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انتصاب رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش 
رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی رئیس مرکز مطالعات 

راهبردی ارتش را منصوب کردند.

رهبر معظ��م انقالب اس��المی، در حکمی امیر س��رتیپ 
احمدرضا پوردس��تان را به ریاس��ت مرکز مطالعات راهبردی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
متن حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان

 بنا به پیش��نهاد فرمانده کل ارتش و نظر به شایس��تگی و 
تجارب ارزنده، شما را به سمت رئیس مرکز مطالعات راهبردی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم. مطالعه عمیق 
برای رسیدن به راه حل های اساسی، ارتقای توان و آمادگی های 
عملیاتی و ارائه شیوه های نو و مؤثر در سطح آجا، مورد انتظار 

است. توفیق همگان را از پروردگار متعال خواستارم.

اخبار

وستان جزئیات سقوط جنگنده سوخو-۲۲ در سر
در جریان س��قوط یک فروند جنگنده س��وخو-۲۲ 
نیروی هوافضای س��پاه در شهرستان سروستان خلبان 

آن به شهادت رسید.
به گزارش مهر، یک فروند جنگنده »س��وخو-۲۲« 
متعل��ق به نی��روی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی که از پایگاه هوایی این نیرو در شیراز برخاسته 
بود، در حوالی میدان تیر سروستان دچار سانحه شد و 
س��قوط کرد. »ایوب تمدن« خلبان این جنگنده نیز در 

این سانحه به شهادت رسید.

ور   سردار غیب پر
یک گفت انتصاب فرماندهان جدید ارتش را تبر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درپیام های جداگانه ای 
انتصاب  فرماندهان جدید ارتش را تبریک گفت.

سردار غالمحسین غیب پرور درپیام هایی انتصاب های 
امیر محمدحسین دادرس به جانشینی فرمانده کل ارتش، 
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری به معاونت هماهنگ کننده 
ارتش و امیر دریادار حسین خانزادی به فرماندهی نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را که توسط فرمانده 

معظم کل قوا صورت پذیرفت، تبریک گفت.
در این پیام ها آمده است: انتصاب شایسته جنابعالی 
از طرف فرمانده معظم کل قوا بیانگر شایستگی، تعهد و 
تج��ارب ارزنده ش��ما در دوران دفاع مقدس و پس از آن 
می باش��د. اینجانب ضمن تبریک به جنابعالی، توفیقات 
روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس اسالمی تحت 
زعامت فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای)مدظله العالی( 
و در سایه توجهات حضرت ولیّ عصر)عج( از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.

جهانگیری به بولیوی سفر می کند
مع��اون اول رئیس جمه��ور به منظور ش��رکت در 
 )GECF( چهارمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز

به بولیوی سفر می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین نشست 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روزهای ۲1 الی ۲4 

نوامبر در شهر سانتاکروز بولیوی برگزار می شود.
 

باید کسی کور باشد که وضعیت نامناسب 
معیشت و اشتغال مردم را نبیند

نماین��ده مالیر در مجلس با اش��اره به تالش برخی 
نماین��دگان جهت رفع حصر س��ران فتن��ه گفت: برخی 
نمایندگان هنوز متوجه مشکالت اقتصادی مردم نشده اند 

و خود را وکیل افرادی معدود و معلوم الحال می دانند.
به گزارش فارس، حجت االسالم احد آزادیخواه افزود: 
اینکه حصر رفع می شود یا نه، منوط به حفظ امنیت ملی 
کشور و حفظ آرامش مردم شریف است. وی تصریح کرد: 
اگ��ر این همه مصاحبه و نطق را به جای رفع حصر، برای 
رفع موانع تولید، اش��تغال، رکود و ت��ورم معطوف کرده 
بودند، امروز چهره ای دیگر از وضعیت کشور شاهد بودیم. 
وی خاطرنشان کرد: با وجود این، به نظر می رسد توجه به 
این مطالبات به هیچ وجه، دغدغه برخی نمایندگان نبوده 
و به اصطالح »آب و نانی« از پیگیری خواسته های واقعی 

مردم نصیب آنها نمی شود.
آزادیخواه تصریح کرد: باید کس��ی کر باشد تا فریاد 
تظلم مالباختگان مؤسس��ات مالی را نشنود و کور باشد 

تا وضعیت نامناسب معیشت و اشتغال مردم را نبیند.

یم توانایی خفه کردن تهدیدات را دار
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س با تاکید بر اینکه »ایران توانایی خفه کردن هر 
ن��وع تهدیدی را در نطفه آن ه��م در خارج از مرزهای 
خ��ود دارد« گفت: انتظار می رود مقامات عربس��تانی با 
سعه صدر صحبت کرده و بدانند مسائل منطقه با جنگ 

و درگیری حل نمی شود.
به گزارش ایس��نا، سیدحس��ین نقوی حس��ینی در 
واکنش به اتهامات وزیر خارجه عربستان علیه ایران گفت: 
در حال حاضر رژیم عربستان در مسیری قرار گرفته که 

آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی تعریف کرده اند.

ننجون

گفت وگو با یک نفتکش گمشده
ننجون: سالم آقای نفتکش!

نفتکش: با سالم به بینندگان و شنوندگان عزیز 
من نفتکش هستم یک مسافر!

ننجون: از آقای "دیمتریس یونانی" چه خبر؟
نفتکش: تمام این حرف ها دروغ و تهمت است و 

من اصال ایشان را نمی شناسم.
ننجون: مگر ایش��ان ش��ما را به مقامات کشور ما 

نفروخته اند؟
نفتکش: کور بش�وم اگ�ر تا حاال ی�ک یونانی از 
نزدیک دیده باش�م. این خبرنگارهای از خدا بی خبر 
و وابس�ته به جریان انحرافی و آمری�کای جهانخوار 

بنده را فروخته اند.
ننج�ون: پ��س ش��ما هرگون��ه ارتب��اط ب��ا آقای 

"دیمیتری" را انکار می کنید؟
نفتکش: ببینید. نفتکش توی آب حرکت می کند. 
به هر حال ممکن است از مسیر خارج بشود و راهش 
را گ�م کند. خیلی از نفتکش ها ت�وی اقیانوس ها گم 
ش�ده اند و از سرنوشت شان خبری در دست نیست. 
ما که "دکل" نیس�تیم که جایی نرویم. گم می شویم. 

دزدهای دریایی ما را به سرقت می برند.
ننجون: ول��ی ما چند تا دکل را هم می شناس��یم 

که گم شده اند.
نفتک�ش: م�ا از هم�ان اول می دانس�تم این یک 
مصاحبه سیاس�ی اس�ت. متاس�فم که به یک پیرزن 
استکبارزده اعتماد کردم. من دیگر مصاحبه نمی کنم.

ننجون: ولی آقای دیمیتری اعتراف کرده که شما 
را به ایران فروخته...

نفتک�ش: من ممنوع المصاحب�ه ام. تا همینجا هم 
حرف زی�ادی زده ام. یعنی زیادی ح�رف زده ام. اصال 
تا همینجای مصاحبه را هم تکذیب می کنم. اگر چاپ 
بشود از روزنامه سیاست روز شکایت می کنم. نفتکش 

که اصال حرف نمی زند. واال! با این دکل هاشون!

رئیس جمهور گفت: مردم هم 
مراقبت کنند و سرمایه خود تریب����ون

را به بانک ها و مؤسساتی که 
کاماًل معروف و مورد اعتماد هس��تند، بس��پارند و 
درخصوص مؤسس��اتی ک��ه به ارائه س��ودهای باال 

تشویق می کنند، تردید داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه دیروز 
به میزبانی قوه قضاییه برگزار ش��د. حسن روحانی 
رئیس جمه��ور، ص��ادق آملی الریجان��ی رئیس قوه 
قضایی��ه و عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در این نشس��ت درباره مهم ترین مسائل 
کشور و منطقه با هم گفت وگو و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور در پایان این جلس��ه و در جمع 
خبرنگاران درباره اهداف برگزاری جلسه سران سه 
قوه اظهار داش��ت: بسیاری از مس��ایل در دستگاه 
اجرای��ی، یا قضای��ی و یا مقننه مورد بررس��ی قرار 
می گیرند که بهم مرتبط هستند و چنانچه به طور 
طبیعی و عادی مورد رس��یدگی ق��رار بگیرند، چه 
بس��ا نیازمند زمان بس��یار طوالنی اس��ت و این به 
نفع کشور نیس��ت. لذا در جلسه روسای قوا چنین 

مس��ایل مهمی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته و 
تصمیماتی اتخاذ می شود که سرعت عمل را بیشتر 
کن��د. وی خاطرنش��ان کرد: بعض��ی از تصمیماتی 
که در سایر جلس��ات از جمله جلسه شورای عالی 
فضای مجازی نیز اتخاذ می شوند، نیاز است که در 
جلس��ات س��ران قوا درخصوص عملیاتی و اجرایی 
شدن آن تصمیم گیری ش��ود که جزء مباحث این 

جلسه نیز بود.
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه در این جلس��ه 
"امیدواری مردم کشورمان نسبت به آینده کشور، 
شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی" مورد تأکید 
قرار گرفت، گفت: همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، 
گردانندگان فضای مجازی و تریبون های مختلف، 
بای��د متوجه ای��ن نکته مهم باش��ند که تصمیم و 
ه��دف قدرت های بزرگ بویژه آمری��کا و آنچه در 
منطقه ش��اهدیم نس��بت به ایران، نهایتاً برای این 

است که مردم را به آینده ناامید و کم امید کرده و 
در فعالیت ها و سرمایه گذاری ها دچار تردید کنند؛ 
لذا همه باید هوش��یار باش��ند که در زمین دشمن 

بازی نکرده و در این دام نیافتند.
 روحانی، بررسی موضوع مالباختگان موسسات 
اعتباری را یکی دیگر از جلس��ات س��ران سه قوه 
برشمرد و گفت: در این خصوص اوالً اینکه پیش از 
این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه های مختلف 
می دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً 
از بان��ک مرکزی مجوز بگیرن��د و کاماًل مراقبت و 
نظارت شود، بخش بزرگی از مشکالت حل و فصل 

خواهد شد.
رئیس جمه��ور اضافه ک��رد: در برخی از موارد 
هم مؤسساتی دچار مشکالتی شده و مردم گرفتار 
ش��دند، از این رو تصمیم بر این شد که نمایندگان 
روس��ای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر 

چه سریع تر حل و فصل شود.
روحانی گفت: اگر مؤسس��ات دچار مشکالتی 
ش��دند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکالت مردم 
را برطرف کنیم؛  از ط��رف دیگر بانک مرکزی هم 
محذورات��ی دارد و نمی توان گفت که از پول بانک 
مرک��زی برای حل این مش��کالت اس��تفاده کند. 
البته برای این مس��ایل می توان اعتباراتی در نظر 
گرفت، ضمن اینکه در این زمینه س��ه قوه باید با 
یکدیگر همکاری داش��ته باشند. وی اظهار داشت: 
گشایش هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این 
خصوص ایجاد شده و گام های خوبی برداشته شده 
است و ان شاء اهلل در این گام ها تسریع خواهد شد. 
روحانی با اش��اره به اینکه بحث و بررس��ی در 
مورد مس��ایل منطق��ه ای از دیگر مباحث جلس��ه 
س��ران س��ه قوه بود، اظهار داش��ت: مردم منطقه 
موفقیت های بسیار بزرگی به دست آوردند این در 

حالی اس��ت که در خرداد س��ال 93،  شاهد بودیم 
که تروریست ها در عراق جوالن داده و داعش شهر 
ب��زرگ موصل را تصرف ک��رد. این خطر برای کل 
ع��راق از جمله بغداد نیز متصور بود و در س��وریه 
نیز همین ش��رایط جریان داش��ت، اما امروز مردم 
عراق، س��وریه و لبنان با پشتیبانی ارتش های خود 
و حمایت های کشورهای دوست و بویژه جمهوری 
اس��المی ایران توانس��تند تقریباً از این مشکالت 
رهایی یابند و مس��أله تروریس��م در ح��ال پایان 
یافتن اس��ت و دیگر ش��هری در اختی��ار داعش و 
تروریس��ت ها نیست و در آینده نزدیک بساط اینها 

جمع خواهد شد.
رئیس ش��ورای عالی امنیت مل��ی تصریح کرد: 
ش��رایط امروز منطقه نشان می دهد که توطئه هایی 
که وجود داشت، نقش بر آب شده، لذا دنبال نقشه ها 
و توطئه های دیگری در منطقه هستند و مردم الزم 
اس��ت که در این زمینه هوشیار باشند و مسئولین 
هم توجه و برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. وی 
تأکی��د کرد: آنچه برای ثب��ات و امنیت منطقه الزم 
باش��د و هماهنگی های ضروری در این زمینه را در 
جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

روحانی پس از نشست سران سه قوه:

مردم سرمایه خود را به مؤسسات مورد اعتماد بسپارند

برخ��ی از چهره های  اخی��راً 
دو گ��زارش 

گروه سياست
مطالبی  اصالح طلب  سیاسی 
را عنوان کرده اند که این امر 

با واکنش های گسترده ای روبه رو شد.
به نظر می رس��د که این اظهارات دنباله تالش 
این گروه برای زیر س��وال بردن مفاهیم معنوی و 
اعتقادی در جامعه اس��ت و نشان می دهد که آنها 
در صدد هس��تند تا تفکر نس��ل ج��وان را لیبرالی 

کرده و به سمت سکوالریزه شدن سوق دهند. 
حمیدرضا جالیی پور، از استادان اصالح طلب و 
از چهره های جریان سیاس��ی خ��اص به تازگی در 
مطلب��ی در کانال تلگرامی خود که ب��ا تیتر »چرا 
باید به حرکت زائران حس��ینی احترام گذاشت؟« 
منتش��ر ش��د، نوش��ته اس��ت: میلیون ها عالقمند 
زیارت مرقد امام حس��ین این سیاس��ت جمهوری 
اس��المی را مغتنم می شمرند و مشتاقانه در مراسم 
اربعین ش��رکت می کنند. تا جایی که متوجه شدم 
عالقمن��دان به زیارت مرقد امام حس��ین در میان 
تمام اقش��ار جامعه )طبقه پایین، طبقه متوسط و 
طبقه باال( وج��ود دارند. به طوری که می توان گفت 
سه میلیون زائر ایرانی امسال نمونه  معرفی از همه 
اقش��ار جامعه ایران هستند. اگرچه به نظر می رسد 
تعداد افراد طبقه متوسط رو به پایین بیشتر از سایر 

طبقات است.
وی در بخش دیگری از مطلب نوشت: به عنوان 
مثال اینجانب س��ه روز قبل از اربعین شاهد بودم 
هش��تاد درصد امکانات فرودگاه ام��ام خمینی در 
خدمت زائران امام حس��ین)ع( قرار گرفته بود. در 
صورتی که معموال امکانات این فرودگاه اصلی ایران 
در طول س��ال در اختیار طبقه متوسط )روبه  باال( 
و طبقه باال اس��ت. اقش��اری را پیش از پروازشان 
در ف��رودگاه دیدم ک��ه بهترین ام��کان مدرنی را 
که ممکن اس��ت در طول زندگی از آن اس��تفاده 
کنند همان ماشین مدرن بنز حمل جنازه بهشت 
زهرا اس��ت. ولی حاال با بهترین هواپیما یا اتوبوس 

وی آی پی به کربال می روند.
البته این اظهارنظر منحصر به وی نمی شود. 

ص��ادق زیباکالم نی��ز در گفت وگوی��ی اظهار 
داش��ت: حرکت پیاده به س��مت کرب��ال در عراق 
س��ابقه دارد اما در ایران به هیچ وجه چنین سنتی 
برقرار نبوده اس��ت. وی افزود: قطعاً تردیدی وجود 
ندارد که مسائل سیاسی و اختالفات میان ایران و 
عربستان و سایر مس��ائل دیگر نقش اساسی را در 
تش��ویق همه جانبه حکومت برای شرکت مردم در 

مراسم اربعین در کربال دارد.
وی با بیان اینکه در ایران دو س��ه سال است که 
راهپیمایی اربعین از س��وی حاکمیت انجام مي گیرد 
گفت: افراد زیادی را برای شرکت در این مراسم در عراق 
تشویق مي کنند. وی افزود: هنر مسئولین ما این است 
که م��ردم را بدون برنامه ریزی برای این راهپیمایی ها 
تشویق کنند که بتوانند بعدها از آن استفاده سیاسی یا 

به تعبیری قدرت نمایی سیاسی کنند.
این اظهارات نشان می دهد که چنین ظرفیتی 
در کش��ور نه تنها دش��منان، بلک��ه برخی دیگر را 
نیز ترسانده است. این درحالی است که این سوال 
مطرح اس��ت که چرا این گ��روه فکر نمی کنند که 
از چنین ظرفیتی می توان در راس��تای حفظ نظام 
و پیشرفت کش��ور و نه در جهت مقابله جناح های 

سیاسی استفاده کرد؟

چرایی توهین به زائران اباعبداهلل)ع(
البت��ه اینک��ه جالیی پور یا زیب��اکالم بیش از 
۲0 میلی��ون زائ��ر اربعین اباعب��داهلل)ع( و بیش از 
۲ میلی��ون و نیم زائر ایران��ی حاضر در این رخداد 
بزرگ شیعی را »گرسنه«، »بی لیاقت برای استفاده 
از تکنولوژی« و »بخشی از یک جامعه بی مذهب و 
بی اخالق« می داند؛ به هیچ وجه و اصاًل نباید جای 

تعجب باشد...
اصالح طلبان بارها در س��ابقه گفتار خود نشان 
داده ان��د که به راحتی می توانند به اقش��ار مختلف 
مردم توهین کنند و ارزش های اسالمی را زیر سوال 
ببرند. کافی اس��ت که نگاهی به برخی از اظهارات 

این چهره ها طی 5 سال اخیر داشته باشیم. 
محمد س��روش محالتی )فع��ال اصالح طلب( 
گفت: خیمه های امام حسین)ع( تبدیل شده اند به 
مراکز فّحاشی... ما ایرانی ها شاد نیستیم چون فقط 

امام حسین)ع( را محور قرار داده ایم.
همچنی��ن زه��را صدراعظ��م ن��وری )عض��و 
اصالح طلب ش��ورای ش��هر تهران( اظهار داش��ت: 
عوارض ش��هرداری تهران نباید صرف خرید برنج 

و روغن برای هیئت های مذهبی شود.
هفته نام��ه اصالح طل��ب ص��دا )ارگان ح��زب 
کارگزاران( نیز در مطلبی نوش��ت: »غذای نذری« 
شکل بندی جدید محرم است و نسل های جدید به 

هوای آن جمع می شوند.
س��عید حجاری��ان نیز عن��وان ک��رد: عملکرد 

ائمه)س( پس از عاشورا عقالنی تر شد! 
از اینگونه اظهارات در ادبیات این گروه خاص 

به مراتب دیده می شود.
البت��ه نبای��د از گروهی که اعتق��اد محکمی 
به مراس��م عاش��ورا ندارد توقع داشت که جاذبه و 
کشش و عش��ق مردم را به زیارت عتبات، کربال و 

امام حسین)ع( درک کنند. 
آنها هنوز نمی دانند که مالک برتری انس��ان ها 
تقوی، س��طح ش��عور و عقالنیت و فهمیدگی آنها 
است نه سیری و گرسنگی و سوار شدن بر هواپیما 
و اس��تفاده از امکانات لوکس تضمینی برای برتری 
انسان ها محسوب نمی شود. این افراد و هم فکرانشان 
نمی دانند که عاشقان امام حسین)ع( برای رسیدن 
به کربال حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای و حتی 
به خطر انداختن جان خود هستند و نگاه اقتصادی 

به این مراسم تنها توهینی به آنها تلقی می شود.
از س��وی دیگر تمامی راهیان کربال قصد سفر 
به کش��وری خارجی و فراس��وی مرزه��ا را دارند 
موضوعی که نش��ان می دهد این افراد قش��ری از 
جامعه نیس��تند که به نان ش��ب محتاج هستند و 

این سفر غنیمتی برای آنها محسوب می شود.
البت��ه فهم واقعه عظیم اربعی��ن برای جریانی 
که این حرک��ت را در هواپیما و غ��ذا و... می بیند 
نیز به حدی نیست که درکی غیرمادی از سخاوت 
میزبانان و عشق زائران داشته باشند؛ چه اینکه در 
هر دو س��وی ماجرا )میزبان و میهمان(، قشرهای 
ضعی��ف جامع��ه نیز ب��دون چشمداش��ت مالی با 

هرآنچه دارند، قدم در راه عاشقی می گذارند؛ کاری 
که بعید است این گروه بتوانند آن را درک کنند. 
آنان نمی دانند که این گروه برای تجدید معیاد 
با امام شهیدشان عازم چنین سفر سختی می شوند 
تا ش��اید ذره ای از رنج حضرت زینب در اسارت و 

اهداف شهادت امام حسین)ع( را بفهمند. 
در حقیقت ش��اید بتوان گفت ای��ن گروه نیز 
همانن��د همان هایی هس��تند که در زم��ان واقعه 
عاش��ورا آنقدر با دین و اهل بی��ت بیگانه بودند که 
امام حس��ین)ع( و یارانش را خارجی می خوانند و 
بعد از واقعه کربال نیز با زخم زبان اس��رای کربال را 

می رنجاندند. 

نپرداختن به عظمت کربال
متأس��فانه برخی از رس��انه ها و خواص کشور 
کمت��ر متوجه عظم��ت ابعاد این واقعه هس��تند و 
کمتر ب��ه آن می پردازند. چنی��ن بی توجهی باعث 
می ش��ود که افرادی چون جالیی پور یا زیباکالم با 
درکی ان��دک چنین اظهارات��ی را در مورد چنین 

حرکت معنوی و مقدسی عنوان کنند. 
ق��درت این حرک��ت عظیم به ح��دی بود که 
دشمنان اس��الم نتوانس��تند آن را تحمل کنند و 
مانع از آن شدند که رسانه های غربی این مراسم را 
پوشش دهند. در چنین شرایطی نه تنها رسانه های 
کشور وظیفه دارند تا از این حرکت عظیم پاسداری 
کنن��د بلکه باید اجازه ندهند که بی فکران و برخی 
از با اصطالح منورالفکرها با دش��منان اهل بیت)ع( 

همراهی کنند و به آن آسیب برسانند.
بسیاری از کارشناسان نس��بت به این مسئله 

واکنش گسترده ای داشتند. 
حمیدرضا ترقی عضو ش��ورای مرکزی موتلفه 
اسالمی با بیان اینکه بی ادبی به زائران امام حسین 
قابل بخش��ش نیس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: بدون 
ش��ک اینگونه عناصر ب��ی ادب باید از دانش��گاه ها 
تسویه ش��وند. وی اظهارداش��ت: دیدگاه های این 
نوع روش��نفکران نش��ان دهنده آن است که از نظر 
مفاهی��م دینی و معنوی بضاعتی ندارند و در حال 
تالش برای س��کوالریزه کردن جامعه و دور کردن 

آن از دین معنویت هستند. 
ترقی با بی��ان اینکه آنها ت��الش می کنند که 
اثبات کنند دین نمی تواند باعث توس��عه در کشور 
شود افزود: این افراد در جامعه شناسی مردم ایران 
و ش��یعیان در جهان و منطق��ه و حتی در درک و 
دریافت عمق عشق و عالقه مردم به اهل بیت دچار 

اشتباه محاسباتی جدی هستند.
وقتی ش��اهد هس��تیم که راهپیمایی کربال نه 
تنها برای ش��یعیانی که عش��ق حس��ین را با شیر 
مادر نوش��یده اند، بلکه ب��رای افرادی که تنها چند 
س��الی است توفیق مس��لمانی یافته اند یا اینکه از 
ادیان دیگرن��د می فهمیم که این راهپیمایی پایان 

حیرت ها و درماندگی های دنیای معاصر است.
برعکس تص��ور افرادی که به زائ��ران اربعین 
توهین کرده اند، بس��یاری از میهمانان راهپیمایی 

کرب��ال افرادی هس��تند که از کش��ورهای غرق در 
رف��اه و ثروت می آیند اما ای��ن جاده های خاکی را 

به شهرهای مدرن خود ترجیح داده اند. 
حضور الکساندر دوگین نظریه پرداز و اندیشمند 
روس یا خانم س��ینتیا مک کینی که س��ابقه 1۲ 
س��ال حضور در مجلس نمایندگان آمریکا را دارد 
و دیگر افراد مش��ابه نشان می دهد که این مراسم 
رازی نهفته در دل خود دارد که افراد غیر مسلمان 
آن را دریافته اند اما این روشنفکرنمایان هنوز آن 

را درک نکرده اند. 

اتهام به نظام 
جالیی پور همچنی��ن در بخش دیگری از این 
مطل��ب اپیزودیک، ب��ا طرح این س��ؤال که »چرا 
جمهوری اس��المی چنین سیاس��تی پیش گرفته 
است؟« می نویس��د: »دولت موازی« در جمهوری 
اس��المی با توجه به ابعاد منفی موجود در جامعه 
)مثل ضعف پایبندی به ارزش های اخالقی، رش��د 
فزاینده آس��یب های اجتماع��ی و خصوصا اعتیاد، 
ظهور گس��ترده س��بک های زندگی غیرحکومتی 
و...( در پیش چشم مردم با بحران دستاورد روبه رو 
اس��ت. اما حضور ش��ورانگیز مذهب��ی و میلیونی 
م��ردم در اربعی��ن و نمای��ش آن در رس��انه های 
عمومی مق��داری برای »حام��الن دولت موازی« 
تس��کین دهنده و روحیه بخش اس��ت ب��ه ایرانیان 
می گوید: ببینید چقدر مردم مذهبی و اخالقی اند!

جالیی پور تصریح می کند: جمهوری اس��المی 
به مناس��بت مراس��م اربعین این فرص��ت را پیدا 
می کند که خدم��ات حمل و نقل و تغذیه ای خود 
را در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار دهد و اقشار 
ضعیف هم به عش��ق امام حس��ین از این امکانات 
اس��تفاده می کنند و چن��د روز خاطره انگیز را در 

عراق سپری می کنند.
این فع��ال اصالح طلب، در پی نوش��ت مطلب 
خود نیز گفته اس��ت: هزینه های این مناس��ک از 
محل بودجه  عمومی ایران سنگین است. جمهوری 
اسالمی اگر رابطه خود را با جامعه مدنی اش مورد 
بازنگ��ری قرار ده��د می تواند اج��رای »کل پروژه 
راهپیمای��ی اربعین« را به جامع��ه مدنی مذهبی 
واگذار کند. در اینصورت مراسم اربعین از بودجه ی 
عموم��ی تغذیه نمی کند و جمهوری اس��المی هم 
می تواند وظائف دولت - ملت و ش��هروندی را نیز 

برای همه ایرانیان بهتر انجام دهد!
اظه��ارات ای��ن چنین��ی درس��ت ب��ر خالف 
سیاس��ت های تبیینی نظام بوده و تکرار س��خنان 
دش��منان اس��ت که اربعین یک حرکت سیاس��ی 
معرفی می کنند و با بیان اینکه قباًل چنین حرکتی 
نبوده اس��ت تاکید دارند که این حرکت از س��وی 
ایران مدیریت می ش��ود. بدی��ن ترتیب آنها تالش 
می کنن��د تا از طریق پخش چنین ش��ایعاتی بین 
شعیه و سنی ، عرب و عجم اختالف افکنی کنند و 
از این راه مقاصد سیاسی خود را پیگیری نمایند. 
نگاه��ی به جمعی��ت ۲0 میلیون��ی حاضر در 

مراس��م اربعین حس��ینی در کربال نشان می دهد 
که فق��ط دو میلیون نفر آنها را ایرانیان تش��کیل 
می دهند و 10 میلیون تن از آنها نیز زائران عراقی 

و مابقی از سایر کشورهای جهان هستند. 
از سوی دیگر این حرکت منحصر به زمان فعلی 
نب��وده در برهه هایی از تاریخ ک��ه حاکمانی چون 
صدام حسین این حرکت را ممنوع می کردند مردم 

و علما این پیاده روی را مخفیانه انجام می دادند. 
روایات اهل بی��ت درباره ثواب پی��اده روی در 
مس��یر کربال نیز تاکیدی بر این مهم است که این 

حرکت از سوی ایران برنامه ریزی نشده است. 
اگرچ��ه قبل از راهپیمای��ی اربعین همه مراکز 
فرهنگی و مذهبی در ایران آن را تحسین می کردند 
ام��ا نه ذاکرین منب��ری ، نه نهاده��ای فرهنگی، نه 
سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
قم، خود حوزه علمیه قم و نجف و مراجع آن نقشی 

تبلیغاتی برای شکل گیری زیارت اربعین نداشتند.
الزم است به این سوال پاسخ داده شود که اگر 
این کارها توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد 
چرا در موارد مش��ابه دیگر دستگاه های دولتی این 
کار را انجام نمی دهند؟ ش��اهد هس��تیم که دولت 
بارها از مردم خواسته تا برای رفع آلودگی هوا کمتر 
از خودروی شخصی استفاده کنند یا اینکه کسانی 
که توانمندی دارند شخصاً از دریافت یارانه انصراف 

دهند؟ آیا حرکتی به این وسعت انجام شد؟
در عین حال باید در نظر داش��ت که برخی از 
حرکت هایی که بدون هماهنگی با مس��ئوالن و با 
استفاده از بودجه های عمومی صورت گرفت زمینه 

را برای چنین اتهاماتی مهیا می کند. 
ش��اهد بودیم که برخی از دس��تگاه ها در این 
دوران از مراس��م اربعی��ن بهره ب��رداری اقتصادی 
کردن��د و یا اینک��ه موکب هایی را ب��رای تبلیغات 
دستگاه خود در عراق با استفاده از هزینه دولت به 
راه انداختند. چنین رفتارهای نس��نجیده ای سبب 
ش��د که برخ��ی از کاه کوه بس��ازند و یک حرکت 

مردمی و خودجوش را به دولت نسبت بدهند.

قدرت اربعین
چنین سخنانی در حالی بیان می شود که بخش 
عمده ای از افکار عمومی کشورمان بر این باور است 
که مراسم اربعین نمایشی از وحدت و بیداری جهان 
اسالم، آزادگان جهان و تجدید میثاق با آرمان های 
امام حس��ین)ع( مبنی بر ظلم ناپذیری اس��ت. این 
مراس��م تفکر واقعی ش��یعه در نمایش به وحدت را 
ب��ه نمایش می گذارد و نش��ان می دهد که برخالف 
تبلیغات دشمنان، مسلمانان را جنگ طلب نیستند. 
دش��منان برای مقابله با ای��ن قدرت عظیم از 
همه توان خود اس��تفاده و حت��ی در این زمینه از 
کارشناس��ان مذهب��ی نیز برای تحقق اهدافش��ان 

دعوت به همکاری می کنند.
چرا نباید ما متفکرانه و با اس��تفاده از دالیل و 
ش��واهد در این زمین��ه برنامه ریزی کرده و مانع از 
هرگونه بهره برداری از این مراس��م ش��ویم و اجازه 

ندهیم عده ای بی تفکر موضوعاتی را مطرح کنند.
بنابراین باید در نظر داشت که روشنفکر کسی 
است که س��ؤال خوب، تحلیل خوب و تفکر خوب 
کند و نوش��تن تفکرات سیاس��ی و بی رغبتی های 
مذهبی با اصطالح��ات و اصطالح مدرن نمی تواند 

به افکار عمومی جهت بدهد. 

نگاهی به اظهارات توهین آمیز روشنفکرنماها به زائران اربعین

وقتی بضاعت معنوی وجود ندارد

معاون سیاسی وزیر کشور:

 در هفته های آتی چند استاندار دیگر
تغییر می کنند

معاون سیاس��ی وزی��ر کش��ور از معیارهای مه��م در ارزیابی 
عملکرد استانداران را توانایی تامین امنیت پایدار در استان های میدان فاطمي

مختلف کش��ور، نحوه عملکرد آنها در زمینه اقتصاد مقاومتی و 
رسیدگی به آسیب های اجتماعی و فعالیت های فرهنگی در استان ها عنوان کرد.

ب��ه گ��زارش ایرنا، اس��ماعیل جبارزاده درباره ش��یوه و روش وزارت کش��ور و 
دولت دوازدهم برای تعیین اس��تانداران جدید افزود: ارزیابی از اس��تان ها براساس 
اختیارات اس��تانداران انجام می شود و همواره تاکید بر ارزیابی براساس مجموعه ای 
از بحث های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است، چون استانداران به عنوان 
رئیس ش��ورای تامین استان ها، مسئول تامین امنیت استان ها هستند و این یکی 

از معیارهای بسیار مهم ما در ارزیابی ها است.
وی خاطرنش��ان کرد: در دولت یازدهم، امنیت به نحو احسن در کل استان ها 
و کش��ور حاکم بود و این کار در س��ایه وحدت، همدلی و روحیه همکاری که بین 

اعضای شورای تامین استان ها رخ داده است.
معاون سیاس��ی وزیر کشور با یادآوری اینکه شورای تامین استان ها به ریاست 
اس��تانداران تشکیل می شود، تصریح کرد: در شورای تامین استان دادستان، رئیس 
دادگستری، مدیر کل اطالعات، فرمانده سپاه استان و نیروهای دیگر مسلح مستقر 
در اس��تان حض��ور دارند که مجموعه این افراد با وحدت و همدلی در چهار س��ال 

گذشته توانستند ضریب امنیتی را در کشور ارتقا دهند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: معیار دوم بح��ث اقتصاد مقاومتی ک��ه از ابتدای دولت 
دوازدهم براس��اس فرمایش��ات رهبر معظم انقالب به عنوان کار اصلی اس��تانداران 
تعریف ش��ده و س��تادهای مربوطه تحت نظر قرارگاه اقتصاد مقاومتی در اس��تان ها 

تشکیل شد و استانداران رئیس این ستادها هستند.

فرمانده کل ارتش:

هر صدایی در جهت تضعیف 
 اتحاد ارتش و سپاه

صدای ضدانقالب است
فرمانده کل ارتش گفت: هر کسی 

اس�الم در ارتش چیزی بگوید یا بنویس��د ارتش 
که در جهت تضعیف اتحاد ارتش و  
س��پاه باشد آن صدا و قلم ضد انقالب است و  مورد تایید 

ما نیست.
امیر سرلش��کر س��یدعبدالرحیم طی سخنانی در 
مراس��م معارف��ه امیر محمدحس��ین دادرس به عنوان 
جانش��ین و امی��ر دریادار حبیب اهلل س��یاری به عنوان 
مع��اون هماهنگ کننده ارت��ش با بیان اینک��ه خدا را 
شاکریم که توانستیم هرچه زودتر ترکیب مناسب را در 
ارتش ش��کل دهیم، اظهار داشت: جابجایی افراد الزاما 
ب��ه معنی ضعف و  قدرت کس��ی نیس��ت و  ثانیا چیدن 
اس��م های بزرگ کنار هم هنر نیست بلکه باید ترکیبی 

هماهنگ و کارآمد ایجاد کرد.
امیر موسوی افزود: باید هیات رئیسه ارتش از حالت 
تک نیرویی خارج شده و در حد امکان ترکیبی می شد. 
وی با اشاره به انتصاب امیر پوردستان به ریاست مرکز 
مطالعات راهبردی ارتش، گفت: این مرکز اهمیت بسیار 
باالیی دارد و باید به فردی هم وزن این اهمیت س��پرده 
می شد و امیر پوردس��تان فردی جانباز و مقتدر و آگاه 

اس��ت که تا جانشینی ارتش هم کار کردند و ماموریت 
مهم مطالعات راهبردی توس��ط رهبر معظم انقالب به 
ایشان سپرده ش��د. فرمانده ارتش تصریح کرد: نیروی 
دریایی هم باید به فرد جوانتری س��پرده می ش��د تا با 

انرژی جدیدی ده سال دیگر راه را ادامه دهد.
موسوی همچنین با اشاره به انتصاب امیر دادرس 
به جانش��ینی ارت��ش گفت: م��ن از دوره س��توانی با 
امی��ر دادرس هم خدمت هس��تم و زی��ر و بم های هم 
را می شناس��یم و اعتماد کامل داریم و با امیر س��یاری 
)معاون هماهنگ کننده آجا( هم ۲0 س��ال اس��ت که 
دوس��ت و همراه هستیم. ما س��ه نفر نیازی به صحبت 
نداریم و کامال از نیات هم آگاه هستیم. وی خاطرنشان 
کرد: دش��منان م��ا از ارتش و س��پاه زخم های عمیق 
برداش��تند و در جهت ایجاد تفرق��ه تالش های زیادی 
کرده اند و در فضای مجازی دروغ های زیادی می گویند 

و نقل قول های دروغی از قول افراد مطرح می کنند.
موس��وی تاکید کرد: بنده موضع رس��می ارتش را 
ب��ا صدای بلند در محضر رهبری اعالم کردم و معتقدم 
هرکس��ی در ارت��ش چی��زی بگوید یا بنویس��د که در 
جهت تضعیف اتحاد ارتش و  س��پاه باشد آن صدا و قلم 

ضدانقالب است و  مورد تایید ما نیست.

تغییرات دفاعی متناسب با تهدیدات است
از س��وی دیگر جانش��ین فرمان��ده کل ارتش گفت: 
تهدیدات موجود در منطقه دائم درحال رصدشدن هستند 

و ما با نگاه عمیق در حال رصد این تهدیدات هستیم.
امیر محمدحس��ین دادرس در حاشیه این مراسم 
در جم��ع خبرنگاران درب��اره برنامه های کاری خود در 

ارتش اف��زود : اینکه چه تغییراتی باید در نظام دفاعی 
صورت گیرد متناس��ب با تهدیدات خواهد بود و آنچه 
به عنوان یک تهدید جدید برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ظاهر می شود هر اقداماتی را که برای رفع این 

تهدید باشد در دستور کار داریم.

 ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی
محور اصلی کار در ارتش است

از سوی دیگر معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: 
ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی محور اصلی کار ماست تا 

هیچ دشمنی حتی فکر تعرض به خود راه ندهد.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه این مراسم 
اظهار داشت:  عصر حاضر عصر انفجار اطالعات است که 

یکی از ابعاد آن آگاهی کامل از تحوالت دنیاست.
وی افزود: ارتش موظف اس��ت همه اتفاقات جهان 
به ویژه کشورهای منطقه را رصد کند. ما باید آمادگی 
الزم ب��رای مقابله با هرگون��ه تهدید که متوجه انقالب 
اس��ت را داشته باشیم و در هر وضعیتی بتوانیم به آنها 

پاسخ دهیم. 

اگر روزی از ارتش بروم در بسیج کار می کنم
رئیس جدید مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت:  زمانی 

اگر از ارتش بروم در یک پایگاه بسیج کار خواهم کرد.
امی��ر احمدرضا پوردس��تان در این مراس��م، طی 
س��خنانی اظهار داشت: در فرهنگ دینی ما، مسئولیت 
ی��ک امانت اس��ت عالوه بر این یک ن��گاه تکلف مدار و 
تکلیف مدار هم به مس��ئولیت وج��ود دارد و این دایره 

بسیار بزرگتر از دایره انجام وظیفه است.


