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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

محرمانگی اموال مسئوالن هم دستپخت شماست
 فراموش کرده اید؟!

سرویس سیاسی-  
جیغ بنفش مدعیان اصالحات از مطالبه گری حجت االسالم والمسلمین پناهیان از مجلس در جهت شفافیت، بار دیگر 

پاسخگو نبودن و نظارت ناپذیری این طیف را برمال کرد.
ارگان دولت دیروز در مطلبی نوشت: »... انحراف دوم نظام مند و برنامه ریزی شده بود و عده ای دیگر کوشیدند که محرم 
را تبدیل به میتینگ انتخاباتی کنند و از اآلن دنبال جمع آوری رأی باشند. با حمله به دولت و کلیت مجلس خود را ذیحق 

نشان دهند و از حاال کیسه رأی بدوزند.«
روزنامه ایران همچنین نوشت: »اگر این آقای منتقد خیلی طرفدار شفافیت است، چرا مقاومت برخی نهادها را در برابر 
قانون مصوب همین مجلس درباره انتشار لیست حقوقی آنان نقد نمی کند؟ چرا به مجمع تشخیص که مانع انتشار لیست 
ثروت مســئوالن شد نمی پردازند؟ چرا خواهان علنی شــدن دادگاه ها و مذاکرات شورای نگهبان نمی شود؟ دولت تاکنون 
بارها و بارها اعالم کرده که قانون شــفافیت دریافت های عمومی را اجرا می کند ولی برخی از قوا و نهادهای خاص از تن 
 دادن به آن اســتنکاف می کنند! چرا ســخنران انقالبی و عاشورایی، هیچ  اشاره ای به نقض قانون از سوی این قوا و نهادها 

نمی کند؟«
ارگان دولت ظاهرا نمی داند ماده 5 قانون رسیدگی به اموال مسئوالن که در آن افشای اطالعات مربوط به دارایی های 
مســئولین ممنوع شــده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، در نظر گرفته  شده را مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفســنجانی در تاریخ 19 مهر 94 تصویب کرد و نوبخت ســخنگوی وقت دولت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از آن حمایت کرد. وی در نشست هفتگی خود در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئوالن نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع 
از این موضوع، گفته بود: اینکه رسانه ها بنویسند مسئوالن چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست! همچنین الزم 
به  اشاره است که رهبر معظم انقالب و اعضای شورای نگهبان بارها لزوم انتشار و علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را 
مطرح کرده اند اما این امر در قانون اساسی مسکوت مانده است. رهبر انقالب تأکید دارند که به جز مسائل امنیتی که لزوم 
محرمانگی آن بدیهی است، بقیه مسائل نباید از اطالع مردم دور بماند. عالوه بر این، اکنون بسیاری از دادگاه ها نیز به صورت 
علنی برگزار می شود. مطلب دیگر اینکه، دولت اگر بنا بر انتشار حقوق مدیران دارد، چرا سامانه حقوق و مزایا را راه اندازی 

نمی کند و ارگان های دیگر را بهانه می کند؟
از عجایب رفتاری مدعیان اصالحات است که انتقاد و مطالبه گری در راستای شفافیت، پاسخگوبودن و نظارت پذیری 

عمومی را تسویه حساب سیاسی جا می زنند! با کدام دلیل و قرینه؟ بر چه پایه  و اساسی؟
عملکرد دولت پای مدعیان اصالحات نوشته می شود

رسول منتجب نیا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »در اینکه عملکرد دولت چون مورد حمایت اصالح طلبان بوده به 
حیثیت و اعتبار اصالح طلبان آسیب رسانده و مي رساند  تردیدي نیست. اما اینکه ما چشمان خود را بر روي هم بگذاریم 
و بگوییم مســئولیتي به عهده نمي گیریم، از خود ســلب مسئولیت کنیم و مردم را به حال خود واگذاریم نیز کار درستي 
نیست. باالخره ما از آقاي روحاني و دولت حمایت کرده و مي کنیم، اما باید بایستیم و به دولت و مجلس فشار وارد کنیم 
که مشکالت را حل کنند. معني ندارد که همه براي پیروزي آقاي روحاني و لیست امید در مجلس و شوراي شهر سینه 
چــاک کننــد، اما وقتي بر اریکه قدرت تکیه زدند به حامیان خود اعتنایي کنند و به انتظارات مردم و اصالح طلبان توجه 
نداشــته باشــند. ما نباید آنها را رها کنیم. باید شبانه روز انتقاد و مطالبه کنیم و پیشنهاد بدهیم. در جبهه اصالحات افراد 
تحصیلکرده و صاحب نظر بسیاري هستند که مي توانند طرح ها و پیشنهادهاي اقتصادي بدهند. پیشنهاد من این است که 
دوستان نامه هایي بنویسند و در زمینه هاي مختلف سیاسي، اقتصادي و فرهنگي به دولت پیشهادهایي ارائه کنند و نگذارند 

که وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند«.
این فعال اصالح طلب اذعان دارد که عملکرد دولت پای مدعیان اصالحات نوشته می شود؛ اما در ادامه با فرافکنی، نقش 
مدعیان اصالحات در دولت را صرفا در حد حامی تقلیل داده و مدعی شده است که اصالح طلبان باید از دولت مطالبه گری کنند. 
این در حالی است که اکثریت مطلق کابینه روحانی در اختیار مدعیان اصالحات است و این طیف باید درباره وضع 

موجود پاسخگو باشد و نه منتقد و طلبکار.
اهانت به نماز جمعه، پاسخ به مطالبه شفافیت! 

مسعود پزشکیان نماینده اصالح طلب مجلس در روزنامه دولتی ایران در واکنش مطالبه شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
ضمن اهانت به فریضه الهی نماز جمعه، نوشــت: »در اینکه مجلس ما می توانســت و می بایست شفاف تر از وضعیت فعلی 
باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع 
تغییر دهد. در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع »شفافیت« به دنبال 
بهره برداری های سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن می نگرد. نشانه های تأیید این ادعا در اطراف ما 
و سابقه این جناح کم نیستند. بطور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت 
در مجلس اســت همان تفکری است که ســال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غالمرضا 
حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد. در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده 
مجلس برای اظهارنظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده، همین تفکر بود که در مقاطع مختلفی نه اظهارنظر فعاالن 
سیاسی، بلکه موضعگیری آزادانه نمایندگان مجلس را هم برخالف این اصل قانون اساسی تاب نیاورد و اتفاقاتی نظیر نطق 
ناتمام آقای مطهری در مجلس نهم را رقم زد؟ با این پیشینه آیا نمی توان شک کرد که این جریان در پی مطالبه شفافیت 
صرفاً به دنبال یافتن راهی آسان تر و سهل تر برای تخریب رقیب است؟ عقل سلیم در مطالبه شفافیت توسط جریانی که 
 با کوچک ترین اختالف نظری دیگران را به »خیانت« و »جاسوســی« و اتهامات دیگری از این دســت متهم می کند، باید 

شک کرد.«
وی مدعی شده است: »بر اساس شواهد بسیاری بر این باور هستم که مسئله و دغدغه اصلی جریان سیاسی خاصی که 
در روزهای اخیر آن خطیب مشهور در مجلس عزای حسین زبان گویای آن شده، شفافیت نیست بلکه مچ گیری با هدف 
پرونده سازی است. چه آنکه وقتی می بینم بابت موضوعاتی چون شفاف شدن پشت پرده مؤسسات مالی غیرمجاز که عالوه 
بر بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول بیت المال، امنیت کشور را نیز بر باد دادند در این جریان سابقه مطالبه ای دیده نمی شود، 
جای شک جدی ایجاد می گردد. جریانی که طرفدار و مالک تریبون های یک طرفه ای چون صدا و سیما و تریبون های نماز 
جمعه است و آزادی بیان و حتی فحاشی را در انحصار خود می خواهد، اساساًً کاری با شفافیت ندارد و اگر مطالبه ای در این 
راستا مطرح کرد، باید به دیده شک به آن نگریست. مگر اینکه همزمان با این مطالبه در مجموعه رفتارهای آن هم تغییراتی 

ایجاد شود که اولین آن پایان دادن به انحصار آزادی بیان است.«
بر آشفتگی مدعیان اصالحات از مطالبه گری شفافیت، معانی متعددی دارد. از این رو، انتقاد و مطالبه گری حجت االسالم 
والمسلمین پناهیان از مجلس در راستای مقوله شفافیت رأی، هم فریاد رسایی علیه آنهایی است که با شعار دانستن حق 
مردم است، ژست شفافیت می  گیرند اما مردم را نامحرم می پندارند، هم مصداق بارزی از تبدیل شدن آرمان های انقالب به 
مطالبه عمومی است و نیز، بار دیگر افشاگر ماهیت ضد نظارت پذیری و ضد پاسخگویی افراطیون مدعی اصالح طلبی است. 
نوع واکنش پزشکیان هم نشانه مهمی از همین عصبانیت و آشفتگی است. نماینده مورد نظر وی، ایرادی ندارد در شرایطی 
که مأمور پلیس از سوی یک هنجارشکن مورد ضرب و شتم و اهانت قرار می گیرد و بی شرف خطاب می شود، از آن قانون 
شکن حمایت کند اما کسی نباید علیه او شکایتی کند! نمایندگان دیگر نامبرده ایرادی ندارد با حاشیه سازی و اظهارات 
خالف منافع ملی اذهان عمومی را مشوش کنند اما کسی حق اعتراض به آنها ندارد! این منش طیفی است که جاسوس را 
نخبه و مفسد اقتصادی را کارآفرین و صدا و سیما را که روابط عمومی دولت می شود تریبون یک طرفه می نامد. نماینده ای 
که با آیین مسلمانی وارد مجلس شده، با تریبون یک طرفه خواندن نماز جمعه، به این فریضه الهی اینگونه اهانت می کند و 
با دروغ پردازی و فضا سازی مدعی انحصار آزادی بیان می شود. همین طیف برای انتخابات شرط گذاری هم می کنند! نفاق 

این دسته افراد جای شکایت و رسیدگی ندارد؟
ریزش ۶۰ درصدی رای اصالح طلبان

صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب در روزنامه »آرمان ملی« نوشت: جریان اصالحات دچار ضربه مغزي شده و 
با کمک دستگاه به زندگي ادامه مي دهد.

وی در ادامه نوشت: عملکرد جریان اصالحات باعث ریزش سرمایه اجتماعي ارزشمند اصالح طلبان شده به طوري که 
در خوشبینانه ترین حالت مي توان گفت ۶۰ درصد رأي اصالح طلبان ریزش داشته است.

این فعال سیاسی اصالح طلب در یادداشت خود برای آرمان تأکید کرده است: معتقدم باقي مانده این سرمایه اجتماعي 
ارزشمند نیز از دست خواهد رفت.

الزمه تحقق شفافیت سیاسي، راي گیري مخفیانه است!
روزنامه اعتماد نیز روز گذشته در مطلبی اظهارات حجت االسالم پناهیان درباره لزوم شفافیت آراء نمایندگان را سیاسی 
خواند و با استدالالتی تأمل برانگیز نوشت: »به باور منتقدان این رویکردهاي ظاهري و سطحي »شفافیت پارلمان« لزوما 
ارتباطي به »شفافیت آراي نمایندگان« ندارد بلکه بیش و پیش از آن باید روندها و ساختار پارلمان و البته نهادهاي وابسته 
به آن همچون شوراي نگهبان و این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام شفاف شوند. همچنین گفتند که شفافیت در 
راي آخرین مرحله از روند ایجاد شــفافیت در حکومت داري اســت و تا زماني که »گروه هاي فشار« آزادانه دست به اعمال 
»خودســر« مي زنند، نمي توان نمایندگان را مجبور کرد که بي پرده راي بدهند. جالب آنکه به  باور بسیاري از تحلیلگران، 
شفافیت سیاسي نه  تنها با شفافیت آرا به دست نمي آید بلکه گاهي الزمه تحقق شفافیت سیاسي، راي گیري مخفیانه است.«
روزنامه شرق هم مانند دیگر روزنامه های زنجیره ای همچنان مواضعی علیه شفافیت مجلس دارند. این روزنامه دیروز 
سخنان حجت االسالم پناهیان را بهانه ای قرار داده تا ضمن انتشار توهین ها و تهمت های کم سابقه به مقابله با شفافیت 

مجلس بپردازد.
این روزنامه زنجیره ای در ستونی نوشته است: »آن گونه که بررسی رزومه پناهیان نشان می دهد بسیار سخت می توان 
قبول کرد او منتقد زندگی کارمندی باشــد. چه آنکه در این ســال ها همواره زندگی اش از طریق حقوق کارمندی گذشته 
است.« تا اینجای این نوشته مشکلی دیده نمی شود اما از اینجا به بعد این روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب به صورت کاماًل 
موذیانه به لجن پراکنی پرداخته و تهمت یک نماینده هم قبیله خود را تکرار کرده است: »مگر آنکه به قول فالحت پیشه در 

هر منبری که می رود پاکتی در جیب او گذاشته باشند که به خاطر حقوق ماهانه خود نگرانی نداشته باشد]!![«
به درستی مشخص نیست در ستونی که به رزومه پناهیان اختصاص دارد طرح یک نکته که نماینده ای آن را از روی 
عصبانیت از شفاف سازی مجلس نوشته چه دلیلی دارد؟ جز آنکه علیه یک منتقد مجلس دهم فضاسازی شود. پناهیان در 
سخنانی انتقادی گفته بود که چرا مجلس تن به شفافیت نمی دهد؟ و از جوانان خواسته است تا این را به صورت مطالبه ای 
عمومی درآورند. همین موضوع به مذاق طیف موسوم به اصالح طلب که از آغاز مطرح شدن این موضوع مخالف آن بودند 

خوش نیامده است.
شرق در بخشی از گزارش موهن خود نوشته: »بعد از سخنرانی تند و حمله تیز علیرضا پناهیان به مجلس که نمایندگان 
را با الفاظ نادرستی خطاب قرار داده است، بخشی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون امید به آن واکنش نشان 
دادند. جالب است که پناهیان و دیگر اصولگرایانی که در فضای مجازی هشتگ شفافیت آرا را دنبال می کنند، به هیچ عنوان 

دغدغه شفافیت در دیگر ارکان تصمیم ساز مبتنی بر رأی گیری را ندارند.«
الزم به یادآوری است که همواره از سال ها قبل این طیف موسوم به اصالح طلب بوده که با علم کردن پرچم شفافیت از 
آن استفاده ابزاری کرده و حاال که اکثریت مجلس دهم در اختیار آنها و طیف نزدیک به آنها )حامیان دولت( قرار دارد تن 
به شفافیت مجلس نمی دهند. بهانه های آنها هم جالب و گاهی مضحک است. شرق نوشته: »نکته مهم تر اینکه مدت هاست 
بسیاری از فعاالن سیاسی خواستار شفافیت رفتار نهادهای دیگر به ویژه شورای نگهبان در امر تأیید یا رد صالحیت ها هستند. 
حتی خواستار اینکه شرح مذکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس حداقل اگر زنده از رادیو پخش نمی شود اما بعدا 

گزارش شفاف آن منتشر شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.«
یعنی این طیف شفاف شدن مجلس را منوط به دیگران می کنند! باید پرسید که این جماعت که همواره از این موضوع 
استفاده ابزاری کرده اگر آن را خوب می داند و اگر چیزی پنهانی ندارد چرا این گونه از شفاف شدن مجلس آشفته می شود؟! 
ضمن آنکه بارها شــورای نگهبان اعالم کرده که مســایلی که در این شورا مطرح می شود هنگام تایید یا ردصالحیت ها با 
آبروی افراد در ارتباط است و به هیچ عنوان نمی شود آن را به صورت علنی پخش کرد چرا که خانواده آنها نیز از این موضوع 

ممکن است متضرر شوند.

درمکتب امام

نباید ترسید
هامن مقدارى كه فداكارى حرضت]حسین[ ارزش پيش خداى تبارك و تعاىل دارد 

و در پيشربد نهضت حسني)ع( كمك كرده است، خطبه هاى حرضت سجاد و حرضت 

زينب هم به هامن مقدار يا قريب آن مقدار تأثري داشته است. آنها به ما فهامندند 

كه در مقابل جائر، در مقابل حكومت جور، نبايد زنها برتسند و نبايد مردها برتسند.
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یکی از روش های کارآمد تربیتی، استفاده از تمثیالت است، خداوند متعال در 
آیه ای از قرآن کریم درخت ریشه دار نیرومندی را مثال می زند که شاخه های آن 
رو به آسمان باال می رود و در فرصت های مناسب میوه می دهد؛ این مثال را خداوند 
ذکر می کند تا انسان بداند که ساختار او نیز مانند این درخت است؛ لذا اساس آن، 
ریشه است که اگر نباشد، درخت، به زودی می خشکد. در انسان هم ریشه ای وجود 
دارد که در دل او نهفته اســت؛ آنچه در عمل او ظاهر می شود، میوه های درخت 

است که از همان ریشه تغذیه شده و نشأت می گیرند.
افکار و عقاید قلبی ، به مثابه ریشه در وجود انسان

اگر ریشــه ای که در دل نهفته اســت، تقویت و ثابت شود تا نقش خودش را 
درست ایفا کند، همواره میوه ها و ثمره های خوبی نیز به بار خواهد آورد. ثمر داشتن 
انسان در گرو استحکام ریشه در دل است که همان افکار و اعتقادات قلبی است. 
بنابراین اوال باید ارزش آن ریشه را در دل و قلب خود، درک کنیم و ثانیا به دنبال 

تقویت و استحکام آن باشیم و از آن مراقبت کنیم تا فاسد نشوند.
انســان همواره در دو راهی ها و بین دو دســته عوامل سعادت و شقاوت قرار 
می گیرد و باید با انتخاب خود، یکی از آن راه ها را انتخاب کند و همین امر وجه 
تمایز انسان با سایر موجودات دیگر است. اگر راه سعادت را انتخاب کند، می تواند 
از ســایر مخلوقات باالتر رود و اگر راه شــقاوت را انتخاب کند، می تواند از سایر 

موجودات پست تر شود.
اینکه امام)ره(، آمریکا را شیطان بزرگ نامید، در واقع از قرآن استفاده کرده 
بود؛ چون این افراد، دشمن بشریتند و تنها به دنبال لذات و منافع خودشان هستند، 

حتی اگر همه بشریت از بین برود.
بزرگ ترین دام های شیطان، فاسد کردن ریشه های فکری و اعتقادی است و 
اگر ریشــه را فاسد کرد، دیگر نیازی به زدن برگ و شاخه ها نخواهد بود و بعد از 

چندی، تمام درخت، از بین خواهد رفت.
جوانی و نوجوانی، آغاز ثمردهی و دوران شکوفایی

 وقتی بذر در زمین کاشــته می شود، در ابتدا یک جوانه کوچکی می زند که 
قادر به حفاظت از خود نیست و نیاز به مراقبت باغبان دارد تا آفت نزند. کم کم 
تبدیل به نهالی می شــود که نازک و ظریف است و حتی اگر میوه ای هم بیاورد، 
بسیار اندک است تا کم کم رشد کرده و ریشه هایش قوی شود و به مرور تبدیل به 
درختی شود که میوه های فراوانی بدهد. انسان هم، همین گونه است؛ وقتی متولد 
می شود، هیچ توانی ندارد و فقط می تواند از مادرش تغذیه کند؛ کم کم راه می رود 
و کم کم درک بهتری می یابد تا به حدی می رسد که تبدیل به درختی می شود 
که می تواند ثمره بدهد. از نظر اسالم، رسیدن به بلوغ، دوره ای است که فرد تازه به 
ثمردهی رسیده است، اما هنوز اول راه است و چنین نیست که میوه هایش بسیار 
فراوان باشد، بلکه اگر باغبان زمینه تعلیم و تربیت را برایش فراهم کند، می تواند 

رشد کند و ثمرات فراوانی بدهد.
اگر یک نهال به حدی برسد که نوبرانه ای داشته باشد، امید می رود که در آینده 
ریشه هایش قوی گشته و ثمره دهد؛ اما تا قبل از آن، امید چندانی به ثمردهی و 
باروری آن وجود ندارد؛ انسان نیز چنین است و از زمانی که به بلوغ می رسد امید 

نسبت به ثمره داشتن آن نیز بیشتر می شود.
جوانان، مانند درختی هستند که تازه به بار نشسته اند و ظرفیت این را دارند 
که در آینده ثمرات فراوانی بدهند؛ لذا بیشترین اهتمام را باید در سنین نوجوانی 
نسبت به افراد داشت،؛ چون زمینه ثمره دادن در آنها به فعلیت رسیده و ابتدای 
راه هســتند و می توانند سال های سال ثمردهی داشته باشند؛ اهتمام رهبری به 

جوانان نیز از همین روست.
دشمنان ، در کمین عقاید جوانان

باید توجه داشــت همان طور که زمینه ثمردهی نوجوان، بسیار فراهم است، 
دشمنی و زمینه های دشــمنی علیه آنان نیز بسیار بیشتر است؛ چون دشمنان 
می دانند اگر در این سن بتوانند ریشه را بخشکانند، در آینده هیچ ثمری نخواهند 

داد و البته همان طور که گفته شد، افکار و عقائد، همان ریشه هستند.
دشمن می داند که اگر بتواند این گونه به نوجوانان و جوانان القا کند که شما 
آفریده شده اید تا بخورید و بخوابید و لذت ببرید، به هدف خود رسیده اند؛ معنای 
واقعی چنین سخنی این است که شما با حیوانات فرقی ندارید و باید صرفا مانند 
حیوانات، به دنبال تأمین غریزه و نیازهای خود باشید و بعد از چندی هم می میرید. 
اما انبیا در مقابل این دشمنان، آمده اند تا به انسان بفهمانند که این دوران، دوران 
رشد و شکوفایی شماست و اگر توانستید با تالش و زحمت، به این شکوفایی برسید، 

نتیجه ای ابدی خواهید گرفت.
اولین فایده دین، شناســاندن حقیقت وجودی انسان به او و باال بردن ارزش 
وجودی او تا بی نهایت است، هیچ مکتبی به جز دین، نمی تواند به بشر بفهماند که 

موجودی ابدی و بی نهایت است.
همه ما در کلیات، بد و خوب را با عقل خود می فهمیم، اما در جزئیات و ریز 
مسائل، گاهی دچار اشتباه می شویم، خداوند متعال در کنار عقل، راه دیگری برای 
شناخت حق و باطل، برای ما قرار داده است و آن وحی است. بنابراین اگر دین را 

بپذیریم، باب وسیع تری از معرفت، پیش روی ما باز می شود.
اعتقاد به خدا، قیامت و وحی )نبوت( ریشــه های اعتقادی است باید تقویت 
شوند،طبیعتا تقویت این ریشه ها به این است که معرفت خود را نسبت به خداوند، 
معاد و دستورات دین، بیشتر کنیم؛ هر چقدر این ریشه ها، تقویت و آبیاری شود، 

میوه و ثمره بیشتری خواهند داد.
نتیجه اینکه با توجه به اهمیت دوره نوجوانی، باید به نوجوانان بیشتر اهتمام 
داشت و زمینه تکامل و تعلیم و تربیت آنها را بیشتر فراهم کرد تا بتوانند از امکانات 
و فرصت های بیرونی استفاده کرده و ثمره بدهند؛ اما اگر ریشه خراب شد و زمینه 
رشد فراهم نشد، شرایط بیرونی، هرچقدر هم که مساعد باشد، تأثیرگذار نخواهد 

بود؛ هوای خوب و باران مناسب برای چوبی که ریشه ندارد، فایده ای ندارد.
باید بیشترین اهمیت را به عقاید بدهیم؛ همان طور که دشمنان نیز بیشترین 
تالششــان را در جهت تضعیف عقاید دارند و سیل شبهات را از طرق مختلف به 
ذهن نوجوانان و جوانان وارد می کنند. باید اعتقادات را تقویت کرده و شبهات ذهنی 
آنها را سریع پاسخ دهیم؛ آن هم پاسخ هایی که برای آنها، روان و قابل فهم باشد تا 
ریشه های فکری آنها تقویت شده و آسیب نبیند و در آینده به  ریشه های مستحکمی 
تبدیل شــود که در هر زمانی بتواند ثمره دهد. از سوی دیگر باید رفتارهایی که 
برآمده از این ریشه های فکری و آماده کننده ثمرات هستند را مراقبت کرد تا این 

ثمرات و میوه ها، حداکثری باشند.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار جمعی از 
مسئوالن و دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی؛ 
قم؛ 98/5/3 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

هدف گیری دشمن نسبت به ریشه های اعتقادی 
نوجوانان و جوانان

سرویس اجتماعی- 
پدر دختری که بر اثر خودسوزی جان 
خود را از دست داد گفت: افرادی را که از این 
ماجرا سوءاستفاده می کنند و آرامش جامعه 

را به هم می ریزند حالل نمی کنیم.
پــدر مرحوم ســحر خدایاری در تشــریح 
جزئیات ماجرایی که برای دخترش رخ داده بود، 
به خبرگزاری مهرگفت: دختر من از نظر عصبی 
مشکل داشــت و در آن روز )رفتن به استادیوم( 
هم اعصابش به هم می ریزد و فحاشی می کند و با 

مامور نیروی انتظامی درگیر می شود.
خدایاری افزود: در این چند روزی که سحر 
در بیمارســتان بســتری بود هیچ سلبریتی یا 
فوتبالیست یا مسئولی به مالقات سحر نیامدند و 

من کسی را ندیدم.
وی ادامه داد: هرکســی که می گوید سحر 
قربانی شــده بی دلیل این حرف را می زند، سحر 
قربانی چه شــده؟ یک مشکل عصبی داشته که 
در روزی که بــه دادگاه می رود باز هم اعصابش 
به هم می ریزد و بعد اقدام به خودسوزی می کند.

خدایاری خاطرنشان کرد: هیچ حکمی مبنی 
بر زندانی شــدن سحر صادر نشده و ما به عنوان 
خانواده سحر اعالم می کنیم که اصال قرار نبوده 

سحر زندانی شود.
وی تاکید کرد: من فدایی نظام هستم و در 
جنگ تحمیلی هم جانباز شدم، امام را با جان و 
دل دوســت دارم و از این به بعد هم اگر خدایی 
نکرده برای کشــور اتفاقی رخ دهد از پیشتازانی 
هســتم که از نظام دفاع کنم، ترسی ندارم، اگر 

یک درصد با نظام مشــکلی داشــتم االن اعالم 
می کــردم ولی می گویم که نه من و نه دخترم و 
نه هیچ یک از افراد خانواده ام با نظام مشکلی نه 

داشته ایم و نه داریم.
خدایــاری درباره برخی شــایعات در مورد 
خاکسپاری سحر گفت: پیکر دختر من را بعد از 
فوت تحویل دادند و مشکلی برای دریافت پیکرش 
نداشتیم و گفتند هرجایی دلتان می خواهد سحر 
را دفن کنید و اصال برای خاکسپاری و مراسم هم 

مشکلی نداشتیم.
وی در پایــان گفت: از افــرادی که از خون 
دختر من سوءاستفاده می کنند راضی نیستم و 
حاللشان نمی کنم، این افراد  اشتباه می کنند که 
به بهانه اتفاقی که برای سحر رخ داده دارند علیه 

کشور صحبت می کنند.
سوءاستفاده مشمئز کننده

پدر این دختر در گفت و گو با کیهان هم که 
دیروز منتشر شد، از سوءاستفاده کنندگان از مرگ 
دخترش گالیه کرده بود، اما روی سخن این پدر 

داغدیده با چه کسانی است؟
با نگاهی به تحرکات برخی چهره های ورزشی 
کم اطــالع یا ســلبریتی های بی هنــر و یا اقدام 
غیرمتعهدانه برخی رسانه ها و غیرمسئوالنه برخی 
مسئوالن در روزهای اخیر به ماجرای خودسوزی 
این دختر جوان که بی توجه به اصل ماجرا و تنها 
برای پیشبرد یک موضوع شعاری و تبلیغاتی رقم 
خورد، باید به پدر این دختر حق داد که از این که 
مرگ دختر جوانش دستمایه بازی های سخیف و 

با اهداف خاص شود دلخور باشد.

ماجرا موقعی تلخ تر می شود که حجم زیادی از 
اظهارنظرها در این موضوع اساسا بر پایه خبرهای 
جعلی و جو دادن های هدفمند است. این که یک 
رسانه علت خودسوزی این دختر را محکومیت به 
۶ ماه حبس اعالم می کند درصورتی که به گواه 
قوه قضائیه و خانواده این دختر هیچ حکمی درباره 
وی صادر نشده و بسیاری از افراد نیز پایه اظهارنظر 
خود را همین خبر جعلی قرار می دهند، یا بسیاری 
افراد یا جریانات خاص در فضای مجازی و رسانه 
تصویر جعلی یک دختر دیگر را به جای دختر فوت 
شده منتشر می کنند باید به نیت آنها شک کرد.

بعضــی افراد سیاســی نیز که پاســخی به 
کم کاری های دوران مســئولیت خود در حال و 
گذشته در تحقق نیازهای واقعی زنان و دختران 
ندارند و به پمپــاژ نیازهای کاذب و غیرواقعی و 
غیراولویت دار همچون ورود زنان به ورزشــگاه، 
موتورسواری و دوچرخه سواری زنان و... می پردازند، 
با بی اخالقی تمام مرگ این دختر را دســتمایه 
اهداف سیاسی خود قرار داده اند و  اشک تمساح 
می ریزند. جالب اینکه بسیاری از همین مدعیان 
حقوق زنان چندی پیش در ماجرای قتل »میترا 
استاد« به دلیل مقاربت فکری و سیاسی با قاتل، 
از انواع تهمت ها و هجمه ها علیه این زن مقتول 
فروگذار نکردند تا بی صداقتی خود را یک بار دیگر 

به نمایش بگذارند.
به نظر می آید این جریان از جمله سلبریتی ها 
و سیاست زدگان کم جوهر، ابایی از سوءاستفاده از 
»سحر« ها ندارند و همان طور که امروز مرگ یک 
دختر را دســتاویز بازی های سیاسی و تبلیغاتی 

خــود کرده اند در آینده نیز دســت از این رفتار 
مشمئز کننده برنمی دارند.

در این بین کاش »سحر«های این سرزمین 
قبــل از آنکه جوانی خود را به پای این بازی ها و 
اهداف خاص این افراد هدر دهند، هوشیارانه تر و 
با مطالبه نیازهای واقعی خود در زمینه حقوق حقه 
زنان از این مدعیان رفتار کنند و بدانند کســانی 
که نظام جمهوری اسالمی را به خاطر ممانعت از 
حضور زنان در استادیوم های ناسالم و غیرفرهنگی 
فوتبال که بسیاری از مردان هم تمایلی به حضور 
در آنها ندارند به ظلم در حق زنان متهم می کنند 
و با بی شــرمی کارنامه نظام در 4۰ سال اخیر در 
زمینه توجه به زنان و میدان دادن به آنها در حوزه 
تحصیل و حضور موثر اجتماعی که درخشان ترین 
کارنامه تاریخ این سرزمین در حوزه زنان است را 
نادیــده می گیرند بی صداقت ترین افراد در ظاهر 

دلسوزی برای زنان هستند.
توقع مردم از دســتگاه قضا هم این است با 
ورود به شایعه پردازی های برخی افراد مسئول یا 
رسانه ها و سلبریتی ها و جو دادن برخی افراد که 
در این کشور مسئولیت دارند اما ظاهرا از هزینه 
ایجاد کردن برای نظام ابایی ندارند، پاسخ قاطعی 

به این تحرکات مشکوک دهد.
وقتی یک ســلبریتی به بهانه دلسوزی برای 
دختر به اصطــالح آبی به خود اجازه می دهد تا 
بی شرمانه مقدسات و واالترین ارزش های این مردم 
مســلمان را آن هم در ایام عزاداری محرم مورد 
توهین قرار دهد و برخی دیگر نظام را مورد هجمه 

قرار می دهند سکوت دستگاه قضا جایز نیست.

نماینده مشهد و عضو فراکسیون والیی 
به نارضایتی مردم از مجلس دهم  اشاره کرده 
و می گوید اگر مجلس به وظیفه نظارتی خود 
عمل می کرد بسیاری از مشکالت فعلی در 

جامعه پیش نمی آمد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرگزاری رسا، به ارزیابی عملکرد مجلس دهم 
پرداخت و گفت: مجلس فعلی با توجه به اموری 
همچون تمرکز کردن بر اولویت ها، اســتفاده از 
ظرفیت قانون گذاری برای حل مشکالت مردم 
در بحران های پیش آمده و اســتفاده از ظرفیت 
نظارتــی اش در جهت جلوگیــری از تخلفات 
 قانونی نتوانســت آن گونه که شایســته است 

عمل کند.
وی با  اشــاره به اینکه یکی از دالیل ضعف 

مجلس دهم نوع  ترکیب آن اســت، ادامه داد: 
امروز دو جریان که با یکدیگر مشترکات بسیاری 
دارند اکثریت مجلس را شکل می دهند، یکی از 
آن دو جریان، »فراکسیون امید و اصالح طلبان« 
و دیگری »فراکسیون مستقلین« است و همین 
ســبب شــد تا جریان »اصولگرایی« نتواند در 
بخش های مختلف مدیریت مجلس را در دست 

داشته باشد.
حجت االســالم پژمانفر با بیان اینکه امروز 
مدیریت مجلس در دســت دو جریان »امید« 
و »مســتقلین« اســت، تأکید کرد: بنده قصد 
ســیاه نمایی ندارم، اما در حقیقت مجلس دهم 
می توانست در حوزه قانون گذاری اقدامات بهتر 
و کارآمدتری را داشته باشد. چرا که با دقت در 
قوانینی که مجلــس دهم آنها را تصویب کرده 
است، در می یابیم که این قوانین در اولویت های 

امروز کشور نیست؛ همچنین در حوزه کارشناسی 
هم نیازمند کارشناسی های جدی تری است.

وی به ضعف های نظارتی مجلس دهم  اشاره 
و بیان کرد: اگر مجلس فعلی از بعد نظارتی خود 
به خوبی استفاده می کرد از بسیاری از مشکالت 
کنونی جامعه جلوگیری می شد؛ در یک نگاه کلی 
نمی توان گفت مجلس دهم نسبت به دوره های 

قبل موفق تر است.
حجت االسالم پژمانفر با  اشاره به اینکه مردم 
نسبت به مجلس دهم نارضایتی دارند، گفت: یکی 
از شاخصه های مهم شخص نماینده، ارتباط گیری 
با مردمی  است که نمایندگی شان را بر عهده  دارد، 
بنابراین اگر یک نماینده نتواند ارتباط خوبی با 
حوزه های انتخابیه خود داشته باشد در تشخیص 

اولویت ها دچار مشکل خواهد شد.
وی سامان بخشیدن به مسئله معیشت مردم 

را از اولویت های ضروری جامعه عنوان کرد و با 
بیان اینکه مجلس دهم را نمی توان مجلس  تراز 
انقالب اسالمی دانست، افزود: برخی از نمایندگان 
در مجلس دهم نتوانستند آن گونه که شایسته 
اســت با حوزه های انتخابیه خود ارتباط حاصل 
کنند، از همیــن جهت در خط اولویت های آن 
مردم قرار نداشــتند و همین موضوع نارضایتی 

عمومی را در پی داشته است.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با  اشاره به اقدامات مثبت و خوب مجلس 
دهم تأکید کرد: البته نباید از نقاط مثبت مجلس 
فعلی غافل شد، زیرا برخی از کارهایی که در این 
مجلس صورت گرفته است به نوبه خود از جمله 
کارهای بسیار ارزشــمند است؛ به عنوان مثال 
مسئله تشکیل وزارت »میراث فرهنگی« اقدام 
بسیار بزرگی بود که در مجلس دهم محقق شد.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، مورد 
استقبال رسمی  رئیس ستاد مشترک ارتش 

جمهوری خلق چین قرار گرفت.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح و هیئت همراه که به پکن پایتخت چین 
ســفر کرده اند، دیروز مورد استقبال رسمی  رئیس 
 ستاد مشــترک ارتش جمهوری خلق چین، ژنرال 

»لی زوا چنگ« قرار گرفت.
در ایــن مراســم پس از نواختن ســرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران و سرود ملی جمهوری خلق 
چین، یگان های نظامی تشریفات از مقابل  روسای 

ستاد نیروهای مسلح دو کشور رژه رفتند.
سپس در جلسه ای رسمی هیئت های عالی رتبه 
دو طرف به تبادل نظر درخصوص مسائل راهبردی 

مورد عالقه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد ارتش 
جمهوری خلق چین  در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم 
به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، حضور 
وی را در جمهوری خلق چین بسیار مهم توصیف 
کرد و گفت، سرلشکر باقری دارای شخصیتی نافذ 

و با اهمیت در جمهوری اسالمی است.  

وی اظهار امیدواری کرد که این ســفر نتایج 
راهبردی و اســتراتژیک برای دو کشور در برداشته 
باشــد. سرلشکر باقری نیز ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در جمهوری خلق چین هفتادمین سالگرد 
استقالل این کشور را تبریک گفت و جمهوری خلق 
چین را کشوری مهم و تأثیرگذار در سطح منطقه ای 

و بین الملل توصیف کرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
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4. حمــاس: خود را در خــط مقدم حمایت 
از ایــران می دانیم- هیئتــی عالی رتبه از جنبش 
مقاومت اســالمی فلســطین )حمــاس( در 31 
تیرماه 9٨ با رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار 
و گفت وگــو کردند. در این دیدار صالح العاروری، 
نایب رئیس دفتر سیاســی حماس نامه اسماعیل 
هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر 
انقالب کرد و ضمن ابالغ سالم و تحیات اسماعیل 
هنیه و مردم فلســطین خطــاب به رهبر انقالب 
اســالمی تأکید کرد: ما به عنوان حرکت مقاومت 
و جنبش حماس، همبستگی خود را با جمهوری 
اسالمی ایران اعالم و تأکید می کنیم هرگونه اقدام 
خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر 
ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما خود را 

در خط مقدم حمایت از ایران می دانیم.
نایب رئیس دفتر سیاســی حماس با  اشاره به 
مواضع قاطع امام خمینی رحمهًْ اهلل در حمایت از 
موضوع فلسطین، قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
و بعد از انقــالب، و همچنین مواضع صریح رهبر 
انقالب گفت: مــا همواره قــدردان حمایت های 
همیشــگی و غیرقابل تغییر جمهوری اسالمی از 

مردم فلسطین بوده و هستیم.

در پایــان این دیدار، هیئــت حماس تابلوی 
منقش به تصویری از مســجداالقصی را به رهبر 

انقالب اسالمی تقدیم کردند.
سه- تفاوت وحدت محور مقاومت

 با ائتالف های نظام سلطه
روشن است که وحدت میان کشورهای عضو 
نظام ســلطه به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل و 
همراهی و حمایت آنها از برخی کشورهای منطقه 
مانند امارات، بحرین و عربســتان صرفاً بر اساس 
گزاره های مادی و سودآوری بوده است چه آنکه 
اتحاد آمریکا با عربستان تنها به خاطر منافع مالی 
و تسلیحاتی )فروش تسلیحاتی نظامی به ارزش 
11۰ میلیارد دالر( و به گفته رهبر معظم انقالب 

برای دوشیدن عربستان بوده است.
این مســئله به حدی بــرای آمریکایی ها از 
اهمیت برخوردار است که »جو اسکاربرو« سناتور 
آمریکایی معتقد اســت که حتی اگر عربســتان 
ســعودی از حمالت یازدهم سپتامبر در آمریکا 
حمایت کرده باشــد، نفت عربســتان از اهمیت 

بیشتری برای آمریکا برخوردار است!
یا مثاًل ائتالف هایی که کشــورهای غربی با 
عربستان و علیه یمن ایجاد کردند صرفاً با هدف 
فروش ســالح های خودشــان بود. این در حالی 

اســت که اتحاد بین گروه هــای جبهه مقاومت، 
ایدئولوژیک و بر اساس مفروضات دینی و مکتبی 

بوده است.
شــایان  ذکر اســت که توجه و اهتمام رهبر 
معظم انقــالب در شــکل گیری و تقویت محور 
مقاومت اســالمی نشــان می دهد کــه معظم له 
جبهه مقاومت اسالمی را در مسیر اهداف انقالب 
 و آن را بــرای انقالب اســالمی افتخــار بزرگی 

می دانند.
دیدار گروه های مختلــف جبهه مقاومت با 
رهبر انقالب از دیدار با سید حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان و بشــار اسد رئیس جمهور سوریه 
گرفته تا دیدار با دبیرکل جنبش جهاد اســالمی 
فلســطین و هیئت همراه و دیدار با نایب رئیس 
دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه و همچنین 
دیدار خانواده های شهید بدرالدین و شهید مغنیه 
بــا رهبر انقالب و یا بیانــات مقام معظم رهبری 
در کنفرانس هــای بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلســطین و... نشان از توجه راهبردی رهبری به 
تقویــت محور مقاومت اســالمی و وجود ارتباط 
عمیق فکری و نظری میان جمهوری اســالمی 

ایران و گروه های مقاومت است.
ترجیع بند تمام ایــن دیدارها و گفت وگوها 

رایزنــی مقامات جمهوری اســالمی و گروه های 
مقاومت درخصوص مقابله با نظام سلطه و مثلث 
شــوم غربی- عبری و عربی اســت که مبتنی بر 
انگاره هــا و مفروضات مکتبی و جهت گیری های 

اسالمی است.
نکته پایانی آنکه بعــد از تحوالت چندروزه 
اخیر منطقه و دو خبر مهم 1. لبیک عاشــورایی 
سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان به 
رهبر معظم انقالب اســالمی و 2. حضور مقتدی 
صدر در ایران برای رایزنی با رهبر انقالب آن هم 
پس از شکســت رویکرد ضدایرانی در تشــکیل 
و هدایــت کابینه عراق، خبــر دیگری در کانون 
توجه رســانه ها قــرار گرفــت و آن اخراج جان 
بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید توسط 
رئیس جمهور آمریکا بــود. در میان تحلیل های 
ناظران بین المللی، تحلیل »عبد الباری عطوان« 
نویسنده مشهور جهان عرب قابل تأمل است که 
ساعاتی بعد از انتشــار خبر اخراج مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید تأکید کرد »بولتون با مقاومت 
ایران ذلیالنه بیرون انداخته شــد.« این خبر در 
کنار دو خبر فوق، نه فقــط بازتاب دهنده اخراج 
یک سیاستمدار آمریکایی بلکه خبر سقوط نظام 

سلطه و صعود قوس محور مقاومت است.

ادامه بهره برداری مشکوک از یک خودسوزی

پدر»سحر خدایاری«: افرادی را كه از مرگ دخترم سوء استفاده می كنند حالل نمی كنم

حجت االسالم پژمانفر:

مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می كرد بسیاری از مشکالت فعلی پیش نمی آمد

استقبال رسمی  رئیس ستاد مشترک ارتش چین از سرلشکر باقری

تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا و از 
دعوت شدگان به کنفرانس افق نو، در پاسخ به 
این سؤال که دلیل این که با وجود تهدیدهای 
اف بی آی باز هم تصمیم دارید در کنفرانس 
شرکت کنید چیســت؟ تأکید کرده است: 
دلیلش خیلی ساده است. من فقط مقابل حق 
مسئول هستم. بنابراین اگر می خواهید من را 
حبس بکنید، شکنجه بدهید، یا اصالً بکشید.

هفتمین دوره کنفرانس بین المللی »افق نو« 
از ابتدای ماه آینده )مهرماه 9٨( در بیروت لبنان 
کار خود را آغاز خواهد کرد. این کنفرانس امسال 
هم بار دیگر شاهد جمع شدن متفکران جهان فارغ 
از ملیت، نژاد و دین خواهد بود تا از تریبون افق نو 
برای اســتفاده از حق آزادی بیان و اظهارنظرات 
خود اســتفاده کنند. این حرکت مهم و تأثیرگذار 
که به ابتکار نادر طالب زاده شروع شد، سال گذشته 
میالدی )2۰1٨( توســط آمریکا تحریم شــد و 
دولت ترامپ نام برگزارکنندگان آن از جمله خود 
طالب زاده و همسرش زینب مهنا )که مدیریت روابط 
بین الملل کنفرانس را به عهده  دارد( را در فهرست 

تحریمی خود قرار داد.
به گزارش مشــرق، افق نوی امسال عالوه بر 
این که برای اولین بار در خارج از ایران برگزار خواهد 
شد و اولین کنفرانس بعد از تحریم های آمریکاست، 
یک تفاوت عمده دیگر هم با کنفرانس های سال های 
قبل دارد: مأموران اف بی آی از ماه ها قبل به صورت 
حضوری به خانه مهمان های آمریکایی این کنفرانس 

رفته اند و آنها را تهدید کرده اند که در صورت شرکت 
در افق نو تا یک میلیون دالر جریمه و تا بیســت 
سال حبس می شوند. این اقدام واشنگتن که نشان از 
عصبانیت آنها از برگزاری مجدد افق نو و اتفاقاً این بار 
در همسایگی رژیم صهیونیستی است، متأسفانه 
موجب شــد تا برخی از مهمان هــای آمریکایی 
تصمیم بگیرند امسال در کنفرانس شرکت نکنند. 
بــا این حال، برخی آمریکایی های دیگر همچنان 
مصمم به حضور در افق نو در بیروت هســتند و 
برای این تصمیــم خود دالیل محکمی هم دارند. 
یکی از این افراد، »ِکن اوکیف« است که پیوستن 
به تفنگداران دریایی آمریکا را احمقانه ترین تصمیم 
زندگی اش توصیف می کند و پاسپورت آمریکایی 

خود را آتش زده است.
اوکیف که حتــی در جنگ اول خلیج  فارس 
)دخالت آمریکا در جنگ عراق و کویت( نیز خدمت 
کرده بود، پس از اعتراض به ناعدالتی توسط رده های 

باالتر نهایتاً از تفنگداران اخراج شد.
وی در گفت وگو با مشرق، می گوید: من این را 
می دانم که ]بر خالف تبلیغات غرب[ شما به دنبال 
سالح هسته ای نیستید. در نتیجه سفرهای متعددم 
به ایران و آشنایی با بسیاری از ایرانی ها، این را درک 
کرده ام که در کشور شما اکثریت عمده، اگر نگویم 
تقریباً همه، اعتقاد دارند که خداوند ســالح های 
هســته ای را »حرام« می داند؛ یعنی غیرمشروع و 
غیرقابل قبول. این واقعیتی اســت که در آمریکا و 
غرب کامالًً از آن غافل هستند؛ این که شما بیش از 

۶۰۰ سال است با کسی نجنگیده اید و اعتقاد دارید 
هیچ کس نباید سالح هسته ای داشته باشد، از جمله 
خود ایران. دلیلش هم این است که خواست خداوند 

بر همه چیز مقدم است.
اوکیف در پاسخ به این سؤال که دلیل این که 
با وجود تهدیدهای اف بی آی باز هم تصمیم دارید 
در کنفرانس شــرکت کنید چیست؟ تأکید کرده 
اســت: دلیلش خیلی ساده است. من فقط مقابل 
حق مســئول هستم. بنابراین اگر می خواهید من 

را حبس بکنید، شکنجه بدهید، یا اصاًل بکشید.
وی گفته است: یکی از کتاب هایی که همیشه 
درباره تاریخ آمریکا آن را پیشنهاد می کنم، »تاریخ 
مردمی  ایاالت متحده« ]به عبارتی »تاریخ آمریکا 
به روایت مردم«[ نوشــته »هاوارد زین« اســت. 
ایــن کتاب بیش از کتاب تاریخ دیگری که من تا 
کنون دیده ام، به شما درباره تاریخ آمریکا مطلب 
یاد می دهد. البته اگر هم دوست دارید می توانید 
به هاروارد بروید و از آن جا مدرک تاریخ بگیرید و 

تبدیل به یک »احمق« بشوید.
اوکیف خاطرنشان می کند: من مطالعه کردم و 
فهمیدم که شهروندی آمریکا یعنی چه: شهروندی 
آمریکا یک قرارداد اجتماعی اســت که به موجب 
آن شــما حقوق و وظایفی دارید، که از جمله آن 
وظایف پرداخت مالیات به نظامی است که بدون 
 تردید و به شکلی انکارناپذیر از مالیات شما برای 
ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشــریت و 
نسل کشی استفاده می کند، حتی همین امروز. وقتی 

این واقعیت را فهمیدم و متوجه شدم که من هم 
پــای این قرارداد را امضا کرده ام، گفتم حتی یک 
پِنی دیگر هم در این صندوق خون بهایی نخواهم 
انداخــت که از پولش برای کشــتار جمعی مردم 
استفاده می شود. بنابراین من تابعیت آمریکایی ام 

را سلب کردم.
وی همچنین تأکید کرده است: اگر هدفتان 
به اندازه هدف من بزرگ اســت، خدا می داند چه 
چالش های بزرگی پیش رو خواهید داشــت. من 
این را تجربه کرده ام، اما شکرگزار هستم و ]اگر به 
گذشته هم برگردم[ حاضر نیستم هیچ سرنوشت 

دیگری را برای خودم انتخاب کنم.
اوکیف ابــراز می دارد: من عاشــق برادران و 
خواهران مسلمان خودم هستم و برای آنها احترام 
قائلم و دلم می خواهد یک نکته را هم در انتها بگویم: 
رهبران عالــی ایران، چه رهبر کنونی و چه رهبر 
قبلی، واو! من فقط و فقط عشق و احترام نسبت به 
هر دوی آنها دارم. اهمیتی نمی دهم که دیگران چه 
می گویند؛ این افراد، افراد خاص و بی نهایت پاکی 
هستند؛ هر یک کدامشان. آیت اهلل خمینی، کسی 
که ما ]آمریکایی ها[ آن قدر به او تهمت می زدیم، 
من خانه و دارایی های او را دیده ام. اتاق مطالعه او 
حتی به اندازه حمام بسیاری از خانه های غربی هم 
نبود، اما او و همسرش در آن خانه زندگی می کردند 
و تنها چیزی که داشتند، چند عدد کتاب بود. یک 
چنین آدمی می تواند رهبری باشــد که من به او 

احترام بگذارم.

تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا:

عاشق آیت اهلل خامنه ای هستم
حتی اگر من را بُکشند باز هم در »افق نو« شركت می كنم

رئیس  سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور از تخصیص 100 
درصدی اعتبارات طرح های مشارکتی و خّیرساز این سازمان خبر داد.

مهراله رخشــانی مهر با اعالم تخصیص 1۰۰ درصدی اعتبار طرح های خیرســاز و 
مشارکتی نوســازی مدارس، به فارس گفت: این ردیف برای تکمیل فضاهای آموزشی 
نیمه تمامی است که اعتبار 5۰ درصد آن توسط خیرین تأمین شده و میزان این ردیف 

٨7۰ میلیارد تومان است.
رخشانی مهر افزود: از دیماه 9۶ تاکنون رقم 15۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای 

آموزشی نیمه تمام خیرین تخصیص یافته است.
گفتنی اســت، یک سوم فضاهای آموزشی در کشــور با همکاری یا توسط خیرین 

مدرسه ساز احداث شده است.

تخصیص۸7۰ میلیاردی اعتبارات
 طرح های مشارکتی و خّیرساز 

نوسازی مدارس


