پیوند پیغمبر را با این ذوات قدسي با تعبیر )َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسُکم (]٤[ مشّخص کرده است. اگر 
وجود مبارک حضرت امیر به منزله جان پیغمبر است، در اثر والیت و مقام امامت است و این 
مقام امامت برای حسن بن علی و حسین بن علی)علیهم السالم( نیزهست. بنابراین گرچه 
تعبیر آیه »مباهله«]5[ درباره خصوص حضرت امیر است، ولي خصیصه اي براي آن حضرت 
نیست؛ زیرا معیار امامت است که در همه این ذوات قدسي هست؛ لذا فرمود: »َحَسٌن ِمِنّي 
َو أَنَا ِمْنه «، »ُحَسْیٌن ِمِنّي َو أَنَا ِمْن ُحَسْیٍن«. وقتي »ُحَسْیٌن ِمِنّي َو أَنَا ِمْن ُحَسْیٍن« شد، کار 

وجود مبارک پیغمبر)ص(را حسین بن علی باید در حّد امامت انجام دهد، این اصل اّول.
خون امام حسین)ع(،نجات بخش مردم از جهالت

اصل دوم اینکه برنامه حیات بخش وجود مبارک پیامبر را ذات اقدس اله بعد از تالوت 
یِهم (]6[ که جامعه را با فرهنگ  آیات سه اصل مهم قرار داد: )یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمهًْ َو یَُزِکّ
وحي آشــنا مي کند، جامعه را طاهر و طّیب مي کند و با حکمت که خیر کثیر اســت آشنا 
مي کند؛ این برنامه رسمي آن حضرت است که خودش راهي این راه است و عّده اي را هم به 
همراه مي برد. در زیارت اربعین ساالر شهیدان هم مي خوانیم: »َو بََذَل ُمْهَجَتُه فِیَک لَِیْسَتْنِقَذ 
اَللَهًْ«،]7[ منتها وجود مبارک پیامبر در تمام مّدت عمر با تحّمل  ِعَباَدَک ِمَن الَْجَهالَهًْ َو َحْیَرهًْ الَضّ
»َما أُوِذَي نَِبٌيّ ِمْثَل َما أُوِذیُت«]8[ به آن سه اصل عمل کرد و ساالر شهیدان هم با بذل خون، 
جامعه را از جهل علمي و جهالت عملي نجات داد و به مقصد هم رسیده است! آنچه را که 
شما در جوامع کنوني مي بینید، همه در کنار سفره ساالرشهیدان نشسته اند، تقریباً پنج قرن 
بنی العّباس با این نام و قبر و عالمت مبارزه کردند؛ براســتی بنی العّباس با قبر حســین بن 
علی مبارزه کردند! آن قبر را شیار کردند، آن زمین را کشت کردند، به طوری که هیچ اثري 
از قبر مطهر نبود! اّما اینکه زینب کبري )س( در شام قسم یاد مي کند و مي گوید: »َفَواهللِ... 
اَل تَْمُحو ِذْکَرنَا َو اَل یُْرَحُض َعْنک «؛]9[ قسم به خدا نمي توانید نام ما را به فراموشی بسپارید، 
این بر اثر این است که ایشان »أَنِْت بَِحْمِد اهللِ َعالَِمهًْ َغْیُر ُمَعلََّمهًْ«]١٠[ است، وگرنه کم نبودند 
سلسله انبیاء! چندهزار پیامبر آمدند و رفتند، اما نامي از بسیاري از اینها نیست! این طور نیست 

که هرکسي پیغمبر بود یا امام بود جاودانه باشد، این جاودانگی با یک فیض خاّصي است.
در قرآن کریم فرمود انبیاء فراواني آمدند که هم تعبیر به »تواتر« دارد و هم تعبیر به 
»تواصل«: )أَْرَسلْنا ُرُسلَنا تَْترا(؛]١١[ »تترا«، »تا«ي آن مثل تقواست، اصل آن »تاء« »واو« بود. 
اصل این »تترا« »وترا« بود، به متواتر مي گویند »وترا«؛ به آدم باتقوا مي گویند او »َوْقوا« است؛ 
ولي مي گویند در تقوا، این »تاء« جزء کلمه نیست! در »َوقَِي« »یَِقي«، این »واو« تبدیل به 
آن »تاء« شده است، »تَْترا« یعني متواتر؛ یعني ما انبیا را به صورت متواتر فرستادیم، نام چند 
نفر از این انبیاء در جهان هست؟ قبرشان کجاست؟ آثارشان چیست؟ همه ماندني نیستند، 
چند نفر از این حواریون مسیحي ماندند؟ اّما زینب کبري سوگند یاد مي کند، فرمود: قسم 

به خدا این نام زنده است! 
بنابراین اگر خداســت، اینها را همتا یا به منزله جان پیغمبر مي داند و اگر خود رسول 
است، فرمود: »ُحسْیٌن ِمِنّي« و اگر زیارت اربعین است، فرمود او براي دو کار خون داد: یکي 
اینکه جامعه را عالم کند، دیگر اینکه جامعه را عادل کند و ما هم راهیان همین راه هستیم! 
ساالرشهیدان فرمود این راه براي شما هم هست، اّما باید به دنبال ما حرکت کنید؛ آن سخنراني 
نوراني حضرت در مکه هم همین است، نفرمود »َمْن َکاَن بَاِذاًل فِي اهلل ُمْهَجَته«، چون همه 
خون ها آن صالحیت را ندارد که »بالواســطه« به ُقرب الهي بار یابد. به ماها گفتند ببینید 
حسین بن علی)ع( در مکه چه فرمود، او فرمود: »َمْن َکاَن بَاِذاًل فِیَنا ُمْهَجَته «؛]١2[ ببینید ما 

چکار مي کنیم، شما هم تابع ما باشید.
 در صدر زیارت اربعین آمده اســت: حسین بن علی)ع( محبوب و خلیل توست، خون 
این حبیب و خلیل در راه توســت، آنگاه آن توان را دارد که جامعه را رهبري کند؛ رهبري 

آن حضرت در همین زیارت اربعین آمده است که »َو َقائِداً ِمَن الَْقاَدهًْ«؛]١٣[ او قائد است!
امام حسین)ع(، رهبر»قیادي« 

 رهبران، روحانیون، علما و مانند اینها دو قسم هستند: رهبري بعضي »قیادي« است و 
رهبري بعضي »سیاقي« است؛ بعضي ها دعوت به خیر مي کنند، مي گویند بروید به جبهه، 
بروید مدافع حرم باشید، بروید که ماها این طور هستیم، مي گوییم بروید که کار خوبي هم 
است، دعوت و تبلیغ است؛ اّما رهبرِي »قیادي« این است که خودش پیشتاز است و مي گوید 
بیایید! فرق امام و دیگران این بود که دیگران مي گفتند به طرف جنگ بروید، امام فرمود به 
طرف جنگ بیایید، پیشگام بود و گفت بیایید! »قائد« یعني کسي که خودش در جلو هست 
و مي گوید من رفتم بیایید، اما »سائق« کسي است که دستور مي دهد و مي گوید بروید دین 
را یاري کنید. رهبري اینهایی که »سیاقي« است توفیق آنها خیلي نیست و رهبري آنهایي 
که »قیادي« است، توفیق آنها صد  در صد است، فرمود من رفتم بیایید! :»َمْن َکاَن بَاِذاًل فِیَنا 
ناً َعلَي لَِقاءِ اهللِ نَْفَسُه َفلَْیْرَحْل َمَعَنا َفإِنَِّني َراِحٌل ُمْصِبحاً إِْن َشاءَ اهلل تََعالَی«، هر  ُمْهَجَتُه َو ُمَوِطّ
کس آماده اســت خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقای خداوند ســازد، با ما 
رهسپار شود، چرا که منـ  به خواست خداوندـ  فردا صبح حرکت خواهم کرد، بنابراین رهبري 
حضرت ،رهبرِي »قیادي« بود، چه اینکه در صد همین زیارت اربعین، بعد از محّبت و ُخلّت، 
سخن از »قیادهًْ« و رهبري قائدانه آن حضرت است. آنگاه کاري که وجود مبارک پیغمبر)ص( 
یِهم(، سه؛ این کار را کرد. انجام داده است که )یَُعلُِّمُهُم الِْکتابَ (، یک؛ )َو الِْحْکَمَة(، دو؛ )َو یَُزِکّ

دشمن ترین دشمنان
لَّهًْ«]١٤[ که تنها ذلّت از دودمان یزید نیست! کسي که از نفس اّماره  ا الِذّ این »َهْیَهاَت ِمَنّ
پیروي مي کند، او ذلیل اســت، او خوار است، براي اینکه در بیانات نوراني حضرت امیر)ع( 
هســت که »َکمْ  ِمنْ  َعْقلٍ  أَِسیٍر تَْحَت َهَوي أَِمیٍر«،]١5[ اگر در قیامت عّده اي مي گویند: )َربَّنا 
َغلََبْت َعلَْینا ِشــْقَوتُنا(،]١6[ براي همین بیان نوراني حضرت امیر است که فرمود یک عّده اي 
در جبهه جهاد درون شکست خورده هستند؛ وقتي که ما را شکست دادند، ما متوجه این 
صحنه نیستیم که ما با یک دشمني روبرو هستیم که این دشمن نه از ما مالی مي خواهد و 
نه از ما خون، فقط اسارت مي طلبد! چرا وجود مبارک پیامبر فرمود: »أَْعَدی َعُدِوَّک نَْفُسَک 
الَِّتي بَْیَن َجْنَبْیک «،باالترین دشمنان تو همان نفس اماره و احساسات سرکش تو است که 
از همه به تو نزدیکتر اســت و در میان دو پهلویت قرار گرفته است؟]١7[ براي اینکه دشمن 
نه مي خوابد، نه غافل اســت، نه ساهي است، نه ناسي اســت و نه دور است، بلکه در دروِن 
درون جا کرده اســت، بیدار است و منتظر غفلت ما است، )إِنَُّه یَراُکْم ُهَو َو َقبیُلُه ِمْن َحْیُث 
ال تََرْونَُهم ]١8[؛ یک چنین دشــمني که در درون ما است، روانکاو و روان شناس هم هست و 
مي داند که مشکل ما چه است و چه چیزی مي خواهیم، هر کسي را با همان خواسته هاي 
رواني اش فریب مي دهد و نمي خوابد و با ما در جنگ است و قصد او هم خونریزي نیست تا 
ما کشته بشویم و راحت بشویم، قصد او گرفتن مال نیست، او از ما آبرو و دین مي خواهد و ما 
را اسیر مي برد،گفت من سواري مي خواهم! من خون نمي خواهم، من بکشم که چه؟ سوگند 
یاد کرد )َلَْحَتِنَکَنّ ُذِرّیََّته(]١9[، یک چنین دشمني »أَْعَدی َعُدِوّ« است. دشمنان دیگر یا از ما 
خون مي خواهند که جان ما و روح ما و دین ما محفوظ مي ماند یا از ما مال مي خواهند یا 

زمین مي خواهند و خاک مي خواهند.
لَّهًْ« حضرت، تنها براي طرد استکبار برون نیست، برای طرد آن مستکبر  ا الِذّ  این »َهْیَهاَت ِمَنّ
درون هم هست؛ وجود مبارک حضرت این طور بود و شاگردان خوبي هم تربیت کرد؛ حاال آن 
َعاَء َو ااِلْسِتْغَفارَ «]2٠[ مطلب دیگری  اَلهًْ لَُه َو تاَِلَوهًْ ِکَتابِِه َو الُدّ مسئله اي که »أَنِّي َقْد أُِحُبّ الَصّ
است. ذلیل نبودن در برابر دشمن بیرون خیلي مهم نیست، عمده ذلیل نبودن در برابر »أَْعَدی 
َعُدِوّ« اســت و این »أَْعَدی َعُدِوّ« هم اسیر مي خواهد. حاال اگر عقل کسي اسیر شد، درباره 
کساني که در اوائل امر هستند این دشمن درون نمي گذارد او عاقل بشود، نمي گذارد دنبال 
علم برود، این یک نحو است؛ آنها هم که اهل علم هستند، مي گوید این علم خود را ابزار کار 
من قرار بده. شما می بینید سلسله جلیله انبیاء که آمدند متنّبیان)مدعیان پیامبری( کمتر از 
آنها نبودند، هر وقتي پیغمبري ظهور کرد، چند متنبي هم پیدا شد؛ هر وقتي امامي ظهور 
کرد، چند مدعي امامت هم پیدا شد؛ هر چند یک عالمي ظهور کرد، چند مدعي علمي پیدا 
شدند. فرمود اگر کسي عالم شد، شیطان علمش را در خدمت مي گیرد تا بتواند متشابهات 
را جمع آوري کند و ادعایي را هم راه اندازی کند، چنین کسي غیر از اینکه به دشمن سواري 
بدهد، کار دیگر نمي کند؛ اّما ساالر شهیدان)ع( فرمود: ما این بنی العباس و مانند اینها را به 
خاک ذلت مي کشانیم! این سخن قوي و نیرومند زینب کبري بود ـ چه در مجلس شام و 

چه در مجلس کوفيـ  در نهایت »مجلسین« دولت اموي را او بست! 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دامت برکاته( در جلسه درس اخالق 
در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 95/8/27

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرکز اطالع رسانی اسرا

١ .دعائم اإلسالم، ج١، ص١9. 2. کامل الزیارات، ص52. ٣.بشارهًْ المصطفی لشیعهًْ المرتضی)ط 
- القدیمهًْ(، ج 2، ص١56. ٤.آل عمران، 6١. 5. آل عمران، 6.  6. بقره، ١29. 7. مصباح المتهجد، 
ج2، ص788. 8.مناقب آل أبي طالب )البن شهرآشوب(، ج٣، ص2٤7. 9.اإلحتجاج، ج2، ص٣٠9. 
١٠-.همان، ص٣٠5. ١١.مؤمنون، ٤٤ . ١2. اللهوف ترجمه فهری، ص6١. ١٣.مصباح المتهجد، ج2، 
ص788 ١٤. اإلحتجاج، ج2، ص٣٠٠. ١5. نهج البالغة صبحي صالح، حکمت2١١. ١6. مؤمنون، 
١٠6. ١7.مجموعة ورام، ج ١، ص59. ١8. اعراف، 27 . ١9. إسراء، 62  . 2٠. اإلرشاد، ج 2، ص: 9١.
خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود. 

ذلتستیزیدرمنشامامحسین)ع(

حکم اعدام سه تن از محکومان دادگاه های 
انقالب تهران و سنندج، سحرگاه دیروز اجرا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و 
انقالب تهران، این سه محکوم علیه، »لقمان مرادی« 
فرزند عثمــان، »زانیار مرادی« فرزند اقبال و »رامین 
حســین پناهی« فرزند محمد میرزا می باشند که دو 
نفر اول در تاریخ ١٣88/٤/١٤ با اقدام تروریســتی در 
شهرستان مریوان منجر به فوت سه نفر از جمله فرزند 

امام جمعه مریوان شده اند.
لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله 
می باشند، دارای ســوابق دستگیری به اتهامات علیه 
امنیت بوده اند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقه 
دســتگیری در سال های ١٣86 و ١٣87 بوده و زانیار 
نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس 
بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است. زانیار 
مرادی نزد بازپرس دادســرای سنندج، با قبول اتهام 
اظهار داشته است که اقدامات مجرمانه را به پیشنهاد 
فردی به نام »هلپاچ« که یک تبعه عراقی بود، با هدف 
دریافت 2٠ میلیون تومان پول و اعزام به یک کشــور 

اروپایی انجام داده است. 
وی افزوده است در اجرای عملیات ترور، لقمان را 

با خود همراه نموده و پس از تهیه اسلحه و انجام ترور 
هر سه نفر به عراق رفته است. لقمان مرادی نیز ضمن 
تایید اظهارات زانیار، اقرار نموده اســت که پیشنهاد 
زانیار مبنی بر ترور را در قبال دریافت وجه پذیرفته و 
در جهت همراهی با او، یک قبضه اسلحه کالش از عراق 
تهیه کرده؛ به همراه زانیار هفت تا هشت بار به موقعیت 
ترور که میان مسجد و منزل امام جمعه بوده مراجعه 
نموده و نهایتاً در ساعت 2١ شب مورخ ٤/١٤/١٣88 
در مسیر بازگشــت مرحومان از مسجد به طرف آنها 
شــلیک کرده و سپس ترک موتور زانیار مرادی محل 

را ترک نموده است.
بازپرس دادســرای مریوان نظــر بر قرار جلب به 
دادرســی هر دو متهــم را داده و به موجب این قرار، 
اتهامات زانیار مرادی شامل محاربه، معاونت در سه فقره 
قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه  جنگی؛ 
و اتهامات لقمان مرادی نیز اقدام علیه امنیت ملی، ترور 
و سه فقره قتل عمدی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت 

در حمل و نگهداری اسلحه جنگی ذکر شده است.
متعاقباً درخواســت رئیس کل دادگستری استان 
کردســتان دائر بر احاله پرونده به دادســرای تهران، 
در تاریــخ ١٣89/٤/2٤ مورد پذیــرش دیوان عالی 

کشــور قرار گرفته و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقــالب تهران، برای محاکمــه به دادگاه 
انقالب اسالمی تهران ارجاع شده است. دادگاه پس از 
اخذ آخرین دفاع، با اعالم ختم رسیدگی طی دادنامه 
مــورخ ١٣89/١٠/٤هر دو متهــم را از بابت محاربه 
بــه اعدام محکوم می نماید و ایــن حکم طی دادنامه  
مورخ ١٣89/١١/١2 صادره از دیوان عالی کشور ابرام 

گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حســین پناهی عضو 
گروهــک کومله اســت که حســب گــزارش مورخ 
١٣96/٤/2 سازمان اطالعات سپاه کردستان، در قالب 
یک تیم نظامی، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور 
وارد شده و با مشکوک شدن ماموران به اعضای این تیم 
در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج، رامین 
حســین پناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک 
جنگی و شــلیک تیر به سمت ماموران نموده که این 
درگیری منتهی به هالکت سه تن از اعضای تیم مذکور 

و مصدوم شدن رامین حسین پناهی گردید.
بازپرس دادســرای ســنندج به نامبرده اتهامات 
محاربــه، عضویت در گروه هــای معاند نظام و حمل 
مهمــات جنگی را تفهیم نمــوده و متهم تحت قرار 

بازداشــت موقت قرار می گیرد. وی اقرار نموده است 
که مسلحانه وارد کشور شده و قصد عملیات در داخل 
کشور را داشته است. هم چنین پذیرفته است که یک 
خشاب ٣٠ تیری را به سمت ماموران شلیک کرده و 
افزوده است برای انجام مأموریت گروهکی به منطقه 

دهگالن وارد شده بود.
پــس از صدور قرار جلب به دادرســی و متعاقب 
آن کیفرخواســت، برای متهم مســتند به ماده 287 
قانون مجازات اسالمی به اتهام بغی تقاضای مجازات 
شده و رسیدگی به این کیفرخواست به دادگاه انقالب 
اسالمی سنندج محول شــده است. برای متهم ابتدا 
وکیل تســخیری تعیین شــده و متعاقباً خود وکیل 

معرفی کرده است. 
جلسات محاکمه با حضور متهم و وکیل وی برگزار 
شده و دادگاه طی دادنامه مورخ ١٣96/١٠/٣٠ حکم 
بر اعدام متهم صادر نموده و این حکم در دیوان عالی 
کشــور ابرام شده است. و متعاقبا اجرای حکم رامین 
حسین پناهی به دادســرای عمومی و انقالب تهران 
نیابت داده شده و بر همین اساس سحرگاه روز شنبه 
١7 شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در 

تهران اجرا شد.

دادستانی تهران خبر داد

اجرای حکم اعدام 3 تروریست

استاد برجسته درس خارج حوزه با بیان اینکه 
امروز تمام خواسته رهبر انقالب، مراجع و علما 
حل مشکالت مردم است، گفت: اگر مسئولی در 
خدمت به مردم کوتاهی کند بداند روزی از همین 

مردم سیلی خواهد خورد.
این مرجع تقلید در دیدار جمعی از مبلغان اعزامی 
از دفتر وی با اشــاره به پیش رو بــودن ایام عزاداری 
سیدالشهدا)ع( محرم و صفر را بهترین فرصت تبلیغی 
برای بیان معارف الهی و دینی دانســت و افزود: باید 
افکار و هدف امام حســین)ع( را با شــرایط روز برای 
مردم معرفی کنیم، اینکه می گویم امام حســین)ع( 
برای برداشتن ظلم و ستم و مبارزه با فساد قیام کرد و 
برقراری عدالت و اجرایی کردن اسالم محمدی هدف 

امام حسین)ع( بود، باید برای مردم بیان شود.
به گزارش رسا، استاد برجسته درس خارج حوزه 
علمیه قم با بیان اینکه حضرت سیدالشــهدا با تمام 
هستی خود برای انجام دستور الهی به میدان آمدند، 
اظهار داشــت: باید تبیین شود آنقدر مبارزه با ظلم و 
ستم و فساد مهم بود که اباعبداهلل)ع( برای ریشه کن 
کردن آن و استقرار اسالم ناب تمام هستی خود را به 

میدان آورد. آیت اهلل نوری همدانی نسبت به برنامه های 
دشمن برای تضعیف عاشورا و معارف حسینی هشدار 
داد و ابراز داشت: دشمن به دنبال تضعیف عاشورا است 
چون می داند تا فرهنگ ظلم ستیزی و ایثار و شهادت 

هست، هیچ کاری از پیش نخواهد برد. 
وی با بیــان اینکه اصلی تریــن و مهم ترین کار 
روحانیت در ایام تبلیغی باید پاســخ به شبهات باشد، 
ادامه داد: دشمن با استفاده از فضای مجازی و تبلیغاتی 
گسترده سعی در تخریب اعتقادات دارد که امروز باید 
شــبهات را دید و پاســخ داد.این مرجع تقلید اظهار 
داشت: نمی شــود گفت در منابر از سیاست اسالمی 
سخن نگوییم، اتفاقا دشــمن دنبال همین است که 
بی سر و صدا مجلسی گرفته تمام شود؛ عزاداری باید 
باشکوه باشد و حرکت سیاسی امام حسین)ع( معرفی 
شود، باید مسائل روز بیان شود امروز مردم می خواهند 
بدانند که امام حســین)ع( چه وظیفه ای را برای آنها 
در نظر می گیرد. آیت اهلل نوری همدانی القا ناکارآمدی 
حکومت اسالمی را توطئه دشمن دانست و خاطرنشان 
کرد: یأس و ناامیدی در جامعه خطر بزرگی است اما 
نباید از بازگو کردن حقایق غفلت کرد، باید مشکالت 

و معضالت را بیان کرد، روحانیت که از مردم جدا باشد 
و مشکالت مردم و ضعفا را نفهمد و درک نکند و نگوید 
باید فاتحه روحانیت را خواند. استاد برجسته درس خارج 
حوزه علمیه قم افزود: علمای ما همواره در کنار مردم 
بوده اند و امروز هم وظیفه همین است روحانیت در دفاع 
از مردم و انقالب و نظام باید بر ســر عده ای که ضربه 
می زنند داد بزنند؛ امروز تمام خواسته رهبری معظم، 
مراجع و علما حل مشکالت مردم است، اگر مسئولی 
در خدمت به مردم کوتاهی کند بداند روزی از همین 

مردم سیلی خواهد خورد. 
وی تأکید کرد: ناامید کردن مردم بسیار خطاست 
ولی بیش از همه بعضی از مسئوالن با عملکرد بد خود 
مردم را ناامید می کنند، مردم وقتی می بینند یک جنس 
صبح یک قیمت و عصر یک قیمت و گاهی دو مغازه 
کنــار هم قیمت متفاوت دارد، از عدم مدیریت ناامید 
می شوند؛ نظارت و کنترل قیمت ربطی به تحریم ندارد 
بلکه نیازمند زحمت و کار است. این مرجع تقلید خطاب 
به مبلغان ابراز داشت: نوکری امام حسین)ع( برای همه 
ما افتخار است، با مردم مهربان باشید و بدانید اخالق 

و تواضع و اخالص بهترین تبلیغ است.

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در ادامه 
سفر خود به چین، با معاون کمیسیون مرکزی 
نظامی چین در پکن دیدار و پیرامون مســائل 
منطقه و همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.

امیر سرتیپ حاتمی در دیدار ارتشبد ژانگ یو شیا 
کــه هیئت همراه و مقامات عالی دفاعی چین حضور 
داشتند با اشاره به وضعیت پیچیده جهان افزود: در این 
اوضاع پیچیده منطقه غرب آسیا به یکی از کانون های 
اصلی بحران در جهان تبدیل شد و تروریست ها با افراط 
گرایی و تجزیه طلبی و با حمایت فرامنطقه ای موجب 

تشدید این بحران شدند.
وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه 
وضعیت به گونه ای بود که گروه های تروریستی موفق 
شدند حدود 9٠ درصد خاک سوریه را به اشغال خود 
درآورند، تصریح کرد: ملت، دولت و نیروهای مســلح 
سوریه و دوستان آنها شامل ایران، روسیه و حزب اهلل 
در صحنه وارد شدند و با هماهنگی یکدیگر تروریست ها 

را سرکوب کردند. 

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه کمک چین در 
صحنه بین المللی در حمایت از دولت ســوریه بسیار 
موثر بود، خاطرنشان کرد: بحمداهلل امروز تروریست ها 

به مرحله شکست نهایی در سوریه نزدیک شده اند.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست های سردمداران 
آمریــکا در منطقــه ادامه داد: آنها بــا نقض مقررات 
بین المللــی، راه اندازی جنگ تجــاری، بی توجهی به 
معادالت از جمله خــروج از برجام و معاهده پاریس 

برخالف نظم و امنیت عمومی رفتار می کنند.
در ادامــه ایــن دیدار، همکاری هــای منطقه ای 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری خلق چین برای 
ایجاد صلح، ثبات و امنیت مورد بررسی قرار گرفت و 
بر ضرورت تالش نیروهای مسلح دو کشور برای اجرایی 
کردن بیانیه جامع شراکت راهبردی دو کشور در بخش 

دفاعی تاکید شد.
دو طــرف همچنین در این دیــدار پس از مرور 
محورهای همکاری نظامی و دفاعی، بر توســعه آن از 

طریق ادامه رایزنی ها تاکید کردند.

بازدید وزیر دفاع ایران از مرکز آموزش 
فضانوردان و چند مرکز نظامی و صنعتی چین

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه 
در پایان ســفر دو روزه خود به چین، از مرکز آموزش 
فضانوردان و چند مرکز نظامی و صنعتی این کشــور 
در پکــن بازدید کردند. امیر ســرتیپ حاتمی پس از 
ایــن بازدیدها و پیــش از ترک چین به مقصد تهران 
در فــرودگاه پکــن در جمع خبرنــگاران دیدارهای 
انجام شــده را در چارچوب اهداف دیپلماسی دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران موفق ارزیابی کرد و گفت: 
امیدوارم با پیگیری توافقات ســفر، شاهد توسعه روز 
افزون همکاری های راهبردی دفاعی دو کشور باشیم.

به گــزارش روابط عمومی وزارت دفاع وی هدف 
اصلی ســفر را پیگیری به موافقتنامه سال 95 میان 
وزرای دفاع دو کشــور عنوان کرد و ادامه داد: در این 
سفر موافقتنامه را مرور و درخصوص بخش هایی که با 
کندی مواجه است هماهنگی های الزم برای پیگیری 

صورت گرفت.

وزیر دفاع ایران در دیدار با معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین:

تروریست ها در سوریه به مرحله شکست نهایی نزدیک شدند

فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران گفت: 
بهره برداری از انواع سامانه های پدافندی به روز 
و کارآمد باعث می شود بگوییم آسمان ایران در 

منطقه امن ترین آسمان است.
امیر سرتیپ بیژن ساعدی فرمانده منطقه پدافند 
هوایی تهران با اشــاره به سیاســت گذاری کالن قرار 
گاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیا)ص( برای پایش موثر 
و مستمر آسمان کشــور، نظارت های دقیق براساس 
مقــررات هوانوردی در بخش های حوزه مســئولیتی 
فرودگاه ها گفت: بحران هایی که در کشورهای اطراف 
اتفاق افتاد، همچنین مسائلی که در شبه جزیره کریمه 
بین روسیه و کشورهای متناظر ایجاد شد والبته بحرانی 
که در کشور های سوریه و عراق رخ داد، امنیت آسمان 
آن کشورها با مشکل روبرو شد. در این شرایط با توجه 
به دقت نظر پدافند هوایی کشور، آسمان ایران به عنوان 

امن ترین آسمان منطقه شناخته می شود.
وی در ادامــه بــه موضوع پرواز هلی شــات ها و 
پهپادهایی بر فــراز تهران و واکنش پدافند هوایی در 
چند سال گذشته اشــاره کرد و گفت: قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( با راهبری ستاد کل نیروهای 
مسلح یک دستورالعمل ویژه ای را به همه استانداری ها 
ابالغ کرد، مبنی بر اینکه هر سازمان و شخصی بخواهد 
پرنده بدون سرنشــین برای امــور مربوط به خود به 
پرواز در بیاورد می بایست با پدافند هوایی آن منطقه 
هماهنگی های الزم را انجام دهد. از طرف دیگر پدافند 
هوایی در بخش کشف این هلی شات ها از سامانه های 
مدرن راداری و ســامانه های اپتیک بهره برداری کرده 
اســت؛ این پهپادها کامال در رصد و اشراف اطالعاتی 
سازمان پدافند هوایی قرار دارد.اینکه شما مانند چند 
ســال پیش دیگر صدایی یــا خبری در این خصوص 
نمی شــنوید به این دلیل است که این پهپادها و هلی 
شات ها کامال در کنترل ما هستند و به صورت هماهنگ 
با مجموعه سامانه یک پارچه پدافند هوایی، سازمانها 
که نیاز به استفاده از این سامانه ها دارند، مجوز الزم را 
دریافت و فعالیتشان را انجام می دهند و با متخلفین نیز 

به شیوه های مدرن و جدید برخورد می شود.
وی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه نیروهای 
مسلح در تولید تجهیزات دفاعی به خودکفایی رسیده 
و در مقابــل تهدیدات کامال مســتقل عمل می کنند 
تاکید کرد: دائما در حال به روز کردن، بهینه ســازی 
و کارآمــد کردن تجهیزاتمان متناســب با تهدیدات 
روز هستیم و امروز به جایگاهی رسیده ایم که بتوانیم 
تجهیزات و ســامانه های پدافنــدی بومی را به دیگر 

کشورها صادر کنیم.

فرمانده پدافند هوایی تهران :
ایران امن ترین 
آسمان را دارد

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از 
آزمایش موفق سیستم سالح موشکی پدافند هوایی 

موسوم به باور 373خبر.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از قم، ســرتیپ قاســم 
تقی زاده در حاشــیه آیین افتتاح مرکز فرهنگی، آموزشی و 
بصیرت افزایی الغدیر سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به پرتاب 
ماهواره های ایرانی به فضا اظهار کرد: در برنامه ١٠ ساله فضایی 
کشور قرار است که هر دو تا سه سال یک بار، برنامه پرتاب 
ماهواره ساخت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی صورت بگیرد، در 
این راستا برنامه ریزی کردیم که یک ماهواره را در سال جاری 
پرتاب کنیم.وی ادامه داد: آزمایش ماهواره در سال جاری یک 
برنامه دانشگاهی و تحقیقاتی است و در صورت موفقیت پرتاب 
این ماهواره، پرتاب ماهواره های دیگر در زمینه هواشناسی را 
در دستور کار خواهیم داشت.جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح افزود: یکی از موفقیت های این وزارت خانه، 
آزمایش موفق سیستم سالح موشکی پدافند هوایی موسوم به 
باور ٣7٣ بود. برد این سیستم 2٠٠ کیلومتر و سقف پروازی 
موشک آن 27 کیلومتر است، موشک این سیستم، ورزیده، 

چابک و با تکنولوژی نوین ساخت داخل است.
تقی زاده با اشــاره به ســاخت جنگنده بومی در داخل 
اظهــار کرد: جنگنــده بومی کوثر به نیــروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران تحویل داده شده است و ساخت 
تمام زیرمجموعه های این جنگنده داخلــی بود.وی افزود: 
برخالف تبلیغات واهی رژیم صهیونیستی، با تکیه بر نرم افزار 
و ســخت افزارهای داخلی جنگنده کوثر را با فناوری بومی 
ساختیم.وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب به درستی 
فرمودند که آمریکا با ما نخواهد جنگید، چون توان و قدرت 
تسلیحات و سالح موشکی کشورمان را به خوبی فهمیده است، 
البته برخی از فناوری های دفاعی را به اطالع عموم نرساندیم و 
برای روز مبادا نگه داشتیم که در صورت هرگونه تهدید، مقابله 
بسیار قوی و محکمی را داشته باشیم.جانشین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: ٣8٠ هزار نیروی آمریکایی 
در منطقه حضور دارند، آنها نباید باشند و آمریکایی ها باید 
منتظر تبعات اقدام علیه نظام جمهوری اســالمی باشند، به 
خصوص که رصد مستمر و پیوسته از آمریکایی ها داریم. در 
پدافند هوایی دارای قدرت خوبی هستیم و در سطح جهان 

حرف های زیادی در زمینه دفاع داریم.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد

آزمایش موفق سامانه موشکی باور 373

 معاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
آذربایجان غربی گفت: دریافت هرگونه وجه اضافی از 

بابت کتاب های درسی ممنوع است.
 منافی افزود: با بیان اینکه توزیع کتاب های ابتدایی استان  
در مناطق و نواحی از ١٤ شهریور آغاز شده است گفت: ٤١ 
عنوان کتاب ابتدایی به طور کامل  و به تعداد دو  میلیون و 
٣6٤ هزار و 5٠7 جلد دریافت شــده و حدود 9٠ درصد آن 

به مناطق و نواحی ارسال شده است. 
منافی اضافه کرد: کتاب های متوسطه دوم شاخه های فنی 
و حرفــه ای و کاردانش پایه های دهم و یازدهم تا 7٠ درصد 
دریافت شــده و از نیمه دوم شهریورماه به مناطق و نواحی 
ارسال می شود.معاون متوسطه آموزش و پرورش استان گفت: 
توزیع کتاب شاخه نظری و متوسطه اول طبق اعالم اداره کل 
چاپ و نشر و توزیع مواد آموزشی از سوم شهریور ماه توسط 

کتابفروشی ها در شهرستان ها شروع شده است.
وی گفت : کتاب اختیاری شــاخه نظری شــامل تفکر 

و ســواد رســانه ای، کارگاه کارآفرینی و تولید و هنر خارج 
از لیســت توزیع کتابفروشــان دریافت شده و در دهه سوم 
شهریور به مناطق و نواحی ارسال خواهد شد.منافی  اضافه 
کرد: با توجه به عدم امکان صدور حواله در مناطق و نواحی 
برای مدارسی که ثبت نام دانش آموزان آنها کامل نشده است، 
مدیران مدارس و هنرستان ها باید هرچه سریع تر نسبت به 
تکمیل ثبت نام دانش آموزان در سامانه اقدام کنند. او گفت: 
ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی 97-98 
دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه فنی 
و حرفه ای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، شاخه نظری رشته 
معارف اســالمی و کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره 
اول متوسطه ویژه اســتعدادهای درخشان از طریق سامانه 
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انجام می شود. وی ادامه داد: ثبت نام اینترنتی پایه های اول 
ابتدایی، دهم فنی و حرفه ای کاردانش از 2٣ تیرماه 97 آغاز 

شده است و تا 2٠ شهریور ادامه می یابد.

ممنوعیت دریافت وجه اضافی از بابت كتاب های درسی

آیت اهلل نوری همدانی:

 مسئولی كه در خدمت كوتاهی كند 
از مردم سیلی خواهد خورد


