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درمکتب امام

این پیروزی را حفظ کنید
آن چیزی که شــام به دســت آوردید این است که شام مقدراتتان را به دست 

خودتان آوردید. دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع 

کردید، بیرونشان کردید. این یک چیز کمی نیست که دست شام آمده است، این 

یک ]پیروزی[ بزرگ است و حفظش باالتر از خودش است.

 صحیفه امام؛ ج۱۸؛ ص۲۸۱ | جماران؛ ۱۳دی۱۳۶۲

رئیس کمیته هسته ای مجلس:
دستورالعمل خرید در برجام

 بستر توطئه طوالنی و دامنه دار علیه ایران است
رئیس کمیته هســته ای مجلس با اشاره به برخی راه های نفوذ 
دشمن در کشور به بهانه برنامه جامع اقدام مشترک گفت: مسئله 
»کارگروه خرید« در پیوست چهار برجام، بستر توطئه طوالنی و 

دامنه دار علیه ایران است.
»ابراهیم کارخانه ای« رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به بیانات 
اخیر رهبر معظم انقالب درباره تالش دشمن برای نفوذ در کشور به بهانه 
توافق هسته ای گفت: از جمله راه های نفوذ سیاسی و اقتصادی دشمن در 
برجام این اســت که قباًل در رابطه با پرونده هسته ای ایران، ارجاع پرونده 
ما به شورای امنیت فقط از طریق شورای حکام آژانس امکان پذیر بود، اما 
االن غیر از این راه، راه های دیگری نیز باز شده است. از جمله، کمیسیون 
مشــترک، شــکایت هر کدام از اعضای 1+5، مکانیزم »کارگروه خرید« و 
موارد پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳1؛ یعنی دشمن کانال های متعددی 

را در اختیار گرفته است تا پرونده ایران را به شورای امنیت منتقل کند.
عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس اظهار داشت: مسئله ای 
که از آن می توان به عنوان یک بستر طوالنی و دامنه دار برای توطئه علیه 
ایران استفاده شود، مسئله »کارگروه خرید« در پیوست چهار برنامه جامع 

اقدام مشترک است.
رئیس کمیته هســته ای مجلس در توضیح این مسئله گفت: در آنجا 
دو نوع خرید اقالم برای ما پیش بینی شــده اســت که یک نوع آن، خرید 
مواد و تجهیزات هســته ای شــامل تمام کاالها و خدمات هسته ای اعم از 
سرمایه گذاری، مالی و فناوری است و نوع دوم نیز، لیست کاالها و خدماتی 
اســت که شــامل تمام کاالهای غیرنظامی و غیرهسته ای می شود؛ یعنی 

کاالهای با کاربرد دوگانه که دامنه آنها بسیار گسترده است.
به گزارش مهر، کارخانه ای تصریح کرد: بر اساس محدودیت ایجاد شده، 
باید تمام این اقالم برای ورود به کشور یک سری ضوابط بسیار محدودکننده 
را پشــت سر بگذارد که اوالً آن کشور باید تمام آدرس ها، تماس، ایمیل و 
صــدور گواهی بازرگانی و تمام اطالعات دیگر را در اختیار کارگروه خرید 
قرار دهد و ثانیاً آن کشور می تواند این کاالها و خدمات را از کانال کارگروه 

خرید تا مقصد مصرف کننده کنترل کند.
وی در همین رابطه افزود: با توجه به این مسئله، باید گفت نه تنها برنامه 
هسته ای جمهوری اسالمی با مشکالت جدی مواجه می شود که مهم تر از آن، 
پیشرفت های علمی و اقتصادی کشور نیز ُکند و در مواردی متوقف می شود.

تشییع سومین شهید مدافع حرم
 در دماوند

پیکر »محمدعلی خاوری« سومین شهید مدافع حرم حضرت 
زینب کبری)س( با حضور باشــکوه مردم شهیدپرور شهرستان 
دماوند در شهر آبسرد تشییع و در آرامگاه ابدیش به خاک سپرده 

شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــرق استان تهران، ظهر دیروز مراسم 
تشــییع و تدفین پیکر مطهر شــهید »محمدعلی خاوری«، از شــهدای 
افغانســتانی مدافع حــرم حضرت زینب)س( که به دســت گروهک های 
تروریستی در سوریه در اواخر تیرماه امسال به شهادت رسیده بود با حضور 
خیل گسترده ای از مردم شــهیدپرور و انقالبی شهرستان دماوند و مردم 

افغانستانی مقیم این شهرستان در شهر آبسرد برگزار شد.
تشییع پیکر این شهید با قرائت زیارت عاشورا از مقابل حوزه مقاومت 
بسیج شهر آبسرد آغاز شد و سرانجام شهید خاوری در گلزار شهدای محله 

قلعه کهنه این شهر در آرامگاه ابدیش به خاک سپرده شد.
شــهید محمدعلی خاوری، با ۳5 سال ســن در دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( در ســوریه و در درگیری هایی که با تروریست ها به وجود آمد، 

به درجه رفیع شهادت نائل شد.
خاوری از شهدای مدافع افغانستانی در سوریه بود و خانواده این شهید 
در شهر آبسرد سکونت دارند و به همین خاطر پیکر این شهید واالمقام در 

این شهر تشییع و تدفین شد.
مردم افغانستانی مقیم شهرستان دماوند و استان تهران نیز در تشییع 
پیکر این شهید واالمقام حضور چشمگیری داشتند و این مراسم نماد وحدت 

بین ملت ایران و افغانستان بود.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش:

درآمد مدارس هیئت امنایی نباید با دریافت شهریه 
از خانواده ها تامین شود

مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش گفت: محل درآمد 
مدارس هیئت امنایی نباید از پول خانواده ها باشــد بلکه باید از 

مقامات محلی و خیران کمک بگیرند. 
نورعلی عباسپور در گردهمایی کارشناس و مسئوالن مدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: جایگاه شوراهای آموزش 
و پرورش باید پررنگ تر شود و شوراهای آموزش و پرورش با تمام نهادها و 

سازمانهایی که در دولت تعریف شده است ارتباط داشته باشند.
وی عنوان کرد: یکی از محورهای فعالیت ما این است که سایر نهادها 
را در آموزش و پرورش ســهیم کنیم و از همه توانمندی های ملی، بومی 
و منطقه ای آنها استفاده کنیم. عباسپور برگزاری دوره های آموزشی برای 
مدارس هیئت امنایی را از دیگر فعالیت شوراها عنوان کرد و افزود: در مدارس 
هیئت امنایی با مشکالت زیادی روبه رو شدیم چرا که برخی آنان به مصوبه 
آموزش و پرورش توجهی نمی کردند. بنابراین در 90 درصد مدارس هیئت 

امنایی، دوره های آموزشی برگزار شد.
وی تصریــح کرد: مــدارس هیئت امنایی نبایــد از اولیا پول دریافت 
کنند و محل درآمد آنها نباید اولیا باشد بلکه از افراد محلی و خیران باید 

استفاده کنند.
عباسپور گفت: قانون شــوراهای آموزش و پرورش ۲0 سال است که 
تغییر نکرده است و ما در اجرا با مشکالت زیادی روبه رو هستیم که امسال 

قانون شوراها اصالح و بازنگری می شود.

در روز صنعت دفاعی انجام شد

رونمایی از موشک نقطه زن فاتح با حضور رئیس جمهور
روز گذشته همزمان با روز صنعت دفاعی  
درمراسمی توسط رئیس جمهور کشورمان 
از موشــک نقطه زن فاتح ۳۱۳ در سازمان 

هوافضای وزارت دفاع رونمایی شد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در 
مراسم ســالروز صنعت دفاعی کشور با اشاره به 
اینکه »راهبرد دفاعی ما بازدارندگی و سیاست ما 
تنش زدایی و تعامل سازنده همراه با اعتمادسازی 
است«، تأکید کرد: قدرت جمهوری اسالمی ایران 
پشتوانه ثبات منطقه است و در این زمینه آماده 
همکاری جمعی در دفاع از امنیت منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه هنگامی می توان در مذاکره 
توانمنــد بود و با طرف هــای مقابل گفت وگوی 
ثمربخش داشت که قدرتمند باشیم، اظهار داشت: 
کشــور ناتوان و ضعیف و کشوری که توان دفاع 
در برابر رقبا ندارد، نمی تواند ادعای صلح داشته 
باشد، چنین کشوری باید همواره آماده اشغال و 

از دست رفتن منافع ملی اش باشد.
رئیس شــورای عالی امنیت ملــی با تأکید 
بر اینکه بازدارندگی یک کشــور تنها با توســعه 
صنعت دفاعی و قدرت نظامی حاصل نمی شود، 
گفت: ما نیاز به قدرت فرهنگی، سیاسی، دفاعی 
و اقتصادی داریم. قدرتمندشدن در این عرصه ها 
می تواند تبدیل به قدرت ملی شــود. اگر ملتی 
از نظر فرهنگی، آماده، ایثار و فداکاری نباشــد 
نمی توانیــم آن ملت را مقاوم و قدرتمند خطاب 
کنیم، اگر ملتی دارای توان سیاســی نباشــد و 
دیپلمات های قوی برای مذاکره و مفاهمه نداشته 

باشد، شکست خواهد خورد.
وی با بیان اینکه دیپلمات های ما در مذاکرات 
درباره صنعت دفاعی کشور حساسیت های خاصی 
داشتند و مردم روزی که اسناد مربوط به مذاکرات 
منتشــر شــود از جزئیات آن آگاه خواهند شد، 
ابرازداشــت: امروز تنها چیزی که در توافقنامه 
مطرح شده این است که از ابتدا موشکی با قابلیت 
حمل کالهک هسته ای، ساخته نشود که ما نیز 

هیچگاه به دنبال این هدف نبودیم.
روحانی با اشــاره به اینکه در برجام راجع به 
بحث نظامی، مســأله ای وجود ندارد که بخواهد 
نیروهای مســلح ما را محدود کنــد و آنها را از 
دستاوردهای جدید دور نگه دارد، اظهار داشت: 
حتی تحریــم تســلیحاتی در قطعنامه ۲۲۳1 

قرآن وعترت؛ صراط دین 
ما در فرصتي هستیم که نداي اسالم باید به برکت خون هاي پاک شهداء 
به جهان عرضه بشــود. عرضه کردن اسالم 4 عنصر محوري دارد که تا کنون 
این عناصر چهار گانه را از ما ربودند و جامعه اي که خلع سالح بشود جز اینکه 
پیرو شــرق یا غرب باشــد، چاره اي ندارد. ما دو منبع تولید » صراط «) قرآن 
وعترت( داشتیم، از ما گرفتند؛ دو منبع تولید » سراج « و چراغ )عقل ونقل( 
داشتیم، از ما گرفتند. امتي که راه و مهندسي راه را از او بگیرند، چراغ و شعلة 
چراغ را از او بگیرند؛ این ناچار اســت تســلیم بشود. در بین عالمان و عاقالن 
تالش و کوشــش زیادي شــده است تا آن دو راه را و مهندسي آن دو راه را به 
جاي اّولش بر گردانند و این دو چراغ را روشــن نگه بدارند؛ هم آن دو راه را 

تثبیت کنند، هم فتیلة آن دو چراغ را باال بکشند. 
قائمان به عقل و علم، ناجیان امت اسالمي

در بحران هائي که، هم جلوی هندســه و مهندسي صراط را گرفتند، هم 
جلوي شعله ور شدن چراغ را گرفتند؛ از هر عالم وعاقلي کار ساخته نیست، از 
هر فرهیخته و دانشور و دانشمندي کار ساخته نیست. قرآن کریم که در حدود 
ُرون و امثال ذلک را ذکر کرد،  ســیصد بار یا بیشــتر یَعِقُلون و یَعلَُمون و یََتَفَکّ
براي حل بحران هاي جمعي و سیاسي فرمود: یک گروه مي توانند مشکل را 
حــل کنند و آن: لُِقوٍم یَعِقُلون )1(، لُِقوٍم یَعلَُمون )۲(. ما قوم عقل مثل قوم عرب 
یا عجم نداریم؛ ما قوم عقل مثل شــرقي یا غربي نداریم؛ قوم عقل یعني قائم 
بِالَعقل مثل امام راحل، قائم بِالِعلم مثل امام راحل! از هر عالمي ساخته نیست 

که یک فرمان صادر کند، هزاران شهید کشور را روح ببخشد! 
 اگر وجود مبارک حضرت حجت جهان را عالم و عادل مي کند؛ نه چون 
عالم است، نه چون معصوم است؛ بلکه چون قائم به عصمت است. آنکه جهان 
را بتواند به عقل و علم دعوت کند، باید خود قائم بِالعصمت باشد، قائم به عقل 
باشد، قائم به عدل باشد. قرآن گرچه فرمود انبیاء آمدند، لَِیُقوَم الّناُس بِالِقسط)۳(؛ 
ولي براي بخش قضا، فرمود قاضي بودن امنیت و امانت جامعه را حفظ کردن، 
عادل بودن کافي نیست، قائم به قسط بودن هم کافي نیست؛ باید َقواّم به قسط 
باشد. اینکه محقق و امثال محقق، از فحول فقهاء فرمودند: عقل براي تکلیف 
خوب اســت، ولي در قاضي یُعَتَبُر فِیِه َکماُل الَعقل، از همین رهگذر است. اگر 
کسي قائم به عقل بود، قائم به عدل بود، قائم به علم بود؛ لُِقوٍم یَعِقُلون است، 

لُِقوٍم یَعلَُمون است؛ این توان را دارد که بحران ها را رهبري کند.
ضعیفان و پابرهنگان، حافظان حقیقي کعبه

درست است که سرمایه داران و اغنیاء هم مورد لطف خدا قرار مي گیرند؛ 
ولي محور اصلي کعبه پابرهنه ها و پیاده ها هســتند، محور اصلي قبله، مردم 
محرومند. هم به خلیل خود، هم به حبیب خود گفت: تو ندا بده، الزم نیست 
ْن  ســرمایه دارها بیایند، کســاني که مرّفه اند بیایند، مرکب دارها بیایند: َو اَِذّ
فِي الّناِس بِالَحــّج، براي اینکه پابرهنه ها بیایند. یَأتُوَک ِرجاالً )4(، آنکه کعبه را 
حفظ مي کند پابرهنه است! آن کسي که داراي اَستر الغر است مي تواند کعبه 
را به عنوان قبله و مطاف حفظ بکند، آنکه اتومبیل مرّفه نشین دارد که کعبه 
اي نیست!اگر نامة رهبر محترم به جوانان غرب رفت،  از همین راه است! اگر آن 
بزرگوار جامعه را به این سمت دعوت کرده است؛ چون خودش قائم به عقل بود، 
فهمید که قیام به عقل و عدل در پابرهنه هاســت. چه بنائي مقّدس تر از قبله 
طاَع  و مطاف جهانیان؟ فرمود همه بیایند: ِلّ َعلَي الّناِس ِحُجّ الَبیِت َمِن اْســتَ
اِلِیِه َسبیاًل )5(؛ ولي کعبه را پیاده ها حفظ مي کنند، قبله را پابرهنه ها حفظ مي 
کنند، قبله را آنهائي که روي اَستر الغر نشسته اند حفظ مي کنند؛ آني که با 
وانت مي آید، او حفظ مي کند؛ نه آني که با اتومبیل لوکس و هواپیما! هواپیما 
نشین را هم کعبه مي پذیرد، ولي از او کاري ساخته نیست! او اگر بخواهد در 
برابر داعش بایستد، توان آن را ندارد؛ همین رجال در برابر داعشي ها مي ایستند، 

و گرنه  آنکه مرّفه است و بي درد، او اهل مبارزه نیست! 
) قرآن و عترت (، » صراط « دین

 و ) عقل و نقل ( » چراغ « آن
اّمــا بیــان آن عناصر 4 گانه؛ ما دو تا راه داریم، مــا » صراط « داریم و » 
سراج «. راه رسیدن به حقیقت إال و البد به مهندسي خداست و ال غیر. هیچ 
مهندسي در جهان هستي نیست،  مگر خدا؛ صراطي هم در جهان هستي نیست، 
مگر شریعت و دین.عقل هیچ حکیمي، ذّره اي در راه سازي سهم ندارد. عقل 
چراغ است، از چراغ کاري ساخته نیست؛ فقط راه را مي بیند. دین که صراط 
اســت و راه سعادت اســت؛ إال و البد مال خداست و ذات أقدس إله به وسیلة 
وحي، انبیاء و اولیاء و معصومین را آگاه مي کند، از دو منظر ما مي توانیم این 
صراط را بشناسیم؛ یکي قرآن، یکي عترت. عترت نه یعني روایت! یعني علي 
و اوالد علي، نه یعني خبر زراره! عترت، عصمت ، والیت همتاي با قرآن است: 
َقلَین ِکتاَب الْ و ِعتَرتِي)6(، نه ِکتاَب الْ َو ِروایَتي!! عترت،  اِنّــي تاِرٌک فِیُکُم الَثّ
قرآن؛ قرآن، عترت؛ اینها صراطند. مهندس این صراط هم ال اســت و ال غیر. 
از عقل هیچ کاري ســاخته نیست، مگر تشخیص صراط؛ از نقل زراره و امثال 
زراره هیچ کاري ساخته نیست، مگر تشخیص صراط! پس ما دو تا منبع وراه 
داریم، یکي » قرآن « است و یکي » عترت «، و دو تا چراغ داریم، یکي )عقل(  

است و یکي ) نقل (.
اّما بیگانة دیروز و امروز با آن دو راه چه کرده است، با این دو چراغ چه کرده 
است؟! در عصر جاهلي به این راه، یعني صراط قرآن و عترت؛ گفتند سحر یا 
گفتند دیوانه اســت. اگر رسول بود )معاذ ال(، گفتند این مجنون است؛ و اگر 

قرآن و وحي بود، گفتند سحر و جادو و ِکهانت است و دروغ.
بعد از اسالم هم متأسفانه عّده اي به آسیاب دشمن آب ریختند و ندانسته 
گفتند قرآن تحریف شد! وقتي قرآن تحریف شد، دیگر از مدار استدالل مي افتد!! 
عتــرت معصومین که همتاي قرآن بودند و فرمودند:َمــا ِمّنا ااِّل َمقُتوْل اُو 
َمســُموم)7(؛اینها قرآن ناطق بودند، اینها ِعدل قرآنند؛ اینها را یا زنداني کردند 
یا شــهید کردند یا مســموم! اینها را از ما گرفتند؛ مانده » چراغ «! چراغ چه 
را ببیند؟ آمدند همین مختصر شــعله اي که عقل داشت، این فتیله را پائین 

کشیدند، گفتند عقل ُحسن و ُقبح را درک نمي کند! 
فقط در بین این امور چهار گانه )قرآن وعترت وعقل و نقل(، روایت مانده. 
یک قرن و اَندي نقل روایت ممنوع بود؛ بعد وقتي مطمئن شدند که رسانه ها 
در اختیارشــان است، نقل را باز گذاشتند؛ الي ما شآَء ال، هم گزارشگر جعل 
کردند، هم خبر! خدا غریق رحمت کند مرحوم عالمة عسکري را؛ او حدأقل 
150 راوي جعل شده را به ما گفته. اینها 150 گزارشگر، راوي و محدث جعل 
کردند؛ از هر کدامشــان چندین روایت! در بین این امور چهار گانه چه براي 
ما مانده؟ اگر قرآن )معاذ ال( تحریف شده باشد، اگر آن ذوات ُقدسي شربت 
شــهادت نوشیده باشند، دست ما کوتاه شــده باشد؛ اگر فتیلة عقل را پائین 
کشیده باشند، یُثیُروا لَُهْم َدفائُِن الُعُقول )8( را دفن کرده باشند و عقل حسن 
و قبح را درک نکرده باشــد؛ فقط مي ماند خبر، رســانه ها هم که در اختیار 
آنهــا بود! مرحوم عالمة طباطبائي و مرحوم عالمة امیني )رض(،هم در نجف 
مأنوس بودند، هم همشــهري بودند. مرحوم عالمة طباطبائي مي فرمود: یک 
وقتي مرحوم امیني به منزل آمد و به من گفت: فالني! من هر روایتي که در 
فضیلت حضرت امیر پیدا کردم، یقین دارم دربارة دّومي و سّومي هم هست! 
طولي نمي کشــد که َفحص مي کنم،  مي بینم همین فضیلت براي آنها هم 
هست! وقتي همه راه بسته شد، فقط رسانه شد؛ و رسانه هم در اختیار اَموي 
و مرواني و عباســي بود؛ بازار جعل، رواج پیدا مي کند! در ماها هم این خطر 
لُِي الَمصُنوِعه فِي االَحادیِث  هست، سیوطي دو جلد کتاب نوشــته به نام الَلّ
الُموُضوِعــه،او دراین دو جلد کتــاب از اّول طهارت تا آخر دیات؛ روایت هاي 

جعلي و وضع شده را جمع کرده است.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظّله( در مراسم اختتامیه 
بیستمین دوره مسابقات قرآن و حدیث جامعُه المصطفي و آئین 
نکوداشت شخصیت برگزیده قرآني معظم له در عرصه بین المللي 
   قم ؛   مدرسه علمیه امام خمیني )ره(     ـ    ۱۶/ ۱۱/ ۱۳9۳ 

شــامل یک محدودیت دوره ای  شده که آن هم 
مسأله ای برای توسعه کشور ایجاد نخواهد کرد، 
ما از هر کجا و هــر زمان که الزم بدانیم، بدون 
هیچ مالحظه ای ســالح خواهیم خرید و سالح 
خواهیم فروخت و منتظر تأیید هیچ کس و هیچ  

قطعنامه ای نخواهیم بود.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز شــرایط کشور 
بهتر از یکسال و دوسال پیش است، زیرا ملت ما 
با توان سیاسی توانسته به توافقی برسد که از این 
توافق همه کشورهای دنیا بجز یک رژیم غاصب، 
متجــاوز و جنگ طلب و جماعتی جنگ طلب در 
کشوری دیگر خرسند هستند. این مسئله که از  
میان کشورهای جهان، فقط یک رژیم نامشروع 
و غاصب و عده ای جنگ طلب در داخل آمریکا با 
یک توافق مخالف هستند، مسأله ای کم نظیر است.

روحانی با اشاره به اینکه برخی ممکن است 
در ذهنشان این شبهه را داشته باشند که اگر با 
دنیا توافق کرده ایــد دیگر چه نیازی به تقویت 
قدرت دفاعی و ساخت موشک و هواپیما داریم، 
گفت: باید قدرت دفاعی کشور را تقویت کنیم تا 
توافق باقی بماند و ثبات در کشور پایدار شود و 
روابط صمیمی ایران با کشورهای منطقه و دنیا 

ادامه یابد.
وی با اشاره به بازدید از آخرین دستاوردهای 
صنایع دفاعی کشور، نظیر رونمایی از موشک فاتح 
۳1۳، گفت: امروز کشــور ما در عرصه دفاعی و 
نظامی مقتدر است، اما امکانات ما نظیر موشک ها، 
هواپیماها، علیه هیچ کشوری نیست. ما به دنبال 
تجاوز و مداخله در کشورهای دیگر نیستیم، بلکه 
خود را برای دفاع از سرزمین مان  تجهیز می کنیم 

که این قدرت به نفع منطقه می باشد.
رئیس جمهــور ادامه داد: تقویت بنیه دفاعی 
کشور در دســتور کار دولت اســت و نیازهای 
کشــور را در ایــن زمینه تا زمان دســتیابی به 
اهدافمان برآورده خواهیم ساخت و همواره باید 
آمادگی الزم برای دفاع از ملت و منافع ملی مان 

را داشته باشیم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
ابراز خرسندی از همکاری وزارت دفاع با معاونت 
فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی به اهداف 
صنعت نظامی، گفت: این تشریک مساعی موجب 
هم افزایی شده و همانطور که بارها تأکید کرده ام، 
باید به جز بخش های طبقه بندی و اسرار نظامی 
در ســایر امور  از دستاوردهای صنعتی خارج از 
مجموعه استفاده شــود. باید سفارش دهنده و 
همکار باشیم و این صنعت را به بخش های بیرونی 
وزارت دفاع مخصوصاً بخش های غیردولتی منتقل 
کنیم که نفع مردم، نیروهای مســلح و صنعت 

کشور را به دنبال دارد.
رئیس جمهــور تصریح کرد: این کلمه وزارت 
جنگ یا دفاع فقط یک نام نیست، بلکه محتوای 
بلندی دارد، آرمان ما آرمان دفاع است و نه جنگ. 
دین و نظام ما مردم ساالر است و نه جنگ ساالر. 
ما به دنبال جنگ و تجاوز نیســتیم، کشورهایی 
هســتند در دنیا که نوع صنعت شــان نشان آن 
اســت که دکترین نظامی آنها دکترین تجاوز و 
جنگ است. از همان ابتدا ناوهواپیمابری درست 
می کنند، به مثابه جزیره ای متحرک برای رفتن 
به آن سوی دنیا و مسلط شدن بر مناطق دیگر 
و تأمین اهدافشــان در آن ســوی آبها و حتی  

ابایی هم در اســتفاده از سالح های ضدبشری و 
ضدانسانی ندارند.

سردار دهقان در مراسم روز صنعت دفاعی
پیش از سخنان رئیس  جمهور، سردار حسین 
دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
اشاره به زمینه های تهدید علیه جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: امروز نیروهای مسلح در سایه حمایت 
و پشتیبانی ملت و دولت و فرماندهی رهبر معظم 
انقالب در بهترین شرایط در دفاع از منافع ملی و 

آرمان های انقالب قرار دارند.
وی خاطر نشان کرد: امروز تهدیدات شبکه ای 
با مشارکت قدرت های بزرگ و منطقه ای توسط 
آمریکا، جنگ های نیابتی را در مقابل ما شکل داده 
تا میزان نفوذ جمهوری اسالمی را محدود کنند.

ویزگی های موشک نقطه زن فاتح ۳۱۳ 
موشــک نقطه زن فاتح ۳1۳ که روز گذشته 
در ســازمان هوا فضای وزارت دفــاع رونمایی 
شد موشکی اســت که جمهوری اسالمی ایران 
را در جمع انگشت شــمار از کشورهای صاحب 
موشک های سوخت جامد مرکب نقطه زن با برد 

500 کیلومتر  قرار داد.
تولید انبوه موشــک های نقطه زن فاتح ۳1۳ 
در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح قرار گرفته است.
در طراحی موشک فاتح ۳1۳ که نوع جدیدی 
از موشک های سری فاتح به شمار می رود عالوه 
بر سبک ســازی بدنه آن، نســل پیشرفته ای از 
پیشران های سوخت جامد مرکب و سنسور که 
با دانش بومی طراحی شــده ، در آن بکار گرفته 

شده است.

سرویس سیاسی - 
نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان 
با اشاره به نقش انگلیس در فتنه ۸۸ از دولت 
پرسیدند چرا در شرایطی که رهبر معظم 
انقالب از خطر نفوذ دشمن با سوء استفاده 
از توافق وین ســخن گفته اند با بازگشایی 
ســفارت انگلیس برای نفــوذ روباه پیر و 
رخدادهایی نظیر آن چه در سال ۸۸ شاهد 

آن بودیم زمینه چینی می شود. 
بازگشایی سفارت انگلیس در ایران و افزایش 
روابط میان دو کشــور در روزهای گذشــته به 
سرتیتر رسانه ها راه پیدا کرده و کارشناسان در 

این رابطه ابهاماتی را مطرح ساخته اند .
از جمله این ابهامات تالش انگلیس برای وارد 
کردن تجهیزات امنیتی به داخل سفارت به عنوان 
پیش شرط بهبود روابط و بازگشایی سفارتخانه 
در تهران بوده که این تالش با مخالفت نهادهای 
امنیتی جمهوری اســالمی در اوایل سال جاری 
ناکام ماند، حال کارشناسان می پرسند در روزهای 
اخیر چه تحوالت جدیدی روی داده که قرار است 
ســفارتخانه انگلیس در تهران گشوده شود؟ آیا 
دولت به انگلیس اجازه داده است که تجهیزات 
امنیتی خود را بدون بازرســی به داخل سفارت 
برده و از این تجهیزات که بی شک کاربردی جز 

جاسوسی ندارد، استفاده کند؟!
سوال دومی که کارشناسان مطرح می سازند 
آن اســت که آیا دولت خســارات درخواستی 
انگلیس بابت رویدادهای ســال ۲011 را قبول 

کرده و یا خسارتی پرداخت شده است؟
نکته سوم ابهام آلود آن که سفر وزیر خارجه 
انگلیس به ایران و بازگشایی سفارت این کشور 
در تهران چرا تاکنون از سوی دولت مخفی نگاه 
داشته شده بود؟ در حالی که سفر مقامات خارجی 
به ایران از ماه ها قبل برنامه ریزی شده و  به اطالع 

عموم رسانده می شود. 
برای برطرف سازی این ابهامات تالش کردیم 
با اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس 
تمــاس بگیریــم و از آنان در این رابطه ســوال 
کنیم که تمامــی تالش ها در این زمینه با عدم 

پاسخگویی آقایان عباسعلی منصوری آرانی رئیس 
گروه دوستی و نیز حامد قادر مرزی نائب رئیس 

این گروه به در بسته خورد. 
بازگشایی سفارت انگلیس غیرقانونی است 
حمید رســایی نماینده تهران در گفت و گو 
با کیهــان در این رابطه بــا غیرقانونی خواندن 
بازگشایی ســفارت انگلیس در کشورمان اظهار 
داشت: طبق مصوبه مجلس فعالیت دیپلماتیک 
انگلیس در ایران منوط به مصوبه مجلس می باشد 
که نمایندگان تاکنون چنین مصوبه ای نداشته اند 
و در نتیجه بازگشایی سفارت و نیز بهبود روابط 
میان دو کشور در شرایط کنونی غیرقانونی است. 
نماینده تهران در ادامه و در پاسخ به این سوال 
که چه تحوالت جدیدی در ماه های گذشته رخ 
داده که دولت در تالش برای بهبود روابط میان 
ایران و انگلیس است گفت: مهمترین این تحوالت 
تعهدات دولت یازدهم به برخی از کشورها بعد از 

توافق وین می باشد. 
وی با اشاره به توهین نخست وزیر انگلیس به 
ایران و شخص رئیس جمهور در حاشیه جلسه 
سال گذشته سازمان ملل گفت: شایسته نبود در 
سالگرد کودتای ۲8 مرداد که انگلیس نیز نقش 
بســزایی در آن داشت ســفارت لندن در تهران 

بازگشایی شود .
رسایی با بیان اینکه دولت انگلیس و عوامل 
رسانه ای این کشور در فتنه 88 نیز نقش عمده ای 
داشتند از سیاست خارجی منفعالنه دولت یازدهم 

انتقاد کرد. 
چرا برای نفوذ زمینه چینی می شود ؟!

اســماعیل کوثــری نماینده تهــران نیز در 
گفت وگو با کیهان ضمن انتقاد شدید از بازگشایی 
ســفارت انگلیس در تهران به بیانات اخیر رهبر 
معظــم انقالب درباره تالش های دشــمن برای 
نفوذ در ایران با سوءاستفاده از توافق وین اشاره 
کرده و گفت: با وجود نگرانی های موجود درباره 
تالش های دشــمن برای نفــوذ در ایران بعد از 
توافق وین کار شایسته ای نبود که سفارت لندن 

در تهران بازگشایی شود. 
وی با اعــالم اینکه دولت در این زمینه باید 

پاسخگو باشد ادامه داد: در مصوبه مجلس آمده 
بود که در صورت تغییر در سیاست های خصمانه 
انگلیس علیه ایران می شود در باره ادامه و یا بهبود 
روابط میان دو کشــور فکر و بررســی کرد ولی 
در ماه های گذشــته ما تغییری در سیاست های 

انگلیس شاهد نبوده ایم. 
کوثری در ادامه از نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
کشور خواست اقدامات سفارتخانه انگلیس را به 
دقت زیر نظر بگیرند و از توطئه های دولت انگلیس 

در کشورمان قبل از وقوع جلوگیری کنند. 
نماینده تهران و عضو کمیســیون سیاست 
خارجی و امنیت ملی کشور همچنین در رابطه با 
پرداخت خسارت به انگلیس و نیز نصب تجهیزات 
امنیتی در سفارت این کشور در تهران نیز گفت: 
قرار است این موضوع در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی در روز یکشــنبه مورد 

بررسی قرار گیرد. 
ایرانی ها تاریخ را دور نمی اندازند

یک روزنامه انگلیســی در یادداشتی در روز 
پنجشــنبه به »فیلیپ هامونــد« وزیر خارجه 
انگلیس پیشنهاد کرد در مراسم بازگشایی سفارت 
آن کشور در تهران که روز یکشنبه انجام می شود، 
بابت رفتــار لندن در قبال تهــران از جمله در 
کودتای ۲8 مرداد سال 1۳۳۲ عذرخواهی کند. 
»لیندسی هیلسام«، روزنامه نگار گاردین در 
این یادداشت بازگشایی سفارت انگلیس در تهران 
را یــک گام رو به جلو خوانده اما افزوده اســت: 
»هاموند باید به رویدادهایی مانند کودتای مورد 

حمایت انگلیس در سال 195۳ اعتراف کند.«
تحلیلگر انگلیسی با بیان اینکه »ایرانی ها به 
آسانی تاریخ را دور نمی اندازند« به گرامی داشت 
ســالروز کودتای ۲8 مرداد سال 1۳۳۲ در ایران 
اشــاره و از پنهان کاری انگلیــس در اعتراف به 
نقشــش در این واقعه، همراه بــا آمریکا انتقاد 

کرده است.
قصدی برای اعزام سفیر به انگلیس نداریم 
در این میان معــاون اروپا و آمریکای وزارت 
خارجه با بیان اینکه مناسبات تهران و لندن در 
سطح کاردار خواهد بود، گفت: فعاًل بحث اعزام 

و تعیین سفیر را در دستور کار نداریم.
به گزارش فارس مجید تخت روانچی معاون 
اروپــا و آمریکای وزارت امور خارجه کشــورمان 
در جمــع خبرنــگاران در خصوص بازگشــایی 
سفارتخانه های ایران و انگلیس در لندن و تهران 
با اشاره به سفر فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس 
اظهار داشــت: روز یکشنبه هاموند در راس یک 
هیئت سیاسی و اقتصادی به تهران سفر و سفارت 
انگلیس در تهران را بازگشایی می کند و همزمان 
نیز سفارت ایران در لندن با حضور مهدی دانش 
یزدی معاون اداری و مالی وزارت خارجه گشایش 

خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بخش کنسولی سفارت 
ایران در لندن مدت هاست خدمات کنسولی را 
به ایرانیان مقیم انگلیس ارائه می دهد، خاطرنشان 
کرد: قرار است در مرحله اول در سفارتخانه های 
دو کشــور روادید دیپلماتیــک و خدمت صادر 
شــود و در آینده نزدیک و پس از تکمیل کادر 
ســفارتخانه ها، روادید عادی و مســافرتی صادر 

خواهد شد.
معاون وزیر خارجــه همچنین در خصوص 
سطح روابط ایران و انگلیس با بیان اینکه پس از 
بازگشایی سفارتخانه ها روابط دیپلماتیک از سطح 
کارداری و غیرمقیم به کاردار مقیم تغییر خواهد 
یافت، گفت: آقای جی شــارما به عنوان کاردار 
انگلســتان در تهران و محمد حسن حبیب ال 
زاده به عنوان کاردار ایران در لندن مشــغول به 

فعالیت خواهند شد.
روانچــی تأکید کرد که در حال حاضر بحث 
اعزام سفیر در دستور کار قرار ندارد و سفارتخانه ها 

در سطح کاردار به فعالیت خواهند پرداخت.
معاون وزیر خارجه درباره خســارت وارده به 
سفارت انگلستان نیز عنوان کرد: موضوع پرداخت 
خسارت به انگلستان در دســتور کار مذاکرات 
قرار دارد و باید کار کارشناسی در این خصوص 

انجام شود.
وی همچنیــن تصریح کرد: ما برای برقراری 
رابطه و بازگشــایی سفارتخانه ها هیچ شرطی را 

نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

بازگشایی سفارت انگلیس هموار کردن راه نفوذ دشمن است

مجمع جهانــي خادمان فرهنگ رضوي، بــا حضور محمد 
نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهــور، ابوذر ابراهیمي ترکمان 
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سید جواد جعفري 
مدیرعامل بنیاد بین المللي امام رضا)ع(، جمعي از شخصیت هاي 
فرهنگي و علمي کشورمان و تعدادي از خادمان فرهنگ رضوي 
از کشورهاي مختلف در حسینیه الزهرا)س( سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي افتتاح شد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

 جشنواره امام رضا)ع( در 79 کشور در حال برگزاري است
به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطالع رســاني سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمي در این مراسم، ابراهیمي ترکمان با بیان اینکه بخش 
بین الملل جشنواره امام رضا)ع( ابتدا در 8 کشور برگزار شد و امروز 79 
کشور میزبان برگزاري برنامه هاي این جشنواره در سراسر جهان هستند، 
ادامه داد: ۲1 تن از خادمان رضوي ادوار گذشــته جشنواره امام رضا)ع( 
از کشــورهاي مختلف براي شرکت در سیزدهمین دور این جشنواره در 

ایران حضور دارند.
سید جواد جعفري، مدیر عامل بنیاد بین المللي امام رضا)ع( نیز 
در سخناني گفت: جشنواره بین المللي امام رضا)ع( از آغاز شکل گیری 
با این هدف آغاز شد که در ایام والدت حضرت معصومه)س( تا امام 
رضا)ع(، فضای بانشاط و معنوی توأم با آموزه های رضوی در جامعه 

تقویت شود.

وي با اذعان اینکه در این جشنواره 
از بــزرگان و خادمان رضوی تجلیل 
ابراز داشــت: مقام معظم  می شود، 
مي فرمایند  العالي(  )مدظله  رهبری 
که اســاس کار وجودی امام رضا)ع( 
فرهنــگ و تبلیغ بوده اســت، پس 
تردیدی نیســت که رسالت رساندن 
پیام امام رضا )ع( و معرفی سیمای 
حقیقی اســالم بر شــانه های ما و 
شماست. ما مجمع جهانی خادمان 
فرهنگ رضوی را به وجود می آوریم 

تا ان شــاءال تمام افراد در هر جایی که هستند احیا کننده امر امام رضا 
)ع( باشند.

نهاوندیان: باید پرچمدار مقابله با خشونت در جهان باشیم
بر اساس این گزارش، محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در 
این مراسم اظهار داشت: اگر ما هم مي خواهیم سهمي در احیاي مجدد 
اســالم در جهان و مکتب اهل بیت)ع( در حیات فکري بشــریت داشته 
باشیم، باید با همین شیوه معارف اهل بیت)ع( را به جهانیان عرضه کنیم. 
بهترین راه تبلیغ دین خدا و مکتب علوي این است که مسلمانان و پیروان 

اهل بیت)ع( پرچمدار مقابله با خشونت و افراطي گري شوند.
وي تصریح کرد:  در این مذاکرات جهان شــاهد بود که ایران اسالمی 

به دنبال جنگ و تسلیحات کشتار 
جمعی نیست و آماده گفت وگوست 
و از چنــان قدرت منطقی برخوردار 
است که می تواند طرف مقابل خود 
را قانع کند تا قطعنامه های ظالمانه 
شــورای امنیت را لغــو و به حقوق 
هســته ای ایران اذعــان کند که از 
اعجاز مکتب رضوی و آیین گفت وگو 

و تعامل با دیگران است.
رییس دفتر رییس جمهور تأکید 
کرد: توفیق ایران در این گفت وگوها 
این بود که آن تصویر تهدیدآمیز از ایران که دشمنان کشورمان و اسالم آن را 
ارایه کرده بودند، به تصویري تبدیل شد که در آن از ایران به عنوان کشوري 
که به دنبال تعامل و گفت وگوست یاد مي شود و رفت وآمدهاي هیأت هاي 

اقتصادي مختلف خارجي براي تعامل با ایران نشان از این تغییر است.
در این مراسم همچنین، شیخ ابراهیم زاکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه 
و میهمان ویژه بخش بین الملل ســیزدهمین جشنواره بین المللی امام 
رضــا)ع( تأکید کرد: امروز می توانم ادعا کنم که غبار غربت از چهره امام 
رضا )ع( زدوده شده و بسیاری از مسلمانان نیجریه ایشان را می شناسند.

وی به آموزش تفســیر قرآن کریم براســاس تفاسیر امام رضا)ع( در 
نیجریه اشــاره کرد و گفت: در گذشــته همچون امروز، امام رضا)ع( در 

نیجریه شــناخته شده نبود. ما در نیجریه جلسات تفسیر قرآن براساس 
تفاسیر امام رضا)ع( برگزار کردیم، به ویژه در ماه مبارک رمضان مراسم 
پخش تلویزیونی نیز داشــتیم و مردم بسیار این جلسات را پسندیدند و 

تازه امام را شناختند.
زاکزاکی ابراز داشــت: تفاسیر امام رضا)ع( بسیار پرمغز و معناست و 
با دیگر تفاســیر متفاوت و با شــرایط امروز دنیا بسیار سازگار است؛ چرا 
که می توان از آن ایده های تقریبی به دســت آورد و بســیاری از علمای 
اهل سنت امروز به دنبال کتاب »عیون اخبار الرضا« در نیجریه هستند 
و اگر این کتاب را ما امروز در اختیار داشــته باشــیم آن را به زبان خود 

ترجمه می کنیم.
آیت ال سید جعفر مرتضي عاملي از لبنان، خانم اسماء ممدوت نماینده 
مجلس شورای ایالت پنجاب، ویکتور الکک شاعر مسیحي و خادم برگزیده 
جشنواره امام رضا)ع( از لبنان، منصور لیمبا خادم برگزیده جشنواره امام 
رضا)ع( از لبنان، یاسین خادم برگزیده جشنواره سیزدهم امام رضا)ع( از 

عراق از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
بنا بر اعالم این خبر، ابوذر ابراهیمي ترکمان، رییس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمي در پایان این مراســم لوح تقدیرهایي را به خادمان 
فرهنگ رضوي از ایران، ترکیه، پاکستان، لبنان، آلبانی، عراق، غنا، تونس، 
بنگالدش، کنیا، مالزی، سودان، فلسطین )مقیم سوریه(، بلژیک و آلمان، 
اعطا کرد. همچنین در این مراســم از اساسنامه مجمع جهاني خادمان 

فرهنگ رضوي نیز رونمایي به عمل آمد.

مجمع جهاني خادمان فرهنگ رضوي افتتاح شد
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