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سیاست
یادداشت

سید جعفر قناد باشی

نقطه اصلی
وحدت در جهان اسالم

این روزها که در هفته مبارک وحدت قرار داریم و جهان اسالم ،میالد نبی
اکرم(ص) را دستمایه اتحاد و انسجام آحاد امت اسالمی قرار داده ،جا دارد
به این موضوع بپردازیم که چرا همدلی و مودت میان مس��لمانان خاری
است در چشم دشمنان و با کدام استدالل ،یکپارچگی امت پیامبر(ص) را
برنمیتابند؟ این چه نیروی عظیم و پتانسیل فوقالعادهای است که وحشت
به دل آنها انداخته و هر چه در توان دارند برای انفکاک و اختالف در صف
مسلمانان بکار گرفتهاند؟ پاسخ این پرسش را باید در این حقیقت واکاوی
کرد که جبهه کفر و شرک و پادوهای استکبار و صهیونیسم ،به دلیل روحیه
سلطهطلبى و دنیاخواهی ،همواره وحدت ،بیدارى و مقاومت امت اسالم
را فاکتوری مزاحم تلقی کرده و لذا همواره بیشترین توطئهها را با چاشنی
تفرقهافکنی در میان مسلمانان بکار بس��تهاند .کافى است نیمنگاهى به
اقدامات دشمن در میدان جنگ سخت و نرم بیندازیم تا بهروشنی دریابیم
که هیچ مقولهای در دنیای رسانهای و سیاست نظام سلطه ،بیش از اتحاد
و انسجام جهان اسالم مطرح و موردتهاجم نبوده و نیست.
یکى از اهرمهای سیاستهای تفرقهافکنانه که اگرچه پس از حدود شش
سال فتنهگرى به فضل الهى باصالبت و استقامت جبهه مقاومت با شکست
مواجه ش��د ،تش��کیل گروه تکفیری – وهابی داعش بود .بررسی فلسفه
تشکیل داعش و اهداف ش��وم پشت پرده پرورشدهندگان و حامیان آن
نشان میدهد که قطع ًا تشکیل این گروه تروریستی یکى از اساسىترین
راهکارهای ایجاد اختالف و شکاف در صفوف به هم فشرده امت اسالم
بوده است .درنتیجه ،سناریوی کالنی بر پایه طرح جامع نظام سلطه شکل
گرفت و از جریان تکفیر بهعنوان عامل مه��م برهم زننده وحدت جهان
اس�لام بهره برد تا از ضعفها و ناکامیهای جبهه عربی برای خلق یک
منجی و ایجاد یک حکومت بهاصطالح اس�لامی سوءاستفاده و آن را در
برابر انقالب اسالمی و نماد حکومت شیعی علم کند.
این امر یادآور آن چیزی است که رژیم صدام آن را کلید زد .او ادعا میکرد
«سردار قادسیه» اس��ت و مانند «ابوبکر البغدادی» افتخارش این بود که
با مجوس به قتال برخاس��ته اس��ت .همان کش��ورهایی که آن روز برای
بهاصطالح از میان برداشتن انقالب اسالمی و محور کلیدی جنبشهای
مقاومت پشت سر صدام قرار داشتند ،در سالهای اخیر ،در کسوت جبهه
غربی ،عربی ،عبری در پشت سر داعش قرار گرفتند .صدام توانسته بود با
تبلیغات کذب ،از کشورهای مختلف نیرو جذب کند؛ درست شبیه کاری
که داعش انجام داد و جوانان مسلمان را به وعده تشکیل دولت بهاصطالح
اسالمی برای جنگ با برادران دینی خود اغوا کرد.
نکت��ه قابلتأمل اینجاس��ت که افراد مطلع و مس��ئول در دس��تگاههای
امنیتی  -اطالعاتی آمریکا که اسناد معتبر و موثقی را در خصوص داعش
منتش��ر کردهاند ،از این واقعیت پرده برداشتهاند که این گروه تکفیری بر
مبنای طرحی آمریکایی ،انگلیس��ی و صهیونیستی به نام «النه زنبور»،
تشکیل شد تا با ایجاد درگیری و خونریزی در کشورهای اسالمی ،یک
حلقه امنیتی برای اس��رائیل ایجاد کند .تفکر داعش بر این عقیده استوار
بود که مرزهای رژیم صهیونیس��تی نباید مورد تعرض قرار گیرد و شاهد
این مدعا آنکه« ،موش��ه یعلون» ،وزیر جنگ سابق این رژیم اذعان کرده
بود که داعش حتی یکبار به خاطر شلیک خطا به سرزمینهای اشغالی،
فوراً از اسرائیل عذرخواهی کرده بود ! اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه
کنیم ،رژیم صهیونیس��تی به دلیل اینکه داعش ،اهداف ضدایرانی دارد و
چندپاره کردن جهان اس�لام را تعقیب میکند ،این گروه را تاکنون هدف
قرار نداده و علیرغم اینکه داعش یک گروه تروریس��تی شناختهشده ولی
ارتش صهیونیستی حتی یک گلوله هم به سمت آنها شلیک نکرده است.
افزون بر این ،آیا عجیب نیست که در بیمارستانهای اسرائیل ،مجروحین
گ��روه تکفیری جبهه النصره مداوا ش��ده و به آنها خدمات لجس��تیکی
و اطالعاتی ارائه میش��ود؟ این در حالی اس��ت که جبهه النصره یکی از
شاخههای القاعده است و آنطور که آمریکا ادعا میکند ،عناصر القاعده
در حمالت  ۱۱سپتامبر در سال  ۲۰۰۱دست داشتهاند! این اتفاق تنها یک
دلیل میتواند داشته باش��د و آن اینکه ماهیت تروریستهای تکفیری و
صهیونیستی یکسان است و مانند دو قطب همنام که وظیفهای جز مسلمان
کشی و ایجاد تفرقه در جهان اسالم ندارند ،اساس ًا نمیتوانند مشی متفاوتی
از یکدیگر داشته باشند .از طرفی ،عربس��تان سعودی که خود را بهدروغ
«خادم حرمین شریفین» جا زده و مدعی خدمتگزاری جهان اسالم است،
با تمام قدرت و ظرفیت در جهت منافع این غده س��رطانی در حال حرکت
است و از آشکار کردن روابط دوستانه خود با صهیونیستها نیز ابایی ندارد.
ضمن اینکه هزینههای هنگفتی که عربس��تان ب��رای حمایت از داعش
(حدود  40میلیارد دالر) صرف کرده ،حتی از عهده ثروتمندترین کشور دنیا
یعنی آمریکا نیز برنمیآمد و متحدان اروپایی اسرائیل هم نمیتوانستند،
چنین بذل و بخشش��ی در راه تأمین امنیت صهیونیستها داشته باشند.
بنابراین ،پیوند نامبارک رژیمهای کودک کش سعودی و صهیونیستی از
این واقعیت نشان دارد که حکام سعودی بهجای آنکه طبق تعالیم قرآن با
دولتهای مسلمان پیمان همکاری ببندند ،به پیمانهای خود با آمریکا،
اسرائیل و غرب امید بستهاند ،چراکه آل سعود ،مشروعیت خود را در میان
مسلمانان ازدس��تداده و ادامه حیات خود را در پیوند و انسجام با اسرائیل
میبیند .این رویکرد بدان معناست که هر گروهی که مخالف مبارزه با رژیم
صهیونیستی اس��ت و وظیفه حفاظت از آن را بر عهده دارد ،در خط تقابل
با مصالح عالیه مس��لمانان قرار دارد و بهعبارتدیگر ،امروز وحدت جهان
اسالم از رهگذر مقابله با رژیم صهیونیستی حاصل میشود .و باالخره باید
گفت به تعبیر رهبر حکیم انقالب ،راه حقیقی وحدت ،در شناخت نقشههای
گوناگون دشمن و درک توطئهها نهفته است؛ «امروز در دنیای اسالم برای
اینکه دس��تگاههای استکباری به هدفهای استکباری خودشان برسند،
برای اینکه مش��کالت خودشان را پوش��یده و مخفی نگهدارند ،در میان
مسلمانان اختالف ایجاد میکنند ،برای اینکه رژیم غاصب صهیونیستی
را محفوظ نگهدارند ،برای اینکه تضادهایی که سیاس��تهای استکباری
را در این منطقه به شکست کشانده است ،به نحوی حل کنند؛ راه آن را در
این میبینند که بین مسلمانان اختالف بیندازند .خب ،این را باید دید ،این
را باید فهمید(» .سوم خرداد )96

خبرکوتاه
نشنال اینترست:

ایرانتواناییغرقناوهایآمریکاییرادارد

وب��گاه آمریکایی « نش��نال اینترس��ت» در تحلیلی به قل��م «هنری جی
کازیانیس» مدیر مطالعات دفاعی "مرکز نش��نال اینترست" در زمینه افت
توان نظامی آمریکا به ویژه نیروی دریایی این کشور نوشت :ایران قادر است
موشکهای کروز ضد کشتی خود را از پایگاههای استتار شده و مستحکم
در امتداد خط ساحلی و جزایرش حدفاصل تنگه هرمز آماده شلیک کند و در
عین حال با موضعگیری موشکی فریبنده ،ضد حملههای آمریکا را با مشکل
مواجهه سازد .به گزارش فارس ،در ادامه این مطلب آمده است :صدها موشک
ضد کشتی کروز ایران در تنگه هرمز مستقر شده و منتظر دریافت دادهها از
رادارهای ساحلی ،پهپادها ،کشتیها و زیردریاییها هستند.

مشاور ترامپ اذعان کرد:

اتحاد حامیان تروریست ها
برای مقابله با ایران

جارد کوشنر گفت :کشورهای عربی اکنون اسرائیل را «متحد
طبیعی» خود میدانند و دولت ترامپ توانسته در ایجاد اتحاد
منطقهای علیه ایران «پیشرفتی چشمگیر» داشته باشد.

پس از شکس��تهای م��داوم محور عبری -عرب��ی -غربی از محور
مقاومت ،س��ناریوی ایرانهراسی غربیها در بین کشورهای مرتجع
منطقه شدت گرفت تا جایی که برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس
را به دامان رژیم کودککش صهیونیستی سوق داده است .در همین
رابطه« ،جارد کوش��نر» مشاور ارش��د «دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا ،مدعی شد :دولت این کشور تالش کرده تا اتحادی منطقهای
علیه ایران ایجاد کند .وی که در اولین حضور رسانهای خود در نشستی
به میزبانی موسسه آمریکایی -صهیونیس��تی «سابان» حاضر شده
بود ،در مورد س��فر ترامپ به عربس��تان ،ادعا ک��رد :تصور میکنم در
متحد کردن کش��ورهای منطقه در برابر ای��ران و تالش برای مقابله
با تجاوزگری ایران ،پیشرفت چشمگیری داشتهایم .کوشنر افزود :در
حال حاضر کش��ورهای عربی به این نتیجه رسیدهاند که اسرائیل که
زمانی «دشمن» آنها به ش��مار میآید ،اکنون در برابر «ایران ،داعش
و افراطیگری» برای آنها «متحدی طبیعی» به شمار میآید .مشاور
رییسجمهور آمریکا در این نشس��ت که بخش اعظم آن به بحث در
مورد روند سازش تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی گذشت،
گفت :معتقد است که دستیابی به توافقی برای پایان دادن به مناقشه
فلسطین امکانپذیر است.
عالوه بر مقامات آمریکایی« ،ژان او دریان» وزیر خارجه فرانسه هم
مدعی ش��د :پاریس و برلین درباره اینکه ایران باید از برنامه موشکی
بالستیک و وسوس��ههای هژمونیک خود در منطقه عقبنشینی کند،
توافق دارند.
گزافهگوییه��ای اخی��ر ترامپ و برخی مقامات غرب��ی و عربی علیه
ایران ،صهیونیس��تها را هم به وجد آورده و باعث ایجاد توهماتی در
آنها شده است« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در
پیامی به اجالس ساالنه موسسه «سابان» در رابطه با توافق هستهای
ایران ،مدعی شد :ترامپ فرصتی را برای رفع کاستیهای شدید برجام
فراهم آورده است .من از شما در جامعه سیاستگذاری میخواهم که
به تصمیمسازان در پایتختهای اروپا و همچنین کنگره آمریکا کمک
کنید تا نهایت اس��تفاده را از این فرصت ایجاد شده ببرند .وی در ادامه
ادعاهای خود را درباره برنامه هستهای ایران تکرار کرد و گفت :ما نباید
به کشوری که مصرانه کمر به نابودی دولت یهودی بسته اجازه دهیم
به تسلیحات هستهای دس��ت پیدا کند .ما اجازه نخواهیم داد که این
رژیم حضور نظامی خود در س��وریه را تقویت کند؛ تالشی که به نظر
میرسد با هدف نابودی ما آغاز شده است.

اظهارات آمریکاییها ناشی از سرخوردگی است
در واکنش به ادعاهای مش��اور رییسجمهور آمریکا ،بهرام قاس��می
س��خنگوی وزارت خارجه گفت :اظهارات مش��اور ترامپ ناش��ی از
سرخوردگی و ناراحتی مقامات آمریکایی است.
وی اف��زود :اگر تالشه��ا و فداکاریهای اخیر جمهوری اس�لامی
ایران در مقابله با تهدیدات تروریس��تی و افراطگرایی در منطقه نبود،
خیابانهای آمریکا هم اکنون ش��اهد ترور و اقدامات خش��ونتآمیز
از س��وی گروههای افراطگرا بود .قاس��می همچنین در گفتوگو با
خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر ماکرون
مبنی بر لزوم مذاکره با کش��ورمان درخص��وص کاهش توان دفاعی
ایران ،گفت :دولتمردان فرانس��ه و دیگر دولتمردانی که درخصوص

هشدار کمالوندی به آمریکاییها:

حفظ همزمان برجام و ادامه تحریمها شدنی نیست

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در چهارشنبه  ۲۲آذر خبرداد و گفت:
حفظ همزمان برجام و ادامه تحریمها ،شدنی نیست .وی افزود :باتوجه به اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون  9بار پایبندی کشورمان
را به برجام تایید کرده مباحث مطرح در کمیسیون مشترک مهم است به ویژه از این باب که طرف مقابل باالخص آمریکاییها تعهداتشان
را باید انجام دهند و خواس��تههای ما در این نشست مطرح میشود .کمالوندی با اشاره به نقض برجام از سوی آمریکا ،تاکید کرد :مهم این
است که حتی اگر نگوییم متن برجام نقض نشده قطعا روح آن نقض شده است و قانون کاتسا و تحریمهایی که از جانب آمریکا اعمال شده
موید همین موضوع است و گفتهایم که نمیتوانیم تعهدات را یکجانبه اجرا کنیم و به این روند ادامه دهیم.

سرلشکر جعفری خبر داد

پایان اسکان موقت
زلزلهزدگان کرمانشاه تا یک ماه آینده
فرمان�ده کل س�پاه پاس�داران اعلام
کرد :اس�کان موقت به وس�یله قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) سپاه تا یک
ماه آینده پایان مییابد و تا اتمام اسکان
موقت محدودیتی از نظر تعداد کانکس
نخواهیم داشت.
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه
با بیان اینکه همه تالش س��پاه برای اتمام هر چه
سریعتر اسکان موقت زلزله زدگان با کانکسهای
مناس��ب اس��ت ،گفت :اس��کان موقت به وسیله
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) سپاه تا یک
ماه آینده پایان مییابد و تا اتمام اس��کان موقت
محدودیتی از نظر تعداد کانکس نخواهیم داشت.
وی ک��ه برای س��ومین بار از لحظه وق��وع زلزله
س��رپل ذهاب به کرمانش��اه س��فر کرده بود در
ب��دو ورود در مح��ل ق��رارگاه ش��هید جعفری با
حضور رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین و
فرماندهان س��پاه اس��تانی برای اط�لاع از روند
خدمترسانیهای س��پاه و بسیج ،تشکیل جلسه
داد .جعفری تاکید کرد :پس از آن ،اسکان دائم را
در دستور کار خواهیم داشت و تا پایان اسکان دائم
در کنار مردم منطقه خواهیم بود.
فرمانده کل س��پاه با اشاره به گستردگی منطقه
و دش��واری کار افزود :مناط��ق زلزله زده را به
 ۳۲منطقه تقس��یم کردیم و س��پاههای استانی
به همراه س��پاه حضرت نبی اکرم(ص) استان
کرمانش��اه با هم��ه امکان��ات در مناطق ویژه
خود مس��تقر و از دقایق اولیه زلزله کار اسکان
اضط��راری ،اس��کان موقت ،خدمترس��انی
درمانی فرهنگی و بهداش��تی و غذایی و نهایتا
بازس��ازی مناطق را بر عهده دارند.

مسائل ایران صحبت میکنند الزم است با توجه به تحوالت عمیقی
که در دهههای گذشته در منطقه روی داده است و تفاوتهای زیادی
که در شرایط کنونی و گذشته وجود دارد ،دقت کنند.
اس��حاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری هم روز گذش��ته در
دیدار با «می هایلی وارگا» وزیر اقتصاد ملی مجارس��تان ،با اشاره به
نقض برجام از سوی برخی کشورها ،گفت :برجام یك توافق بینالمللی
است كه پس از سالها مذاكره و گفتوگو حاصل شده اما آمریكاییها
بیجه��ت در اجرای آن محدودیت ایجاد میكنند و تهران انتظار دارد
كه اتحادیه اروپا در برابر طرفی كه قصد نقض این توافق بینالمللی را
دارد ،مقاومت بیش��تری از خود نشان دهد و از آسیب رسیدن به برجام
جلوگیری كند.

انتخاب جانشین جدید فرمانده نیروی
زمینی سپاه
همچنین روز گذشته مراسم معارفه سردار روحاهلل
نوری جانشین جدید فرمانده نیروی زمینی سپاه
پاسداران برگزار شد.
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه
در مراسم تکریم و معارفه جانشین فرمانده نیروی
زمینی سپاه ،گفت :امروز رزمندگان سپاه در صحنه
رویارویی با دشمن با چهار سیاست به هم پیوسته
آمری��کا ،اروپا ،رژیم صهیونیس��تی و عربس��تان
سعودی مواجه هس��تند براین اساس موفقیت در
چنین صحنهای به شکل تصادفی بدست نمیآید.
وی با بی��ان اینکه رزمندگان س��پاه توانس��تند،
موفقیتهای چشمگیری در عرصههای مختلف
بدس��ت آورند ،افزود :در نیروی زمینی سپاه سهم
جدید از تغییر شرایط همراه با تغییرات بوجود آمد.
س�لامی گفت :همه اقدامات نی��روی زمینی در
برقراری امنی��ت ،محرومیتزدایی نتیجهای جز
اعتمادافزایی در آحاد جامعه نخواهد داش��ت .وی
افزود :یک نظام هنگامی که با مردم پیوند خورد،
ماندگار میشود.
به گزارش س��پاه نیوز ،جانشین فرمانده کل سپاه
همچنین گف��ت :نیروی زمین��ی از دوران جنگ
همواره در عرص ههای سرنوشتساز حضور داشته
حتی در جریان تروریستی در تهران ،نیروی زمینی
س��پاه وارد شد و اثرگذار بود و در روزهای اخیر نیز
شاهد نقش این نیرو در زلزله کرمانشاه و رسیدگی
به وضع آسیبدیدگان زلزله بودیم.
وی با بیان اینکه در همه مجموعهها پرچم خدمت
از دستی به دست دیگر منتقل میشود ،گفت :این
جابجایی در نیروی زمینی س��پاه نیز منشا برکات
خواهد بود.

رییس مجلس انتقاد کرد:

بی اعتنایی ناتو به
افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان
علی الریجانی درباره صحبتهای اسرائیل
مبنی ب�ر ضرب�ه زدن به مواض�ع ایران در
س�وریه ،گفت :این حرفها گزاف اس�ت
و ربطی ب�ه نیروه�ای ایرانی ن�دارد ،آنها
نمیتوانند در این زمینه دسترس�ی داشته
باشند.

رییس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی در
کنفرانس نمایندگان مجلس علیه مواد مخدر در
مس��کو ،ضمن قدردانی از مجل��س دوما و دولت
روسیه به ویژه رییس دومای دولتی روسیه ،برای
میزبانی و برگزاری این کنفرانس مهم بینالمللی،
گفت :تجربهای که در جمهوری اس�لامی داریم
نشان میدهد که مبارزه باید جدی باشد ،قوانین
باید درست اجرا شود ،کنوانسیون باید عمل کنند
اما مشکل وجود دارد .وی در تشریح عملکرد ناتو
در افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر گفت :حجم
زیادی از مواد مخدر در افغانس��تان تولید میشود
و در س��ال  2017به 9هزار تن رسیده در حالی که
در س��ال  200 ،2008تن بوده است .آیا وقتی ناتو
در س��ال  2001به افغانستان رفت  2هدف اعالم
نکرده بود؟ هدف ابتدایی مبارزه با تروریس��ت در
افغانستان است و هدف دوم مبارزه با مواد مخدر
اعالم کرده چه ش��د؟ در مسئله تروریست که زاد
و ولد تروریس��تها افزایش پیدا کرده ،نه تنها در
افغانستان بلکه در عراق ،سوریه و یمن مواد مخدر
از  200تن به  9هزار تن ،پس ناتو چه کار میکند
و برای چه به افغانستان رفت؟
 4هزار ش�هید ای�ران در راه مبارزه با
مواد مخدر
رییس مجلس ش��ورای اسالمی همچنین گفت:

ما در جمهوری اسالمی قوانین روشنی برای مواد
مخدر داریم و بیش از  4هزار نفر در زمینه مبارزه با
مواد مخدر به شهادت رسیدهاند.
س��ازمان ملل اعالم کرده که درصد کش��فیات
مواد مخدر از س��وی نیروی انتظامی ایران حدود
 80درصد بوده اس��ت که س��هم زی��ادی در دنیا
دارد ،بنابرای��ن باید در زمینه تجهیزات و امکانات
دیگری که بشود مبارزه را گسترده کرد به نیروی
انتظامی کمک شود.
الریجانی در ادامه برنامه س��فر خود به مس��کو،
با «ویچس�لاو والودین» رییس مجلس دومای
روسیه دیدار و س��پس در یک کنفرانس خبری،
درخصوص مبارزه ایران و روس��یه با تروریس��م،
اظه��ار داش��ت :در زمینه مب��ارزه با تروریس��م
همکاریهای مشترکی بین ایران و روسیه وجود
دارد در این زمینه کشورهای زیادی در خصوص
مبارزه با تروریس��ت حرف میزنند اما در نهایت
ایران و روس��یه در این زمینه عمل کردند .وی با
بیان اینکه ایران به درخواست دولت عراق با این
کشور در زمینه تروریست همکاری کرده ،افزود:
این همکاری به نحوی بوده است که امروز داعش
در عراق تقریبا حضور ندارد .به گزارش خانه ملت،
الریجانی در زمین��ه صحبتهای برخی مقامات
صهیونیست مبنی بر ضربه زدن به مواضع ایران
در سوریه ،عنوان کرد :حرفهای صهیونیستها
حرفهای گزافی است و ربطی به نیروهای ایرانی
ندارد و آنه��ا نمیتوانند در این زمینه دسترس��ی
داش��ته باش��ند .وی تاکید ک��رد :اما رفت��ار رژیم
صهیونیستی رفتار نظامیگری در سوریه است و
آن را محکوم میکنیم و متاسفانه برخی کشورها
رفتارهای ماجراجویانه در منطقه دارند اما موفق
نخواهند شد.

دبیر شورای نگهبان:

آی�تاهلل احمد جنتی با بی�ان اینکه فتنه در
ایران خاموش ش�ده ولی ریشه آن خشک
نشده است ،گفت :هنوز عدهای «منافق نو
و جدید» درص�دد ادامه حرکت فتنه  ۸۸در
ایران اسالمی هستند.
دبیر شورای نگهبان روز گذش��ته در سومین کنگره
علمی پژوهشی عالمه بالدی در بوشهر از خدشهدار
کردن وحدت مسلمانان توسط دشمنان و کفار خبرداد
و اظهار داشت :دشمنان اسالم بهویژه استکبار جهانی
و رژیم صهیونیس��تی همواره پس از پیروزی انقالب
اسالمیبرایایجاداختالفمیانمسلماناندرراستای
تحقق اهداف خود ،نقشههای گوناگون تفرقهافکنی
در سرزمینهای اسالمی اجرا کردند که تا حدودی به
اهداف خود دست یافتند .جنتی تقویت اتحاد و انسجام
مس��لمانان را یکی از برنامههای مه��م علمای دین
دانست و خاطرنشان کرد :اتحاد شیعه و سنی یکی از
تاکیدات امام راحل در جریان پیروزی انقالب اسالمی
بود و این مهم مورد توجه رهب��ر انقالب قرار دارد که
شیعه و س��نی از یک بدنه هستند و نباید اختالف بین

ریشه فتنه خشک نشده است

آنانایجادشود.رییسمجلسخبرگانباتأکیدبرتوجه
به برنامههای مراسم  9دی و خنثیشدن توطئههای
دش��منان خاطرنش��ان کرد :فتنه  88بای��د به جامعه
شناسانده و ابعاد این فتنه برای همه الیههای جامعه
تبیین شود تا مردم بدانند فتنه  88مربوط به انتخابات
نبود بلکه برای براندازی نظام اسالمی ایران طراحی
ش��ده بود .جنتی ،با بیان اینکه فتنه  88را برخی ساده
میپندارند،تصریحکرد:فتنه 88باطراحیآمریکاییها
و نیروهای داخلی اجرا شد و فتنهگران خیال میکردند
میتوانند با انقالب مخملی ،نظام اسالمی ایران رانابود
کنندهمانگونهکهرژیمصهیونیستیبا 10میلیوندالر
انقالب مخملی در گرجستان انجام داد .دبیر شورای
نگهبانبابیاناینکهفتنهگرانبااسالمسرجنگدارند،
گفت :هر کجا اسالم و فرهنگ اسالمی وجود داشته
باشد در آن منطقه فتنهگران طراحی میکنند که علما
دراینعرصهبرایبصیرتمردمبایدنقشآفرینیکنند.
رییس مجلس خبرگان رهب��ری با بیان اینکه جهان
اس��تکبار نمیتواند در برابر اسالم و مسلمانان ساکت
باشد ،خاطرنشان کرد :جهان استکبار با توجه به اینکه
در برابر اسالم و مسلمانان بارها طعم شکست چشیده

استجلویهرحرکتانقالبیمیایستد.جنتیبابیان
اینکه در جریان فتنه 88آمریکا سیلی محکمی از ایران
اسالمی خورد ،تصریح کرد :با طراحی دشمنان اسالم
و نیروهای داخلی فریبخورده در فتنه س��ال  88خط
قرمزها شکسته و کشور 9ماه به آشوب کشید شد .وی
بابیاناینکهحرکتمردمیدر 9دیماهتمامنقشههای
دشمنراخنثیکرد،گفت:راهپیمایی 9دیماههمانند
 22بهمن مردم با جوش و خ��روش بهمیدان آمدند و
به دهنکجیهای دشمنان نسبت به اسالم و انقالب
اسالمی پاسخ دادند .رییس مجلس خبرگان رهبری
با بیان اینکه فتنه در ایران خاموش ش��ده ولی ریشه
آن خشک نشده اس��ت ،گفت :هنوز عدهای «منافق
نو و جدی��د» درصدد ادامه حرکت فتن��ه  88در ایران
اسالمیهستند.
شورای نگهبان سیاسیکاری نمیکند
آیتاهلل محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان هم
در دیدار جمعی از کارآموزان قضایی مرکز آموزش قوه
قضائیه ،اظهار داش��ت :دستگاه قضایی یک دستگاه
حس��اس نظام جمه��وری اس�لامی و کار قضاوت

یک کار مقدس اس��ت ،پس��تها در نظام حکومتی
امانت هس��تند و انسان بر اس��اس آیات قرآن باید در
ادای امانت تالش کند و مس��ئولیتهای حکومتی
مهمترین امانات هستند .یزدی تصریح کرد :به عهده
گرفتنمنصبوالیتفقیهمانعیبرایعهدهدارشدن
منصب مرجعیت نیست ،مقام معظم رهبری تسلط
زیادی بر ابواب فقهی دارند و جلسات علمی با حضور
ایش��ان به صورت مستمر برگزار میش��ود ،فتاوای
مقام معظم رهبری در بس��یاری از م��وارد به فتاوای
امام خمینی (ره) شباهت دارد .رییس جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،با اش��اره به ش��رطهای الزم برای
ی��ک قاضی اظه��ار داش��ت :قاضی بای��د عدالت را
رعایت کند ،در شورای نگهبان نیز این مسئله مطرح
اس��ت ،این ش��ورا سیاس��یکاری نمیکند و عدالت
ش��رط اصلی برای فقهای ش��ورای نگهبان است و
این فقها منص��وب مقام معظم رهبری هس��تند .به
گزارش خبرگزاریها ،وی خاطرنش��ان کرد :اعتبار
هر حکومتی به دستگاه قضایی و اعتبار این دستگاه
به قض��ات و اعتبار ی��ک قاضی هم ب��ه حکم دادن
بر اساس عدالت است.

گزیده ها

ادامه بررسی الیحه بودجه 97در دولت

هی��ات وزیران در هش��تمین
جلسه بررس��ی الیحه بودجه
س��ال  1397کل کش��ور ب��ه
ریاست اس��حاق جهانگیری
مع��اون اول رییسجمهوری
برگزار ش��د ،تعداد دیگری از
تبصرهه��ای ای��ن الیح��ه را
تصویب کرد .از جمله تبصرههای مورد بررسی در این جلسه ،میتوان
به اختصاص اعتبارات قانون اس��تفاده متوازن از امکانات کشور با
صهای علمی ،پژوهش و فناوری به دانشگاه ها
هدف ارتقای شاخ 
و مؤسس��ات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری مس��تقر در
استان ،درخواست اجازه برای سازمانهای توسعهای در طرحهای
توسع های و زیربنایی با سقف مشارکت حداقل  51درصدی بخش
خصوصی و تعاونی از صندوق توس��عه ملی اش��اره کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،جهانگیری هم در این جلسه
از وزارت کار خواس��ت تا نسبت به پیگیری و تسریع در روند بررسی
الیحه حمایت از معلوالن در مجلس شورای اسالمی اقدام کند.

«کاتسا» جنگ اقتصادی
علیه کشور است
سردار غالمرضا جاللی رییس
پدافند غیرعام��ل در همایش
تبیین ابعاد تهاج��م اقتصادی
علیه ملت ایران ،اظهار داشت:
در برنامه پنجس��اله ما اثری از
مقاوم��ت و اقتص��اد مقاومتی
نیست و هم س��ویی با اقتصاد
جهانی دیده نمیشود که این نش��ان از عدم درک درست از مفهوم
جنگ اقتصادی دارد .وی افزود :زمانی که قرارداد  FATFامضا شد
نیروهای انقالب همه فریاد زدند که این ابزار جنگ اقتصادی است
در گذشته جنگ اقتصادی با نیروی نظامی بود؛ یعنی نیروی نظامی
وارد میشد ولی هدف اماکن اقتصادی بود؛ اما امروز این جنگ تغییر
کرده ،در جنگ امروز نتیجه جنگ اقتصادی ،سیاسی خواهد بود؛ اما
ابزار و هدف اقتصادی اس��ت .رییس پدافند غیرعامل گفت :جنگ
اقتص��ادی مولفههای مختلفی دارد که یک��ی از مهمترینهای آن
اش��راف اطالعاتی و پایش آن است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
جاللی در ادامه تأکید کرد :افزون بر اشراف اطالعاتی ،تحریم هم از
دیگر ابزارهای جنگ اقتصادی است که نمونه بارز آن قانون کاتسا
است .تحریم کاتسا ناظر بر این موضوع است که جهت تحریمها از
دولت به سمت شرکتها و افراد بازگشته است.

انحالل حشدالشعبی
تدارکتوطئهجدیدبرایناامنیمنطقه
علی ش��مخانی دبیر شورای
عالی امنی��ت مل��ی در دیدار
«شیخ همام حمودی» رئیس
مجلس اعالی اسالمی عراق،
گف��ت  :همصد ا ی��ی
رییسجمهور یک کشور غربی
با رژیم صهیونیستی و تاکید بر
انحالل حشدالش��عبی نش��ان دهنده تدارک توطئهای جدید برای
بازگشت ناامنی و تروریسم به منطقه است .وی افزود :هوشمندی
مسئوالن عراق و به ویژه نمایندگان پارلمان این کشور اجازه به ثمر
نشستن توطئه بیگانگان برای لطمه زدن به انسجام و امنیت داخلی
این کشور را نمیدهد و به طور قطع با این فتنهها مقابله خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد :بخش مهمی
از بحرانهای منطقه با هدایت و طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی
و با هدف حفظ امنیت حاکمان کودککش تلآویو و فروش بیشتر
یگیرد لیکن مردم عراق ثابت کردند امنیت
تسلیحات نظامی شکل م 
خریدنی نیست و به جای اعتماد به قدرتهای خارجی با اتکا به خود
و بسیج مردمی شکل گرفته بر اساس فتوای مرجعیت میتوانند بر
بزرگترین تهدیدات امنیتی فائق شده و به پیروزی دست یابند.

هیچ نیروی نظامی خارجی نمیتواند
در خزر مستقر شود
محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه کش��ورمان ک��ه برای
ش��رکت در نشس��ت وزرای
خارجه کش��ورهای حاش��یه
دریای خزر به روس��یه س��فر
کرده ،با اش��اره ب��ه مذاکرات
ص��ورت گرفت��ه در ارتباط با
کنوانسیون دریای خزر بین  5کشور حوزه دریای خزر ،اظهار داشت:
طبق توافق صورت گرفته هیچ نیروی نظامی خارجی نمیتواند در
این دریا مستقر شود .به گزارش تسنیم ،ظریف با اشاره به برگزاری
هفتمین اجالس وزرای خارجه کش��ورهای ساحلی دریای خزر در
مسکو ،افزود :تاکنون  49اجالس کارشناسی در ارتباط با این موضوع
برگزار شده و در دو سه روز گذشته نیز اجالس ویژه کارشناسی جهت
آمادهسازی برگزاری اجالس وزرا برگزار شد و در این اجالس وزرا
نیز برای آمادهسازی اجالس سران که قرار است در آستانه تشکیل
شود ،برگزار میشود.

امام(ره) یک منتقد
آرمانگرا و پیشران بود
حجتاالسالمسیدعلیخمینی
ی��ادگار امام راح��ل(ره) در جمع
دانشجویان مسئول کانونهای
خط امام در دانشگاههای سراسر
کشور ،ضمن بیان ویژگیهای
حضرت ام��ام خمین��ی گفت:
ش��خصیت ام��ام مؤلفهه��ا و
خصوصیاتی دارد .اینکه ما میگوییم امام در جامعه ما زنده است یعنی ما
یدانیمنسبتبهشخصیتامام،نسبتبهآنمؤلفههای
هنوزخودرامقیدم 
اساس��ی و ارکان اصلی که در اندیشه حضرت امام بوده است .سید علی
خمینی با تاکید بر اینکه نام امام و شخص امام در حکم آن پرچمی است
کهماراهراگمنکنیم؛افزود:نامامامپرچماست.مابرایاینکهببینیمچقدر
در این مسیر هستیم باید شخصیت امام را بشناسیم و به شخصیت امام
نزدیک بش��ویم .به گزارش فارس ،نوه امام خمین��ی(ره) با بیان اینکه
شخصیت امام ارکانو مؤلفههاییدارد اسالم ،لزومتاثیرگذاری اجتماعی
و آرمانگرایی را از ارکان اصلی اندیشه امام دانست و گفت :امام همیشه
منتقد وضع موجود بودند .امام یک منتقد آرمانگرای پیشران بود .انسان
وقتی به زندگی امام نگاه می کند ،تعجب می کند که هر روز یک موضوع
جدید ابداع می فرمودند .حکومت را و جامعه را به پیش میراندند.

