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انق�اب اس�امي معن�اي جديدي 
از عرف�ان ب�ه دني�ا معرف�ي كرد، 
چ�ون عرف�ان را ت�ا آن زم�ان به 
معناي�ي در تضاد ب�ا آبادان�ي دنيا 
و مع�ادل رهبانيت مي دانس�تند، 
اما انق�اب اس�امي ي�ك عرفان 
حماس�ي را ب�ه دني�ا معرف�ي كرد 

گذشته پرافتخار؛ آينده پراميد
انقالب اسالمي در ٤۰ سال پيش نه تنها جزيره ثبات امريكايي ها را 
بي ثبات ساخته و بر حكمراني و سلطه و استثمار بي واسطه امريكا در 
ايران پايان داد بلكه خيلي زود مش��خص شد كه انقالب اسالمي بنا 
بر ماهيت ظلم س��تيز ثبات و آرامش تفرعن امريكايي و نظام سلطه 
غرب را نيز بي ثبات س��اخته اس��ت. مردم اي��ران در انقالب ۱۳۵۷ 
بس��اط طاغوت و در انقالب ۱۳۵۸ بساط اس��تكبار را برچيده و راه 
خود را به سمت پيشرفت و قله ها و جايگاهي كه مستحق آن است 

آغاز كردند. 
محمدرضا پهلوي با اج��ازه امريكا روي كار آمد، ب��ا حمايت امريكا 
حكومت كرد، ب��ا دخالت مس��تقيم امري��كا كودتا كرد، ب��ا فرمان 
مستشاري امريكايي ها به تحقير مردم و تضييع حقوق آنان پرداخت، 
زير نظر سرويس جاسوس��ي امريكا و با ايجاد مخوف ترين سازمان 
جاسوس��ي )س��اواك( مردم و مبارزان را ش��كنجه كرد، با هدايت و 
مديريت امريكا ثروت و ظرفيت هاي اقتصادي ايران در مس��ير مورد 
نظر شيطان بزرگ هزينه ش��د و با دستور امريكا )و به طمع كودتاي 
ديگري از جنس ۲۸ مرداد ۳۲( از كش��ور خارج شد. امريكايي ها در 
طول دوره حكومت محمدرضا به چشم گاو شيرده به ايران نگاه كرده 
و به تحقير مردم و تاراج و غارت منابع كشور مي پرداختند و شاه ايران 
در برابر سگ هاي امريكايي هم مسلوب االراده بود. ثروت كشوري با 
جمعيت حدود ۳۵ ميليون نفر و توليد نفت حداكثري باالي ۵ ميليون 
بشكه فقط و فقط توسط خاندان سلطنت و امريكايي ها غارت مي شد 
و مردم در فقر مطلق به سر برده و كل كشور فاقد كمترين زيرساخت 
بود. نه تنها روستاها فاقد راه، گاز، برق، مخابرات و... بود بلكه شهرهاي 
بزرگ كشور هم فاقد امكانات اوليه رفاهي مذكور بود. تحقير مردم تا 
جايي پيش رفته بود كه باالترين هنر كشور را ساخت آفتابه و پخت 
قيمه بادمج��ان معرفي كرده بودند و هر ص��داي اعتراضي را در گلو 
خفه مي كردند. جمهوري اسالمي اين بساط ظالمانه را برچيده و به 
رغم همه محدوديت ها موفق به توسعه زيرساخت ها و توزيع منطقي 
امكانات در كل كشور اعم از روستاها و شهرها شده است و كشور را با 

اراده و رأي مستقيم مردم اداره مي كند. 
اينك ٤۰ س��ال اس��ت كه جمهوري اس��المي در برابر سخت ترين 
فشارهاي سياس��ي و امنيتي، بي نظيرترين تحريم هاي اقتصادي و 
علمي و مال��ي و نابرابرترين و بي رحمانه تري��ن جنگ ها و فتنه هاي 
ش��يطان بزرگ و عوامل داخلي اش بر جنگ، كودتا، ترور، اغتشاش، 
فتنه گري، جنگ سخت و نيمه س��خت و پيروز گشته و ضمن آن كه 
از آزمون همه توطئه ها و دسيسه ها سربلند بيرون آمده است موفق 
به فتح افتخارآميز قله هاي دانش در زمينه هاي پزشكي، هسته اي، 
زيس��ت فناوری، نانو، س��لول هاي بنيادي، سدس��ازي، پل سازي، 
تونل س��ازي، ساخت اس��كله، مهندسي و س��اخت موشك، ساخت 
ماهواره، داروسازي، احداث بزرگ ترين پااليشگاه ها و... شده است. 

در چنين شرايطي شيطان بزرگ و مثلث شرارت عبري، غربي، وهابي 
كه در برنامه فروپاش��ي از درون در »فتنه دي ماه ۹۶« و »تابس��تان 
داغ ۹۷« از ملت ايران تودهني خورده اند، با عصبانيت از شكست ها 
و ناكامي هاي مكرر گذش��ته و با عبرت گيري از توطئه ها و فتنه هاي 
پيشين، تنها راه غلبه بر جمهوري اسالمي را در پيگيري استراتژي 
»فروپاش��ي از درون« و »جدايي مردم و تقابل آنان با حاكميت« از 
طريق  ۱ - »تشديد فشارهاي اقتصادي«، ۲ - »بحراني نشان دادن 
كشور«، ۳ - »حقير و ناچيز نشان دادن دستاوردهاي بي نظير نظام«، 
٤ - »فروريختن ديوار اعتماد مردم به نظام«، ۵ - »تطهير حكومت 
فاس��د و ديكتاتور پهلوي«، ۶ - »پشيمان  س��ازي مردم از انقالب«، 
۷ - »عصباني كردن مردم«، ۸ - »مشروعيت زدايي و مقبوليت زدايي 
از نظام در افكار عمومي«، ۹ - »رش��د مطالبات اجتماعي و افزايش 
بحران ناكارآمدي«، ۱۰ - »القاي ضرورت مذاكره با امريكا براي برون 
رفت از مشكالت«، ۱۱ - »شناسايي و بس��تن حفره هاي اقتصادي 
كش��ور«، ۱۲ - »كاهش درآمد ارزي و اخت��الل در كانال هاي مالي 
كش��ور«، ۱۳ - »قداس��ت زدايي و تحريف الگوي دف��اع مقدس« و 

۱٤ - »فراخوان ملي عليه نظام« ديده است. 
و چقدر اين روزها ش��بيه دهه فجر س��ال ۱۳۶۷ است كه دشمن 
با كمك عوامل داخلي )اش��اره اي به س��خنراني منتظري در باره 
خس��ارات جنگ!( قوياً به دنبال زير س��ؤال بردن افتخارات جنگ 
بودند كه با نهيب و فرياد حضرت امام خميني سالم اهلل عليه مواجه 
ش��دند كه ما براي يك لحظه هم از جنگ نادم و پش��يمان نبوده و 
نيستيم. حضرت امام سپس به برشماري برخي افتخارات بي بديل 
و بي نظير جنگ پرداخته و از دستاوردهاي افتخارآميز جنگ و دهه 

اول انقالب دفاع كردند. 
در شرايط فعلي نيز مانند دهه فجر س��ال ۱۳۶۷ مجدداً دشمن در 
پي زير سؤال بردن افتخارات و دستاوردهاي ٤۰ ساله انقالب است. 
غلبه بر اين استراتژي هيبريدي مستلزم وحدت، همدلي و هماهنگي 
كامل و صد درصدي قواي كشوري و لشگري و ايجاد موج عزت، شور 
و نشاط ملي در بزرگداشت هر چه بهتر و باشكوه تر جشن چهلمين 
سالگرد انقالب و راه پيمايي بزرگ ۲۲ بهمن به عنوان مقدمه بوده و 
در پي آن بايد مسئوالن كشور در يك برنامه جهادي و انقالبي براي 
خنثي سازي توطئه  هيبريدي پيش رو و شيرين كردن ذائقه مردم 
برنامه ريزي كنن��د كه تنها راه بازگرداندن اعتم��اد به مردم همين 

است و بس. 

سيدعبدهلل متوليان

در چهلمين نشست شنبه هاي انقاب تأكيد شد

انقالب در همه حوزه ها، انسان متحول تربيت مي کند

چهلمين نشس�ت ش�نبه هاي انق�اب روز 
گذشته با موضوع »رش�د و تعالي انساني« 
ميزبان صاحب نظران�ی در اين ح�وزه بود. 
نشستي كه در خبرگزاري فارس برگزار شد 
و سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد 
اس�امي دولت دهم، محمدحسين ساعي 
رئيس دانش�كده ارتباطات دانشگاه صدا و 
سيما و محمدرضا مرندي عضو هيئت علمي 
دانش�گاه به طرح ديدگاه ه�اي خود در اين 
زمينه پرداختند. اين نشست البته ميهمان 
ويژه اي نيز داش�ت. رحيم احمدي روش�ن، 
پدر شهيد هسته اي مصطفي احمدي روشن. 
در اين نشست س��يد محمد حس��يني، وزير 
اسبق ارشاد، با اش��اره به تحولي كه در مردم 
اي��ران منجر به انقالب اس��المي ش��د، گفت: 
يكي از ويژگي هاي انقالب اس��المي پرورش 
كساني است كه عشق به خدا دارند. ما ۳۶ هزار 
دانش آموز شهيد در انقالب اسالمي داريم. ما 
در همه حوزه ها توانسته ايم انسان های مهذب و 
وارسته اي تربيت كنيم و تحويل جامعه دهيم. 
وي با اش��اره به رويش هاي انق��الب در دوران 
پس از دفاع مقدس و تربيت ش��هداي مدافع 
حرم اظهار داش��ت: ما خود، ش��اهد عبادات و 
مناج��ات رزمندگان در دف��اع مقدس بوديم، 
اينها از دس��تاوردهاي انقالب اس��المي است 
كه انس��ان های متوكل به خدا تربيت كرد. ما 
فناوري انرژي هس��ته اي و صنعت موش��كي 
را در نتيج��ه ت��الش جوان��ان متعهدي چون 
ش��هيد طهراني مقدم به دس��ت آورديم و در 
برخي جايگاه هاي علم��ي در رتبه هاي موفق 
قرار داريم. وزير اسبق ارشاد گفت: در ابتداي 
انقالب ۷۰ درصد جمعيت ما در روستاها بودند، 
اما دسترس��ي به آموزش و پرورش نداشتند و 
بايد به شهرهاي مجاور مي رفتند. امروز در هر 
نقطه كشور يك مركز آموزش عالي قرار دارد. 
پيش از انق��الب كادر پزش��كي تربيت نكرده 
بوديم، به طوري كه پزش��كان بنگالدشي در 
كش��ور طبابت مي كردند. وي ادامه داد: ما با 
وجود همه فشارها از ابتداي پيروزي انقالب به 

اين پيشرفت ها رسيديم. 
   دش�من ت�اش مي كند ب�راي انقاب 

سربار تربيت كند
حسيني اظهار داشت: پس از انقالب با تحولي 

كه درروحيات ايجاد ش��د، رزمندگان خود را 
به خدا س��پردند و جان خود را س��پر كردند. 
نوجوانان ما در اسارت، صدام را رسوا مي كردند. 
كجاي دنيا س��راغ داريد اين همه انسان های 
فداكار؟ البته ما در جامعه انسان های خودخواه 
ه��م داريم، آنها هميش��ه باري ب��راي انقالب 
بوده اند. دشمن هم همواره سعي داشته است 
كه براي انقالب سربار تربيت كند و متأسفانه 
بعضاً موفق هم بوده است، باالخره در نظامي كه 
مردم ساالر است، ممكن است برخي از اين افراد 
هم انتخاب شوند. وزير اسبق ارشاد افزود: خيلي 
بي��ش از آنكه ما براي انقالب س��رمايه گذاری 
كرده ايم، دش��من براي انحراف انقالب هزينه 
كرده و موفقيت هايی هم داشته است. وي ادامه 
داد: راهپيمايي اربعين، موفقيت های جوانان ما 
در المپيادهاي جهاني، دستاوردهاي نخبگان 
ما و ... همه از دس��تاوردهاي انقالب اسالمي 
است. حسيني گفت: در حوزه بانوان، پيش از 
انقالب در بسياري عرصه ها اصاًل نقشي براي 
بانوان تعريف نش��ده ب��ود، اما ام��روز فقط در 
عرصه كارگرداني س��ينما دست كم ۲۵ نفر را 
داريم. وي عنوان ك��رد: بودجه نظامي ما اصاًل 
قابل مقايسه با بودجه عربستان سعودي نيست، 
چون توان نظامي ما مبتني بر نيروي انس��اني 
بوده اس��ت، نه خريدهاي نظامي. وزير اسبق 
ارش��اد گفت: امروز از نظر دانش آموخته ايران 
در رتبه پنجم جهان است، ايران در جايگاه اول 
باسوادان باالي ۱۵ سال است. اميد به زندگي 
در س��ال ۲۰۱۶ در ايران ۲۱ س��ال نسبت به 
۱۹۷۹ افزايش داشته است. وي افزود: بعضي 
در داخل، حسرت رفرم هاي ظاهري عربستان 
را مي خورند، در حالي كه امري��كا درباره اين 
كش��ور مي گويد اگر ما دو هفته از آن حمايت 

نكنيم، سقوط مي كند. 
   سيد حس�ن نصراهلل، نمونه كارآمدي 

انقاب
محمدحسين ساعي، رئيس دانشكده ارتباطات 
دانش��گاه صدا و س��يما و عض��و هيئت علمي 
دانشگاه نيز طي سخناني در اين نشست گفت: 
انقالب اسالمي يك انقالب بدون خشونت بود 
و بر عكس تئوری ها و اس��تراتژي هاي آن روز 
انقالب ها دعوت به خش��ونت نمي كرد، از اين 
رو امام خميني با ترور ش��اه مخالفت كردند و 

گفتند برفرض كه او ترور ش��ود، كس ديگري 
به جايش مي آيد. وي افزود: انقالب اس��المي 
تنها انقالبي اس��ت، كه پس از پيروزي، ارتش 
را منحل نكرد و برخالف اص��رار برخي گفت: 
من سوگندي را كه ارتش��ي ها در وفاداري به 
ش��اه خورده اند، با واليت خود باطل مي كنم و 
از همين ارتشي ها نيروهايي انقالبي مي سازم. 
س��اعي با اش��اره به اينكه امام خميني اولين 
رئيس شوراي انقالب را يك شخصيت علمي 
و دانشگاهي مثل ش��هيد مطهري مي گذارد، 
نه يك چريك، گفت: انقالب اس��المي معناي 
جديدي از عرفان به دني��ا معرفي كرد، چون 
عرف��ان را تا آن زم��ان به معناي��ي در تضاد با 
آباداني دنيا و معادل رهبانيت مي دانستند، اما 
انقالب اس��المي يك عرفان حماسي را به دنيا 

معرفي كرد. 
س��اعي گفت: تربيت و تحويل ش��خصي مثل 
عالمه سيد عارف حسيني در شبه قاره و سيد 
حسن نصراهلل در لبنان از سوي انقالب اسالمي، 
براي اثب��ات كارآمدي و ثمربخش��ي انقالب 
اسالمي كافي است. رئيس دانشكده ارتباطات 
دانشگاه صدا و سيما گفت: در مواجهه با انقالب 
اس��المي بايد متوجه باش��يم كه همزمان كه 
زمينه اي براي رشد انسان است، زمينه اي براي 
سقوط انسان هم اس��ت، همانطور كه خداوند 
هم صفت هادي دارد و هم صفت ضال )گمراه 
كننده(. امروز در دنيا پاك ترين انسان ها حتماً 
يك نسبتي با انقالب اسالمي دارند، همانطور 
كه پست ترين انسان ها هم حتماً نسبتي با اين 

انقالب دارند. 
   دول�ت كنوني دول�ت ناكارآم�د بعد از 

انقاب 
محمدرضا مرندي، عضو هيئت علمي دانشگاه، 
ديگر سخنران اين نشس��ت بود كه به مقايسه 
امكان��ات رژيم پهل��وي و جمهوري اس��المي 
پرداخت. وي گف��ت: در اواخ��ر دوران پهلوي 
روزانه ۶ ميليون بش��كه نفت توليد مي شد، در 
حالي كه در ۲۰ سال اول جمهوري اسالمي ۳/۵ 
ميليون بشكه توليد مي شد و ميزان صدور نفت 

۷۵/۲ درصد كاهش داشته است. 
مرندي گفت: ما چند مانع بزرگ پس از پيروزي 
انقالب اسالمي داشتيم، كه يكي از آنها خروج 
چندصد ميليارد دالر از كش��ور توس��ط ش��اه 

مخلوع ب��ود. به عالوه ۳۰۰ مق��ام رژيم پهلوي 
هم در ماه هاي آخر رژي��م پول های هنگفتي از 
كش��ور خارج كردند. وي افزود: يك مانع ديگر 
جمهوري اسالمي در مقايس��ه با رژيم پهلوي، 
عدم همكاري كشورهاي توسعه يافته با ايران 
است به گونه اي كه تا ايران مي خواهد با كشوري 
ق��راردادي اقتصادي ببندد، ف��وراً امريكايي ها 
مي روند سراغ آن كش��ور و با پيشنهادي باالتر 
از او مي خواهند كه با اي��ران قرارداد نبندد. اگر 
كمك های امريكا به آلمان و ژاپن نبود مگر اين 
دو كشور مي توانستند از خرابه هاي جنگ دوم 

جهاني سر بلند كنند. 
عض��و هيئ��ت علم��ي دانش��گاه دولت ه��ای 
جمه��وري اس��المي از دول��ت زم��ان جنگ، 
س��ازندگي، اصالحات و عدالت مح��ور عمدتاً 
كارآمد بودند اما دولت كنوني كارآمد نيس��ت، 
البته اينها نسبي اس��ت و دولت های قبلي هم 
ناكارآمدي هايي داشته اند. وي خاطرنشان كرد: 
درست اس��ت كه گراني داريم اما به اين معني 
نيس��ت كه وضع مردم بدتر ش��ده است، طبق 
اعالم بان��ك جهاني در س��ال ۱۳۸۲ جمعيت 
باالي خ��ط فقر جمهوري اس��المي س��ه برابر 
جمعيت باالي خط فقر در س��ال ۱۳۵۶ است، 
اما چون توس��عه نامتوازن بوده است، احساس 
محروميت تشديد شده است. وي گفت: چرا ما 
در سياستگذاری های مالي موفق نبوده ايم؟ آن 
فكري كه موشك نقطه زن را مي سازد، فكري 
جهادي است، اما فكري كه خودرو را مي سازد، 
فكر تكنوكرات اس��ت. هر جا رويكرد انقالبي را 
به كار گرفتيم، معجزه آفريديم و هر جا كه اين 

رويكرد را بر زمين گذاشتيم، ناموفق بوديم. 
   مدي�ر غيرانقاب�ي حركت كش�ور را 

متوقف مي كند
رحيم احمدي روشن ، پدر شهيد احمدي روشن 
هم طي س��خناني در اين نشس��ت با يادآوري 
تالش دش��من ب��راي اينكه انقالب اس��المي، 
چهلمين سالروز خود را نبيند، گفت: امپراتوري 
۲۵۰۰ شاهنشاهي توسط چه كساني برچيده 
شد؟ توس��ط ياران امام خميني و همان ها كه 

قرآن وعده پيروزي شان را داده است. 
وي گف��ت: در جبه��ه علمي يك ج��وان مثل 
شهيد احمدي روشن جهادي مي كند كه همان 
حماسه جبهه نبرد حق عليه باطل را در جبهه 
علمي مي سازد. وي عنوان داشت: كشورهايي 
كه از علم غافل شدند، سيلي سختي خوردند، 
اما به لطف خدا ما در فناوري هسته اي به جايي 
مي رس��يم كه دش��من نمي تواند تحمل كند. 
پدر شهيد احمدي روش��ن در عين حال گفت: 
هرجا مدير غيرانقالبي روي كار آمده است، كار 
و پيشرفت كش��ور متوقف يا منحرف مي شود 
و دو دس��تگي ش��كل مي گيرد. اي��ن مديران 
كس��اني نيس��تند كه براي جمهوري اسالمي 
ايران كار كنند. وي ادامه داد: نبايد كس��اني را 
انتخاب كنيم كه نهايت هم و غمش اين باش��د 
كه كدخداي ده را از خود راضي كند و امريكا از 
او خرده نگيرد. اينها فقط مش��كل روي مشكل 

گذاشته اند و گرهي از كشور نگشوده اند. 

    فارس: حميدرضا آصفي، سخنگوي اسبق وزارت خارجه با تأكيد 
بر اينكه ديپلماسي توئيتري عقيم ترين نوع ديپلماسي است، گفت: در 
دنياي ديپلماسي، بيش از حد توئيت كردن نشان دهنده فقدان پشتوانه 

سياسي است. 
    ايسنا: سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي در رابطه با اصالح قانون 
انتخابات و طرح استاني ش��دن انتخابات نوشت: نس��بت به مصوبات 
مجلس، از جمله اصالح قانون انتخابات و طرح استاني شدن انتخابات 
نمي توان قضاوت پيشيني داش��ت. با وصول مصوبه، شورا نظر خواهد 
داد. ليكن در خصوص كاهش مشاركت مردم و بروز مشكالت امنيتي 
بايد دقت الزم انجام شود. شايسته گزيني، شفافيت و نظارت بر عملكرد 

نمايندگان به ارتقاي جايگاه مجلس مي انجامد. 
    ايرنا: سردار سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
در پيامي درگذشت سردار احمد فضايلي، فرمانده اسبق دانشگاه امام 

حسين)ع( را تسليت گفت. 

ژه
وی

 تكریمنهضتآزاديدرشرق 
س��الروز فوت مرحوم مهدي بازرگان بهانه ش��ده تا روزنامه 
ش��رق س��ران نهضت آزادي را در قالب يك تصوير بی ربط 
عكس يك خود كند و ارادت خود به مطرودين امام را فرياد 
بزند. تصويري چهار نفره از عباس اميرانتظام، مهدي بازرگان، 
هاشم صباغيان و ابراهيم يزدي عكس اول شرق است با تيتر 
»بازرگان سياست ورز بود نه سياست باز« اما به صفحه مربوط 
كه مراجعه كنيد، خبري از صباغي��ان و يزدي و اميرانتظام 
نخواهيد ديد و نوشتن از س��الروز فوت بازرگان بهانه شده تا 
تصويري از آنان منتشر ش��ود. ابراز ارادت به كساني كه امام 
خميني فرمودند »صالحيت هيچ امري اعم از قانونگذاري و 
اجرايي و قضايي را ندارند« و ي��ا »نهضت به اصطالح آزادي 
دنبال وابستگي جدي ايران به امريكاست... و نبايد رسميت 
داش��ته باش��د« در جريان اصالحات تقريب��اً امري طبيعي 
و عادي شده اس��ت. در اين باره روزنامه س��ازندگي، ارگان 
حزب كارگزاران س��ازندگي چند گام جلوتر از ش��رق است 
و بارها ب��ه تكريم مطرودين امام خمين��ي در نهضت آزادي 

پرداخته است. 

دفاعازهاشميیامصادرهبهمطلوباو؟!
اصالح طلبان كه به شدت از تصويري كه موسوي خوئينی ها 
از هاشمي رفس��نجاني ارائه داده، عصباني هستند، تالش 
مي كنند به هر نحوي موسوي خوئينی ها چهره پنهان جريان 
خود را تخريب و به دفاع از هاشمي بپردازند، اما در اين مسير 
بعضاً بي راهه هم مي رون��د و مواردي را ذك��ر مي كنند كه 

مشكل بتوان آن را در قالب »دفاع« از هاشمي تعبير كرد و در 
واقع امر مصادره به مطلوب اوست. از جمله در شماره ديروز 
روزنامه آرمان كه به روزنامه خانواده هاش��مي شهره است، 
زيرتيتري از غالمعلي رجايي مي بينيم: »هاشمي هيچ گاه به 
مناسبت ۱۳ آبان سخنراني نكرد« براي تيتر »پرده برداری 
از واقعيت موسوي خوئينی ها«. رجايي مي گويد: »اختالف 
اصلي آقاي موسوي خوئيني ها با آقاي هاشمي در دو حوزه 
دوران حضرت امام و دوران پس از حضرت امام اس��ت. در 
دوران حضرت امام مهم ترين مسئله تسخير سفارت امريكا 
در تهران بوده است. آقای خوئينی ها عنوان مي كنند كه من 
در اين زمينه مخالفتي نديدم. اين در حالي اس��ت كه آقاي 
هاشمي هيچ گاه به مناسبت۱۳ آبان سخنراني نكرده است. 
آقاي هاشمي از محدود شخصيت هايي است كه هيچ گاه به 
النه جاسوسي نرفته است. بنده بارها در جلسات خصوصي 
كه شخصيت هاي سياس��ي درباره اشغال سفارت امريكا در 
تهران با آقاي هاشمي داش��تند مشاهده مي كردم كه آقاي 
هاشمي نظر متفاوتي نسبت به روايت رايج در جامعه در اين 

زمينه داشتند. «
هاش��مي گرچه در دوران تس��خير النه جاسوسي به علت 
حمايت امام خميني از اين حرك��ت، عليه آن موضع گيری 
نكرد، اما بعد از آن گفت اگر آن زمان در ايران بود، مانع اين 
كار مي شد. در واقع موس��وي خوئينی ها بيراه هم نگفته كه 
مخالفتي نديدم. اما نكته آنجاس��ت كه بيان علني و صريح 
تقابل فكري هاش��مي با امام خمين��ي، آيا واقع��اً دفاع از او 

محسوب مي شود؟!

از طرفي هاش��مي در دهه ۶۰ بعضاً در تحسين تسخير النه 
جاسوس��ي س��خناني هم دارد. از جمله مرداد سال ۶۰ در 
خطبه هاي نماز جمعه مي گويد: »وقتي جامعه احساس خطر 
كرد انقالب دوم به وجود آمد، النه جاسوس��ي تسخير شد و 
حركتي كه انقالب را به طرف كجي و تباهي مي برد، يكباره 

تصحيح شد؛ در مسير انقالب افتاديم. «
هاش��مي اين حركت را انقالب دوم مي نامد و ۵۵ بار در طول 
حيات خود النه جاسوس��ي را تكرار مي كند؛ حال ارائه چنين 
تصويري از هاشمي ظلم به اوس��ت. به نظر مي رسد غالمعلي 
رجايي كه پس از هاشمي هويت جديدي احساس نمي كند، در 
حال پيوستن به فرزندان هاشمي در خراب كردن ايشان است. 

مگرخبرگانبافضايمجازيقهربود؟!
روزنامه همشهري كه در دوران مديريت اصالح طلبان رفته 
رفته از هويت شهري خود فاصله گرفته و هر روز سياسي تر 
مي ش��ود، تيتر يك ديروز خود را به عبارت ش��بهه برانگيز 
»آش��تي خبرگان با فض��اي مجازي« اختص��اص داد و بعد 
نوش��ته كه »بيانيه پاياني جلسه مش��ترك هيئت رئيسه و 
كميس��يون هاي مجلس خبرگان درباره فض��اي مجازي و 
سخنان آيت اهلل جنتي نش��ان داد بخشي از نهادهاي كشور 

سياست محدود كردن فضاي مجازي را كنار گذاشته اند. «
اين تيتر ش��بيه تيترهاي بي بي س��ي اس��ت. گويا قبل از 
اين مجلس خب��رگان با فضاي مجازي قه��ر بوده اند يا مثاًل 
تصميم گيرنده در م��ورد فضاي مج��ازي مجلس خبرگان 

است. 

وزارت اطاعات اعام كرد
 کشف 618 کيلوگرم هروئين 

پيش از ارسال به اروپا
وزارت اطاع�ات اعام كرد ك�ه س�ربازان گمنام ام�ام زمان)عج( 
محمول�ه م�واد مخ�در ح�اوي 618 كيلوگ�رم هروئي�ن را 
در يك�ي از بن�ادر جنوب�ي كش�ور كش�ف و ضب�ط كردن�د. 
به گزارش ايرن��ا از پايگاه اطالع رس��اني وزارت اطالعات، بر اس��اس 
بررسي هاي انجام شده اين محموله قرار بود به اروپا ارسال شود و به طرز 
ماهرانه اي در چهار كانتينر ٤۰ فوتي و در بسته بندي كاالي ترانزيتي 

جاسازي شده بود. 

سردار غيب پرور تأكيد كرد
 تقويت بنيان خانواده 

اولويت  بسيج در فضای مجازي
رئيس س�ازمان بسيج مس�تضعفين 
ب�ا بي�ان اينك�ه راهب�رد بس�يج در 
عرص�ه مج�ازي تهاجم�ي اس�ت، 
اظه�ار ك�رد: اولويت ه�اي م�ا در اين 
عرصه شبكه س�ازي، آم�وزش مداوم 
و تقويت بني�ان خان�واده خواهد بود. 
به گزارش بس��يج، س��ردار غالمحسين 

غيب پرور با اش��اره به اينكه لش��كر سايبري بس��يج، در سراسر كشور 
تشكيل شده و بر اساس ساختار مشخصي در حوزه شبكه اجتماعي با 
توليد محتوا، آموزش سواد رسانه اي، تقويت امنيت سايبري و رصد اين 
فضا، فعاليت خود را آغاز كرده است، اظهار كرد: امروز دشمن تحركات 
بس��ياري را با توجه به تغيير جبهه نبرد، از عرصه هاي جنگ سخت به 
عرصه نرم و اهميت فضاي سايبر، در اين حوزه عليه انقالب اسالمي آغاز 
كرده است. وي افزود: عرصه فضاي مجازي به رغم تهديد هاي فراوانش، 
يك فرصت بي نظير براي ماس��ت، فرصتي كه شرط مهم آن تهاجمي 
بودن و حضور به موقع در آن اس��ت. بنابراين بايد جامعه را باتوجه به 
پيچيدگي و گس��تردگي اين عرصه با آموختن روش هاي اس��تفاده و 

چگونگي فعاليت و مواجهه با تهديدهاي آن تقويت كرد. 
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين با تأكيد بر اينكه لشكر سايبري 
بسيج مي تواند با آموزش جامعه نقش مؤثری در امنيت كشور در برابر 
تهديد ها ايفا كند، ادامه داد: امروز دشمن با س��از و كار ويژه اي به اين 
عرصه ورود كرده است و به همين جهت راهبرد ما هم اين است كه در 
برابر اين تحركات اقدام به موقع داش��ته باشيم؛ بنابراين در اين عرصه 

حركت بسيج تهاجمي است. 
غيب پرور تصريح كرد: دس��تاورد هاي حضور مؤثر جوانان مؤمن ما در 
اين عرصه مي تواند به پيروزي هاي بزرگي منجر شود كه اثرش در تمام 
كشور خواهد بود؛ بايد بدانيم اين حضور اهميتش كمتر از حضور جوانان 
در دوران هشت سال دفاع مقدس نيس��ت؛ بنابراين بايد با خودباوري 
و شبكه س��ازي در اين عرصه حركت كنيم تا بتوانيم يك ش��بكه پويا 
و اثربخش انقالبي و فع��ال در اين فض��ا ايجاد كنيم. وي با اش��اره به 
موفقيت هاي لشكر سايبري، در چند ماه اخير گفت: واكنش هاي دشمن 
به اقدامات و فعاليت هاي لشكر سايبري بسيج نشان دهنده اين است 
كه ما به هدف زده ايم و معلوم مي ش��ود كه هدف گذاري و هدف گيري 
ما درست بوده است. دوستان ما كارشان را به شكر خدا شروع كرده اند؛ 
البته تا نقطه اصلي و رسيدن به اهدافمان نيازمند زمان هستيم و در چند 
ماه كوتاه و با اين زمان اندك نمي توانيم كار بزرگي كنيم، اما براي شروع 

نمره خوبي به عملكرد بچه هاي مان در فضاي مجازي مي دهم. 
وي در پاسخ به س��ؤالی مبني بر اولويت هاي بس��يج در عرصه فضاي 
مجازي گفت: ما در اين عرصه بايد فكر، كار، برنامه ها و ايجاد گروه هاي 
انديشه ورز را اولويت بندي و زمان بندي بكنيم تا در اين عرصه بتوانيم به 
موفقيت دست پيدا كنيم. بر همين اساس اولويت هاي ما در اين عرصه 

شبكه سازي، آموزش مداوم و تقويت بنيان خانواده خواهد بود. 

آيت اهلل نوري همداني: 
اعتراض ها بايد 

درچارچوب قانون و منطق باشد
آيت اهلل حس�ين نوري همدان�ي از مراجع تقليد ضم�ن قدرداني 
از حساس�يت حوزه هاي علميه و همه قش�رهاي مختلف نسبت 
به مس�ائل كش�ور، در عين حال تأكيد كرد كه اعتراض ها بايد در 
چارچوب قانون و منطق بوده و منجر به ايجاد تشنج در جامعه نشود. 

به گزارش ايرنا، وي روز گذشته در ابتداي 
درس خارج فقه خود افزود: در اين راستا 
عده اي از فضال و استادان حوزه هاي علميه 
در نامه اي ب��ه رئيس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، نگراني خ��ود را از برخي 
مس��ائل كش��ور از جمله تصوي��ب چند 
كنوانس��يون اعالم كرده ان��د.  جمعي از 

استادان و فضالي حوزه علميه قم طي نامه اي خطاب به آيت اهلل آملي 
الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نكاتي را در مورد در 
دستور كار قرار گرفتن اليحه الحاق به كنوانس��يون پالرمو و مقابله با 
تأمين مالي تروريس��م در مجمع بيان و تأكيد كردند، FATF منجر 
به اشراف اطالعاتي اجانب بر شريان هاي بانكي كشور خواهد شد. وي 
با قدرداني از اين حركت و نگراني فضال از اينك��ه انحرافي در اهداف و 
آرمان هاي امام راحل، رهبر معظم انقالب و شهدا صورت نگيرد، گفت: 
حوزه هاي علميه هميشه بايد بيدار باشد و نسبت به مسائل كشور و مردم 
توجه كند و اگر انحرافي درحال رخ دادن است از آن جلوگيري نمايد. 

آيت اهلل نوري همداني اضافه كرد: البته بايد همگان دقت داشته باشند 
كه اعتراض خود را در چارچوب قانون و منطق بيان كنند و اينكه عده اي 
حركت و بدون توجه به قانون، س��روصدا ايجاد كنند، صحيح نيست و 
موضوعي درست نمي شود. وي گفت: نبايد جو كشور را متشنج كنيم و 
بهانه به دست دشمن بدهيم، حركت ها بايد در سايه قانون و آرامش و 
توجه به فرمايشات رهبر معظم انقالب باشد. آيت اهلل نوري همداني در 
ادامه سخنان خود در خصوص برخي از كنوانسيون هايي كه در كشور 
تصويب مي شود، گفت: چنين كنوانسيون هايي براي ايران مفيد نيست، 
ظاهر برخي از بندهاي آنها خوب است اما طرف مقابل طبق تجربه هاي 
تاريخي پايبند هيچ قراردادي نيس��ت. وي اضافه كرد: ما در خصوص 
FATF و پالرمو قباًل هم هشدار داديم كه تصويب آن به صالح كشور 
نيست، سردمداران اين جريان ها كه ظالم هستند و شاهد ظلم هاي آنها 
در كشورهاي ديگر هستيم، هرگز قابل اعتماد نبوده و نه تنها به صالح 
ما كار نمي كنند بلكه فقط براي كنترل م��ا گام برمی دارند. اين مرجع 
تقليد با بيان اينكه كنوانسيون پالرمو با استقالل و امنيت كشور منافات 
دارد، گفت: پيوستن به اين كنوانس��يون هيچ ضرورتي ندارد و همه به 
خصوص مسئوالن بايد ضمن حفظ شاخصه هاي انقالب، پيرو واليت 
فقيه باش��يم و نظرهاي رهبر معظم انقالب را مورد توجه قرار دهيم و 

برخالف مصلحت كشور گام برنداريم. 

 سايت رادار صد در صد بومی بيرک افتتاح شد
وح�دت  س�ايت  در  ايران�ی  صددرص�د  بوم�ی  رادار 
پدافن�د  ق�رارگاه  فرمان�ده  حض�ور  ب�ا  زاه�دان  بي�رک 
هواي�ی حض�رت خات�م االنبي�ا )ص( ارت�ش افتت�اح ش�د.

به گزارش ايس��نا، با توجه به قرار گرفتن در آس��تانه ده��ه مبارك فجر و 
چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، امير سرتيپ عليرضا صباحی فرد، 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبي��ا  )ص( ارتش در جريان بازديد از 
يكان های موشكی و راداری شرق كش��ور، با حضور در گروه پدافند هوايی 
زاهدان رادار صد در صد بومی سايت وحدت بيرك را كه به دست توانمند 
متخصصين قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبيا )ص( ساخته و عملياتی شده 

است، افتتاح كرد.
همچنين امير سرتيپ صباحی فرد بهداری و سالن آمفی تئاتر اين گروه را 
كه می تواند خدمات فراوانی را به خانواده های آن منطقه ارائه كند، افتتاح 
كرد.وی در ادامه با حض��ور در منطقه زابل از توانمندی های س��ايت های 
حساس و حياتی اطالعات شناسايی الكترونيك، غدير و توان رزم آن ها در 
مقابل تهديدات احتمالی دشمن بازديد كرده و از ميزان  آمادگی كاركنان 

ابراز رضايت نمود.
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