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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وطن فروشان در سودای شرط گذاری 
برای شرکت در انتخابات!

سرویس سیاسیـ 
کوبیدن فتنه گران و وطن فروشان بر طبل شرط گذاری در انتخابات، جاده صاف کنی برای FATF و به 

کار بستن ترفند رقیب هراسی از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره ای بود.
روزنامه ایران دیروز گزارشــی را با عنوان »مشارکت مشروط، کانون مباحثه اصالح طلبان« منتشر کرد 
و نوشت: »اصـــالح طلبــــان همچنان صندوق رأی را تنها راه دستیابی به خواسته های اصالح طلبانه خود 
می دانند. با این حال آنچه سعید حجاریان در فروردین ماه سال جاری تحت عنوان »مشارکت مشروط« در 
انتخابات مطرح کرد، همچنان کانون بحث اندیشه ورزان این جریان سیاسی قرار دارد و دیدگاه های متفاوتی 
پیرامون آن مطرح می شــود؛ از بهزاد نبوی که معتقد اســت اصالح طلبان باید به جای مأیوس کردن مردم 
با تمام قوا برای برگزاری انتخابات پرشــور تالش کنند تا مرتضی الویری که می گوید جز صندوق رأی راه 
دیگری نمی شناسد اما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان پیش بینی می کند که ممکن است 
اگر کاندیداهای اصالح طلب قلع و قمع شوند این جریان سیاسی از ارائه فهرست اجتناب کند. هر کدام نیز 

برای نقد و نظر خود دلیلی دارند.«
طنز سیاسی روزگار است؛ طیفی که مسبب وضع موجود است و کارنامه اش مملو از فتنه گری، خیانت 
و وطن فروشــی است، برای شرکت در انتخابات می خواهد شرط بگذارد! سخنگوی شورای نگهبان چند روز 
پیش در گفت وگو با کیهان تأکید کرد شــرط گذاری برای شــرکت در انتخابات را نه مردم اعتنا می کنند نه 

شورای نگهبان.
باید با پیوستن به FATF ریسک سرمایه گذاری در ایران را کاهش دهیم!

روزنامه آرمان دیروز طی گفت وگویی نوشــت: »یکی از مهم ترین اقداماتی که الزم و ضروری می نماید 
تا همه ارگان ها چه بخش خصوصی و چه دولت با همکاری هم به انجام برســانند، تالش جهت بهبود رتبه 
اقتصادی ایران و ریسک سیاسی در شاخص های جهانی است. با اینکه رتبه اقتصادی ایران بهبود یافته ولی 
هنوز برای سرمایه گذاران خارجی قابل قبول نیست. همه ارکان و بخش های اقتصادی کمک کنند تا بهبود 
ریسک سرمایه گذاری کشور را شاهد باشیم. از سوی دیگر الزم است تا کشور به یک سری از قوانین و مقررات 
بین المللی پایبند باشد؛ از جمله رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین المللی، FATF ، پیوستن به 
WTO و...عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و کنوانسیون های بین المللی نشان از آن دارد که ما به 
همکاری های بین المللی متعهدیم.«رسانه های زنجیره ای در سال های گذشته مدعی بودند که اگر در موضوع 
هسته ای با آمریکا مذاکره کنیم و به توافق برسیم، سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و سرمایه گذاران از 
دیگر کشورها در ایران صف می کشند. برجام امضا و اجرا شد ولیکن با استناد به آمار مراکز معتبر بین المللی، 
سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام کاهش پیدا کرد. حال برخی دولتمردان و رسانه های زنجیره ای مدعی 
هستند که اگر به FATF بپیوندیم، سرمایه خارجی به کشور سرازیر می شود. این در حالی است که کارویژه 
FATF هوشمندسازی تحریم های وزارت خزانه داری آمریکاست. مدعیان اصالحات، پذیرش ذلیالنه دیکتاتوری 
آمریکا و امتیازدهی یک طرفه به این دولت سلطه گر را همکاری های بین المللی و همراهی با نظم جهانی جا 
زده و مدعی هستند که اگر به این سلطه گری تن دهیم، مشکالت اقتصادی رفع خواهد شد. این در حالی 

است که تجربه های جهانی و حتی تجربه های گذشته در ایران، خالف این ادعا را ثابت می کند.
دلواپسی مدعیان اصالح طلبی!

روزنامه آفتاب یزد در ســرمقاله شماره دیروز خود نوشته اســت: »]اگر[ جریان چپ ]طیف موسوم به 
اصالح طلب[ از انتخابات مجلس کنار بکشــد به نظر نمی رسد باز هم کسی مثل الریجانی باالنشین مجلس 
باشد و باید منتظر چهره ای در حد و قامت سعید جلیلی باشیم. کما اینکه قطار تغییرات به نفع جریان خاص 

شروع به حرکت کرده و سوت های هشدارآمیز این قطار در گوش ها پیچیده است.«
در ادامه این نوشته آمده است: »اینکه فالحت پیشه معقول و منصف می بازد و ذوالنور پایداری ها می برد، 
حاوی پیام ها و سیگنال های مهمی است. هر طور هم که این تحوالت کمیسیونی در مجلس را تحلیل کنیم 

باز هم نمی توان به نقطه امیدوارکننده ای رسید و الجرم باید دلواپس فردا شد.«
توهین ها و عبارات زشت مدعیان اصالحات در مورد رقبای سیاسی چیز تازه ای نیست. در عبارات فوق 
که سردبیر روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب آن را نوشته، یک نماینده چون از جهت خط و ربط سیاسی 
همســوی آنهاست »معقول و منصف« خوانده شده است. وقتی در این یادداشت نوشته می شود اینکه فالن 
نماینده معقول و منصف می رود و فالن نماینده می آید سیگنال های مهمی دارد؛ این یعنی آن نماینده دیگر 

از این صفات )معقول و منصف( تهی است.
همراهی زنجیره ای با رسانه های دشمنان

این یادداشت سپس نوشته است: »اشتباه نشود. جلیلی ها ترسناک نیستند اما کارنامه قابل قبولی ندارند!... 
در همین چند روز که ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شده در رسانه های خارجی بیشتر واژه 
»ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران« بکار رفته است؛ حال خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.«

سپس این نوشته به اصالح طلبان می گوید باید در میدان باشند، چرا که دیگران کارنامه قابل قبولی ندارند. 
باید پرسید آیا طیف موسوم به اصالح طلب در مجلس دهم کارنامه قابل قبولی دارد که نباید میدان را ترک کند؟
ضمن آنکه در دوره ای که آقای سعید جلیلی مسئول مذاکرات هسته ای بود، چرخ کارخانه ها و سانتریفیوژها 
با هم می چرخید. اما در مورد ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز باید گفت این خیلی طبیعی است که 
وقتی اروپایی ها و آمریکایی ها می بینند کسی که در برابر زورگویی و سلطه طلبی های آنها ایستادگی بیشتری 

می کند به ریاست جایی رسیده، نسبت به آن واکنش نشان دهند.
اما نکته جالب اینکه روزنامه آفتاب یزد هم همسو با رسانه های خارجی معاند )که به آن  اشاره کرده( از 

ریاست ذوالنور بر کمیسیون امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است. 
ادعای رهامی تکذیب شد

روزنامه سازندگی در شماره دیروز خود، با محسن رهامی، رئیس کمیته راهبردی جبهه اصالحات گفت وگو 
کرده و تیتر زده بود: »جزئیات گفت و گوی اصالح طلبان با شورای نگهبان«

در بخشــی از این گفت وگو آمده بود: »یک جلســاتی هم االن به صورت مستمر یک هفته میان در خود 
بیت رهبری با مدیریت آقای ابوترابی تشکیل می شود. در این جلسات حدود هفت هشت نفر از اصولگرایان 
موثر حاضر می شوند و حدود همین تعداد هم از اصالح طلبان. از جمله از اصولگرایان چهره هایی مانند آقایان 
زاهدی نماینده مجلس و حسینی وزیر سابق ارشاد حضور دارند. از طرف اصالح طلبان هم بنده و آقای نجفقلی 
حبیبی و تعدادی دیگر هستیم.«وی در پاسخ به اینکه »این جلسات حول چه محورهایی است« گفته بود: 
»بیشتر گفت وگوها ملی است« و »دو سال است که مرتب یک هفته در میان این جلسات برگزار می شود.«

ســازندگی اما عصر روز گذشته با انتشار مطلبی تحت عنوان »تصحیح یک گفت وگو« نوشت: »محسن 
رهامی امروز در مصاحبه با روزنامه سازندگی از جلسات گفت وگوهای ملی با محوریت آقای ابوترابی در بیت 
رهبری خبر داد، این در حالی اســت که پیگیری های سازندگی حاکی است جلسات آقای ابوترابی در دفتر 
شخصی و به ابتکار خود ایشان تشکیل می شود نه در بیت رهبری، و این جلسات هیچ ارتباط تشکیالتی با 

دفتر رهبری ندارد.«

درمکتب امام

جرم ما، استقالل ماست
قدرت هاى بزرگ بايد طرز تفكرشان را عوض كنند. بايد بدانند كه دنيا عوض 

شده است. دنيا دنياى سابق نيست. دنياى سابق نيست كه يا انگلستان بايد بر همه 

دنيا حكومت كند يا اروپا يا امريكا و يا شوروى. دنيا امروز منى پذيرد اين را. بايد آنها 

تعديل كنند كارهاى خودشان را. دنيا منى پذيرد كه دو قدرت متام دنيا را از بني بربند. 

دنيا منى پذيرد كه يك اقليت متام كشورها را ببلعد. بايد اينها در كارهاى خودشان يك 

تجديدنظر بكنند. جرم ما اين بود كه مى خواستيم آزاد باشيم، مى خواهيم خودمان 

زندگى خودمان را اداره كنيم و مى خواهيم كه در تحت قيمومت هيچ دولتى نباشيم.
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استعمار پیر با تحریک و پشتگرمی 
آمریکا و البته دیدن برخی ضعف های 
داخلی، شــرایط را فراهم دیده تا به 
اصطالح »شمشــیر را برای جمهوری 

اسالمی ایران از رو ببندد.«
درحالی که رئیس جمهور روز چهارشنبه 
)12 تیر(، در سخنانی قاطع به بی عملی و 
انفعال اروپایی ها واکنش نشان داد و تمجید 
و تحســین همگان را بابت این مواضع به 
دنبال داشــت، در زیرپوست کشور ظاهراً 
تحــوالت دیگری در جریان اســت که در 
آن خبری از »قاطعیت« و »اقتدار« دولت 

جمهوری اسالمی نیست.
برخی رسانه ها در روز 6 تیرماه گزارش 
دادند که ســفیر بلژیک در ایــران، خانم 
»ورونیک پتی«، با حضور در استان قزوین 
دیدارهایی با فعاالن حوزه زنان در حوزه های 
مدیریتی، سیاســی، فرهنگــی اجتماعی 
و اقتصادی داشــته )و محوریت ســخنان 
مداخله جویانــه وی مســائلی مانند زنان، 
قانون، حقوق بشــر، و زمینه های مختلفی 

همچون ورزش و کارآفرینی بوده است(
ســخنان  ایــن  این کــه  از  جــدای 
مداخله جویانه چه ربطی به شــرح وظایف 
دیپلماتیک ســفیر بلژیک در ایران دارد، 
مسئله اینجاســت که چه کسانی و با چه 
هدفــی زمینــه ارتباط گیری ســفیر یک 
کشور بیگانه را با زنان استان قزوین فراهم 

کرده اند؟
دیدار معصومه ابتکار با هلنا 

سانگالند، سفیر سوئد
معصومــه ابتکار، معاون امــور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری، در دو ســال 
گذشــته در چند نوبت با ســفیر سوئد در 
ایران، خانم هلنا ســانگالند، دیدار کرد و 
حتی ســفری دو روزه به سوئد داشت که 
محور مذاکرات او با ســوئدی ها، همکاری 
آنها در بحث »توانمندســازی زنان« بوده، 

که مشــرق در گزارشــی تفصیلی به آن 
پرداخته بود. همچنین یکی از سرفصل های 
کاری محمدجواد آذری جهرمی در وزارت 
ارتباطات، بحث »توانمندسازی« زنان است 
که ازقضا معصومه ابتکار همکاری تنگاتنگی 

با وزارت ارتباطات در این زمینه دارد.
دیدار پروانه سلحشوری 

با الریکا انگستروم
همچنیــن در 2۳ آبــان ۹6، پروانــه 
سلحشــوری، نماینده تهران از فراکسیون 
امیــد و رئیس فراکســیون بانوان مجلس 
شورای اســالمی، در دیدار با خانم الریکا 
انگستروم، مســئول برنامه های آموزش و 
تربیــت مدیر و کارآفرینــی بخش روابط 
بین الملل ســازمان فرهنگی سوئد، گفت: 
»ما از هرگونه فعالیت در راســتای توسعه 
و گسترش مراودات فرهنگی و اقتصادی و 
انتقال تجربیات در حوزه زنان با کشور سوئد 

استقبال و حمایت می کنیم.«
بســیاری ازکارشناســان ایــن حوزه، 
تحــرکات چهره هایــی چــون ابتــکار و 
مــوالوردی و همچنین وزارت ارتباطات را 
در زمینه اجرایی سازی برخی از اهداف سند 

استعماری 20۳0 می دانند.
برگزاری مهمانی های مختلط 

شبانه در تهران
از سوی دیگر، از تحریکات و تحرکات 
ســفارتخانه روباه پیر اســتعمار، انگلیس 
خبیث، در هفته های اخیر برای تاثیرگذاری 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی کشورمان 

نباید غافل شد.
روز 20 خرداد، حجت االسالم سلیمی، 
نماینده محالت در مجلس، در تذکری در 
واکنش با برگــزاری مهمانی های مختلط 
شــبانه در تهــران و دســتگیری چندین 
دیپلمات انگلیسی در این مهمانی ها، گفت: 
»متأسفانه در کشور ما برخی سفارتخانه های 
خارجی مهمانی های مختلط برگزار کرده و 

در ماه مبارک رمضان مشروب سرو کردند 
و در ایــن میــان هنرمندنماها نیز در این 
مراسم ها شــرکت می کنند که این مسئله 

جای تعجب دارد.«
»افطاری« سفارت انگلیس

نماینــده مــردم محــالت و دلیجان 
در مجلــس شــورای اســالمی ادامه داد: 
»انگلیســی ها در شــرایط کنونــی از هر 
ابزاری برای پیشــبرد اهداف خود استفاده 
می کنند از این رو یک روز مراسم افطاری 
برگزار کرده و یک روز مهمانی های مختلط 
می گیرنــد بنابرایــن وزارت امور خارجه و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید جلوی 

اینگونه هنجارشکنی ها را بگیرند.«
راب مک ایر، سفیر بریتانیا در ایران در 
توئیتر خود نوشت: باعث افتخار بود که شب 
گذشته میزبان تعدادی از همکاران دولت، 
بخش خصوصــی و دیگر دیپلمات ها برای 

صرف افطار در سفارت بودیم.
وی در پاســخ به انتقــادات از ضیافت 
افطاری در ســفارت این کشور در توییتر 
نوشــت: ما تعــدادی میهمان که شــامل 
دیپلمات ها و اشخاص ایرانی بودند را دعوت 
کردیم و با هدف به اشــتراک گذاشــتن و 
شــفافیت در مورد آن توییت کردیم. من 
خبرنگاران منتقد را به یک مراســم افطار 
دعــوت می کنم تا نظرات شــان را با ما در 

میان بگذارند.
جشن تولد ملکه انگلیس 

در تهران
تیر(،  همچنین روز چهارشــنبه )12 
خبرگزاری فارس گزارش داد که در متنی 
که خطاب به رســانه های کشورمان درباره 
برگزاری نشســت مطبوعاتی راب َمِک ایر، 
سفیر انگلیس ارسال شده، شروطی بسیار 
عجیب و توهین آمیز گنجانده شده است. 
در این متن آمده اســت: »از شــما دعوت 
می شود تا در جلســه توجیهی و غیرقابل 

نقل قول سفیر بریتانیا در ایران، آقای راب 
مک ایر درباره اینستکس شرکت نمایید. این 
نشســت در ساعت 11: 1۵ فردا پنجشنبه 
)1۳ تیر 1۳۹۸(  در سفارت بریتانیا برگزار 

خواهد شد.«
در ادامه این اطالعیه توهین آمیز، آمده 
است که ســفیر انگلیس، تنها یک بیانیه 
به زبان انگلیســی و بــدون امکان ترجمه 
و بدون حضور مترجم همزمان ســفارت، 
قرائــت خواهد کرد؛ هیچ خبرنگاری اجازه 
همراه داشتن ضبط صوت نخواهد داشت؛ 
هیچ عکاسی اجازه حضور در برنامه را ندارد 
و خبرنــگاران هم اجازه پــارک خودرو در 

مجموعه سفارت را نخواهند داشت.
همچنین مســئوالن رسانه ای سفارت 
انگلیــس نیز در تماس با رســانه ها اعالم 
کرده اند که ســفیر به هیچ عنوان به هیچ 
سؤالی پاســخ نخواهد داد مگر اینکه متن 
سؤال، قباًل برای سفارت ارسال شده باشد 

تا جواب آن پیشاپیش آماده شود.
توقیف نفتکش ایرانی

در ادامــه کنــار رفتــن پرده هــای 
»دیپلماتیک« از چهره استعمارگران سابق 
و آشکار شــدن ماهیت ضد ملت مستقل 
ایــران، روز 1۳ تیرماه، یک نفتکش حامل 
نفت ایران در ســواحل تنگه جبل الطارق 
توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شد.

ظاهــرا اســتعمار پیر بــا تحریک و 
پشــتگرمی آمریکا و البتــه دیدن برخی 
ضعف های داخلی، شــرایط را فراهم دیده 
تا به اصطالح »شمشــیر را برای جمهوری 
اسالمی ایران از رو ببندد«. در این شرایط، 
تنهــا راه مقابله این اســت که هر حرکت 
این چنینی را با قاطعیت و استحکام پاسخ 
دهند تا ایــن پیام یکدســت و صریح به 
طرف های پیمان شــکن فرستاده شود که 
»عصر استعمار و استثمار علیه ملت ایران، 

سال هاست که به سر آمده است«.

افزایش تحركات استعماری سفارتخانه های اروپایی 
در سایه انفعال دستگاه دیپلماسی

کل ســپاه  فرمانده  جانشــین 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: جبهه 
دشمنی  آمریکا  به سرکردگی  باطل 
خــود را از روز اول بعد از پیروزی 
انقالب آغاز کرد که اولین حمله آنها 
صبح 24 بهمن در کردســتان آغاز 
شد و از آن زمان تاکنون این دشمنی 

بی تعطیلی ادامه داشته است.
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم 
گرامیداشت سی  و هفتمین سالروز اسارت 
حاج احمد متوسلیان و دپیلمات های ربوده 
شده کشورمان در بیروت به دست عوامل 
رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت: امروز 

یاد کسانی را گرامی می داریم که خالصانه 
برای خدا قدم برداشتند و خداوند به همین 
دلیل به آنها عظمتی داده است تا دیگران 

از آنها بهره مند می شوند.
وی ادامــه داد: آنهــا کســانی بودند 
که وقتی پای دشــمن بــه میان می آمد 
حداکثر قدرت و شــدت را داشتند و در 
مقابل دوســتان مهربان بودند. این روند 
چنان جوششی به میان آورد که محدود 
به رزمندگان یک لشکر و کشور نیست و 
مربوط به رزمندگان و دلدادگان اسالم ناب 

محمدی است.
جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: 
آن روزی که حاج احمد متوسلیان به آن 

خطه بزرگ پای گذاشت عظمتی بعد از 
آن حضور پای نهاده شــد که کسی فکر 
نمی کــرد چنین قدرتی شــکل بگیرد و 
امیدوار به برگشت حاج احمد متوسلیان 

هستیم.
به گزارش ایسنا، سردار فدوی با بیان 
اینکه جنگ ۳۳ روزه با فشار آمریکایی ها 
توســط رژیم صهیونیســتی آغاز شــد، 
گفــت: دلیل آغاز ایــن جنگ آن بود که 
نمی توانســتند یک حــزب اهلل را در کنار 
مرزهای فلســطین تحمل کنند. پس از 
آن نیز آمریکایی ها فتنه تکفیری ها را به 
پا کردند که با احساس تکلیف رزمندگان 
اســالم این فتنه نابود شد و اکنون تعداد 

زیــادی حزب اهلل از کشــورهای مختلف 
به وجود آمد.

وی با بیان اینکه هر خباثت و دشمنی 
را که دشــمنان علیه جبهه حق به وجود 
می آورنــد، باید به عنوان یک فرصت نگاه 
کرد، اظهار کرد: از روز اول بعد از پیروزی 
انقالب جبهه باطل به سرکردگی آمریکا 
دشمنی خود را با شلیک گلوله ایجاد کرد 
که اولین حملــه آنها صبح 24 بهمن در 
کردســتان آغاز شد و از آن زمان تاکنون 
این دشمنی بی تعطیلی ادامه داشته است. 
ممکن است دشمنان از لحاظ های دنیوی 
از ما باالتر باشــند، ولی نتیجه اعمال آنها 

علیه انقالب اسالمی برعکس شده است.

سردار فدوی: دشمنی جبهه باطل بی تعطیلی ادامه دارد

عناصر محوري اقتصاد را قرآن کریم در چند آیه بیان کرده است: 
اّوالً مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفي کرد. در 
َفهاَء أَْموالَُکُم الَّتي  َجَعَل اهلَلّ  اوایل ســوره »نساء« فرمود: »ال تُْؤتُوا الُسّ
لَُکْم قِیاماً«؛]1[ یعني ثروت مملکت را به دست سفیهان نسپارید، زیرا 
ثروت مملکت عامل قیام و اســتقامت و پایداري یک ملّت است. اگر 
سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را مي شکند 
و این ملّت را زمینگیر مي کند. پس عنصر اّول این است که مال در 

نظام اسالمي به منزله ستون فقرات یک ملّت است.
علت فقیر شدن یک ملت

عنصر دوم آن است که اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و 
مانند آن آسیب ببیند، این ملّت فقیر مي شود. در فرهنگ قرآن، ملّتي 
که جیبش تهي و کیسه اش خالي است، این ملّت فقیر است. فقیر به 
معناي گدا نیست، در فارسي آن لغت دقیق و عریق را نداریم که از 
ملّتي که ستون فقراتش شکسته است خبر بدهیم. مي گوییم گدا! واژه 
گدا بار علمي ندارد. در عربي از گدا به عنوان فاقد و ندار یاد مي کنند، 
ولي قرآن کریم از ملّتي که جیبش خالي است و کیفش خالي است 
به عنوان فقیر یاد مي کند، فقیر به معناي گدا نیســت. این »فعیل« 
به معناي مفعول؛ نظیر »قتیل« به معناي مقتول)است(، فقیر به آن 
ملّتي مي گویند که ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام که 
ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره صحیح نبرد. »مسکین« 
هم به همین معناست؛ یعني زمینگیر؛ یعني قدرت پویایي و حرکت 
َدَقاُت لِلُْفَقَراءِ َو الَْمَساِکیِن«]2[ به  را از دست داده اســت، »إِنََّما الَصّ

همین معناست.
پس عنصر اّول آن اســت که ثروت در مملکت ستون فقرات آن 
ملّت است. عنصر دوم آن است که اگر ملّتي نتواند ستون فقراتش را 

حفظ بکند فقیر است؛ یعني ستون فقرات او شکسته است.
عنصر سوم آن است ملتي که ستون فقراتش شکسته است این 
قدرت قیام ندارد چه رســد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتي. 
آیه سوره »نساء« این است که مال، عامل قیام است، ملّتي که عامل 

قیام ندارد، یک ملّت ویلچري است.
پایداری و دوام اقتصاد با اقتصاد مردمی

عنصر چهارم آن است که در سوره »حشر« مشخص کرد؛ فرمود 
این ثروت نه باید در دســت دولت باشد نه باید در بخش خصوصي 
باشــد، نه باید در بخش خصولتي باشد، بلکه باید در بخش عمومي 
باشــد؛ یعني براي توده مردم میسور باشد که از مال مملکت براي 
تأمین معاش خودشان زندگي آبرومندانه داشته باشند. البته هر کسي 
به اندازه استعداد اقتصادي خود، قدرت و ادراک و فهم اقتصادي خود، 
تالش و کوشش اقتصادي خود سهم بیشتري مي برد و این به منزله 
خوني است که باید در رگ هاي این ۳60 درجه دایره اي جریان داشته 
باشد و اگر این مال به بخشي نرسد، آن بخش فلج مي شود، مثل آنکه 

اگر خوني به عضوي نرسد آن عضو فلج است.
بنابراین مال در اســالم به منزله ستون فقرات است، ملّتي بیمار 
فقیر است؛ یعني ستون فقراتش شکست است. اگر نظام دولت ساالري 
سوســیال شرق باشد که شکست مي خورد و اگر نظام کاپیتال غرب 
باشد که ســرمایه در دست گروه خاص باشد که شکست مي خورد 
و اگر تلفیقي از دولت و ســرمایه داران باشد که شکست مي خورد و 
اگر مردمي باشــد که محفوظ مي ماند و این بدون بانک هاي منّزه از 
ربا و مطّهر از نزول محقق نخواهد شد. تولید و  اشتغال با ربا ممکن 
بَا«.]۳[بنابراین اگر ملّت  نیست و جنگ با خداست و »یَْمَحُق اهلّل الِرّ

این چنین باشد به تولید و  اشتغال توجه مي کند.
لزوم آشنایی با قواعد فقهی 

پیش از پرداختن به فعالیت های اقتصادی
مسئله بعدي آن است که مزدوري در اسالم مکروه است. نهي هاي 
فراواني شده که انسان مزدور دیگري نباشد، چون تمام حیثیت هاي 
علمي و عملي خود را در َطَبق اخالص براي کارفرما مي گذارد. طرزي 
باید جامعه را با اقتصاد اداره کرد که هر کسي در کنار سفره خودش 
بنشــیند، نه اینکه براي دیگري کار کند و مزد بگیرد. حیثیت یک 

ملّت در سایه کرامت هاي آنهاست.
از مجموع این چند آیه روشن مي شود که چرا علي بن ابیطالب)ع( 
در زمان حکومت، تازیانه به دســت مي گرفت و بازار کوفه را تهدید 
مي کرد مي فرمود: »الِْفْقَه ثَُمّ الَْمْتَجر«،]4[ تا الگوي بازار اســالمي را 
به جامعه ارائه کند؛ فرمود اّول آشنایي به مسائل فقهي، تا از گزند ربا 
و آسیب نزول برهید، بعد تجارت کنید: »الِْفْقَه ثَُمّ الَْمْتَجر«، این کار 
را وجود مبارک امیرالمؤمنین انجام داد تا بازار مســلمان ها از حالل 
ارتزاق کند و جامعه مســلمین نه گرفتار فقر و وابستگي بشود و نه 

آلوده به مسائل حرام.
پیام تصویری حضرت آیت اهلل جوادی آملی 
به همایش الگوی بازار اسالمی ، قم، اسفند 1396

 ]1[. نساء ۵.
]2[. توبه، 60.

]۳[. بقره، 276.
]4[. الکافي)ط ـ اإلسالمیهًْ(، ج۵، ص1۵0.

شاخصه ملت ویلچری

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
تقویت ناوگان خودرویی گشت های 
با  برخورد  امنیت اخالقی گفــت: 
از  اعم  اجتماعی  ناهنجاری هــای 
بی حجابی و سگ گردانی و ... که از 
مطالبات مردم است را با قدرت ادامه 

خواهیم داد.
به گزارش تســنیم، سردار حسین 
رحیمی در مراســم صبحــگاه عمومی 
فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ با 

تاکید بر اینکه هجمه های دشمنان در 
حوزه هــای مختلف فرهنگی و عملیات 
روانی آنان مبین حرکت رو به رشــد و 
موفقیت روزافزون پلیس در تامین امنیت 
جامعه اسالمی و دیگر ماموریت های خود 
اســت، اظهار داشت: ما هرگز تسلیم و 
مرعــوب هجمه ها و تبلیغات مســموم 

معاندان نخواهیم شد.
رحیمی با اشــاره به اینکه مقتدرانه 
در میدان ایســتاده ایم و با تمام وجود 

از آرمان های امام، انقالب و شــهیدان 
گرانقدرمــان دفاع می کنیــم و اجازه 
نخواهیم داد کسی حق مظلومی را ضایع 
کند، ادامه داد: امنیت و آرامش مردم و 
عفاف و حیای آنان خط قرمز پلیس است 
و با اقتدار با هنجارشکنان و گردنکشان 

برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه امنیت و آرامش 
هدیه پلیس به مردم است، افزود: همه 
تالش خود را به کار بسته ایم تا امنیتی 

مطلوب را برای مردم به ارمغان آوریم و 
هرگز اجازه نخواهیم داد  خدشه ای به 

این مهم وارد بشود.
رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به 
تقویــت ناوگان خودرویی گشــت های 
امنیت اخالقی، گفت: موضوع برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی اعم از بی حجابی 
و ســگ گردانی و ... کــه از مطالبــات 
 مردم اســت را با قدرت ادامه خواهیم 

داد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

برخورد با ناهنجاری های اجتماعی را با قدرت ادامه می دهیم

دوشنبه گذشته، اســامی پذیرفته شدگان 
آزمون هــای مرحلــه دوم المپیادهای علمی 
دانش آموزی کشور از سوی مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان 

اعالم شد.
براساس این اعالمیه، در مرحله دوم المپیادهای 
علمی 476 نفر پذیرفته شدند که 2۵ نفر آنها به  طور 
 همزمان در دو رشته پذیرفته شدند. به گفته این مرکز، 
این تعداد قبول شده از میان 77۹۵ نفر پذیرفته شده 

مرحله اول بودند.
اما برخی والدیــن و دانش آموزانی که در المپیاد 
نجوم شــرکت کــرده بودند با تجمــع مقابل مرکز 

دانش پژوهان جوان نســبت به نتایج اعالمی اعتراض 
کردند.

یکی از ایــن والدین به خبرنــگار کیهان گفت: 
اعتراض ما شامل دو موضوع اصلی است. موضوع اول 
به نحوه امتیازدهی سؤاالت مربوط می شود. امتیازبندی 
ایــن آزمون قبل و بعد از آزمون تغییر کرده اســت؛ 
به عنوان مثال، امتیاز ســؤالی در برگه ســؤاالت ۳0 
درج شده بود ولی بعد از تصحیح برگه های امتحانی 
به 20 کاهش یافته است. این اقدام عماًل برنامه ریزی 

دانش آموزان را بهم زده است.
بــه گفتــه وی، برخالف روال هرســاله که برگه 
امتحانی هر دانش آموزی برای بررســی بیشتر به وی 

تحویل داده می شــد، این کار امســال انجام نشده و 
مســئوالن این مرکز هم علی رغم اصــرار والدین و 
مربیان این دانش آموزان از تحویل پاسخنامه خودداری 

می کنند.
به گفته معترضین، مسئوالن مرکز دانش پژوهان 
جوان، به عنوان متولی برگزاری این المپیاد، در پاسخ 
بــه این اعتــراض تنها اعالم کرده اند که در ســایت 
وزارت آموزش وپرورش اعتراض خود را ثبت کنید تا 

رسیدگی شود.
ظاهراً این اعتراض تنها در المپیاد نجوم رخ داده و 
سایر رشته های المپیادی بدون هیچ حاشیه ای با اعالم 

نتایج به کار خود پایان داده اند.

اعتراض دانش آموزان به نتایج مرحله دوم المپیاد نجوم

با  زنان  جامعه  بســیج  مسئول 
بیان اینکه شــناخت جایگاه دختر 
و بالیــدن به این جایگاه، رســالت 
دختــران امروز ماســت، گفت: در 
حال حاضر 270 شــبکه ماهواره ای 
 فارسی زبان علیه کرامت زن به فعالیت  

مشغولند.
مینو اصالنی در گفت وگو با ایسنا، با  
اشــاره به اینکه دختران امروز باید  شأن 
و منزلت جایگاه دختــر را بدانند، اظهار 
داشــت: دختران نباید خود را در معرض 
سخیف ترین مدل های امروزی قرار دهند، 
چراکه شأن دختر امروز واالتر از آن است 
که از شبکه های ماهواره ای و اجتماعی و 
اینترنت الگو بگیرد، زمانیکه دختران به 
داشته ها و هویتشان توجه بیشتری داشته 
باشند دیگر ســرمایه بزرگ زندگی خود 
را به تاراج نمی دهند، بنابراین شــناخت 

جایــگاه دختر و بالیدن بــه این جایگاه، 
رسالت دختران امروز ماست.

اصالنــی با بیان اینکه در حال حاضر 
270 شبکه ماهواره ای فارسی زبان علیه 
تفکــر عمیق و عقالنــی کرامت زنان به 
فعالیت مشــغول هستند، گفت: دختران 
جوان باید مراقب باشــند تــا در زمین 
بیگانــگان بازی نکننــد و هویت خود را 
متزلزل نســازند، بلکه به هویت، تمدن و 
میراث کهن ایران زمین بازگردند، ایرانی 
که میراث دار تمدن و فرهنگ غنی کرامت 
زن شده است دخترانش نیز باید از تمدن 

آن محافظت کنند.
وی با بیان اینکه ضروری اســت که 
امروز دســت اندرکاران برای رسیدن به 
هویــت و کرامت زنان برنامه ریزی کنند، 
ادامه داد: چقدر محتوا تولید شــده و به 
دغدغه ازدواج جوانان پاســخ داده شده 

است؟ اینها موضوعاتی است که دختران 
جوان با آن مواجه هستند.

مســئول بســیج جامعه زنان با بیان 
اینکــه باید دختران را با هویت بخشــی 
دینی و ملــی کرامت زن آشــنا کنیم، 
گفت: هــم خانواده ها و هــم آموزش و 
پرورش باید کرامت زن را بشناسند و آن 
را در خانواده ها نهادینه کنند. خانواده های 
متدین بایــد فرزندان صالح تربیت کنند 
تا آنها در مســیر آموزه های دینی رشــد 
کنند، اما با شــبکه های اجتماعی مواجه 
هستیم که بعضاً تربیت فرزندان ما را در 
دست می گیرند و برای این موضوع باید 

فکری اندیشید.
فضای مجازی 

در کثیف ترین کشورهای دنیا 
به این میزان رها نیست

اصالنی، ایجاد شبکه ملی اطالعات را 

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
بیماران بســتری در بیمارستان های 
به  دولتی می توانند مشکالت خود را 
ســامانه تلفنی 190 وزارت بهداشت 
اعالم کنند تا در اســرع وقت به این 

موارد رسیدگی شود. 
بــه گزارش وزارت بهداشــت، قاســم 
بــر  نظــارت  درخصــوص  جان بابایــی 
بیمارستان  های دولتی و مشکل پیش آمده 
اخیــر در مورد نبود بالش در بیمارســتان 
رودان که با واکنش وزیر بهداشــت همراه 
شــد، گفت: مشکالتی از این دست خیلی 
شایع نیست. در سفر اخیر وزیر بهداشت به 
استان کرمان تقریبا از تمام مناطق جنوب و 
شرق این استان بازدید کردیم و مشکالتی از 
قبیل کمبود بالش، پتو و لباس بیمار خیلی 

شایع نبود.
جان بابایــی ادامــه داد: تنها جایی که 
در ســفر اخیر این مشــکل وجود داشت، 
بیمارســتان شهرســتان رودان بود و در 
سایر مراکزي که مورد بازدید قرار گرفت، 
مشکالت مشابه این مورد دیده نشد که این 
مورد در بیمارستان رودان با واکنش صحیح 

وزیر بهداشت همراه شد.
وی افزود: بیماران هرگونه مشکلی در 
بیمارســتان  های دولتی داشته باشند، می  
توانند در تمام 24 ســاعت با سامانه 1۹0 
تماس گرفته و مشکل خود را مطرح کنند. 
بازخواســت  ها و تذکرهای الزم نیز توسط 
دفاتر نظارت دانشــگاه  های علوم پزشکی 

سراسر کشور انجام می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان:

270 شبکه ماهواره ای فارسی زبان 
علیه كرامت زنان فعالیت می كنند

یکی از نیازهای دختران و پســران امروز 
دانست و افزود: در کثیف ترین کشورهای 
دنیا بــه این میزان فضــای مجازی رها 
نیســت، حتی مدیریت فضاهای مجازی 
اینگونه کشورها براساس فرهنگ آن کشور 
شکل می گیرد، اما در کشور ما هیچ گونه 
مدیریتی وجود ندارد و صرفاً تحت عنوان 
گردش آزاد اطالعــات، هر نوع اطالعات 
مســتهجنی در اختیار نوجوانان و حتی 
نونهاالن قرار می گیرد که نیاز اســت این 
مســئله هرچه زودتر در کشور به شکل 
سامان یافته ای درآید تا دختران جوان ما به 
هویت اصلی، حقیقی و درونی خود دست 
یابند و بتوانند آن را درک و لمس کنند.

معاون وزارت بهداشت:
مشکالت 

بیمارستان  هاي دولتي را 
به سامانه 1۹۰ 

اعالم کنید

رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفت: اصلی ترین رویکرد بسیج سازماندهی مردم 
به ویژه ســازماندهی نوجوانان و جوانان برای حضور در صحنه های انقالب اسالمی است و این 

حضور باید تکامل یافته و در حد و اندازه ضرورت های نظام باشد.
سردار غالمرضا سلیمانی در گفت وگو با تسنیم درباره اصلی ترین رویکردهای سازمان بسیج مستضعفین 
در دوره جدید مدیریتی اظهار داشت: اصلی ترین رویکرد بسیج سازماندهی مردم به ویژه سازماندهی نوجوانان 
و جوانان برای حضور در صحنه های انقالب اسالمی است و این حضور باید تکامل یافته و در حد و اندازه 

ضرورت های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به اینکه رویکرد سازمان بسیج مستضعفین چه  مقدار با 
دغدغه های رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم منطبق اســت، تصریح کرد: اساســاً گام دوم انقالب بر 
حضور جوانان تکیه دارد و زمانی که ما از حضور سازمان یافته نوجوانان و جوانان برای حضور در صحنه های 
مختلف صحبت می کنیم، منظور ما همه جنبه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در 
بر می گیرد. این حضور ســازمان یافته توسط بسیج انجام می شود و بنابراین این موضوع کاماًل منطبق بر 

خواسته های رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب باید باشد.
وی در پاســخ به اینکه »با توجه به تهدیدات آمریکا و اســتکبار جهانی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی پیام شما به نمایندگی از میلیون ها بسیجی چیست؟«، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران شیطان 
بزرگ را در ســال ۵7 شکست داد، زمانی که آمریکا 60 هزار مستشار در کشور ما داشت . پیامدهایی که 
پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم به دنبال داشت بیشتر در جهت سیاست های استعماری آمریکا در 
منطقه غرب آسیا بود و پیروزی انقالب اسالمی پایان قصه قدرتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی، به واسطه 

دخالت آمریکا و وقایعی مانند بمباران هیروشیما و ناگازاکی رخ داد.
وی ادامه داد: با پیروزی انقالب اســالمی این هندســه قدرت دچار فروپاشی شد، آنها در حال تالش 
هستند که وضعیت را در خیاالت باطل و واهی خود ترمیم کنند و فشارها به همین خاطر است. دشمِن 
شکست خورده و دچار فروپاشی از لحاظ هندسه قدرت جهانی، قطعاً کاری در مقابل ملت بزرگ ایران با 

آرمان های بزرگ و رهبر شجاع و فرزانه اش از پیش نخواهد برد.
وی افزود: ما از ســوی همه بســیجیان به دشمن این پیام را می دهیم که همان طوری که در گذشته 
در هیچ صحنه ای در مقابل انقالب اســالمی به موفقیت و کامیابی نرســیده است، ملت ایران و فرزندان 
بســیجی مانع دســت یابی آنها به اهدافشان خواهند بود و این به معنی شکست پی درپی دشمن در ایران، 

منطقه و غرب آسیا است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

 رویکرد بسیج در دوره جدید 
تکامل سازماندهی نوجوانان و جوانان است


