
مخاطب شماييد!

تقاصالهی
اگر آن  روزی  که  صهیونیس��تها اولین  تیشه ها را 
بر ریش��ه ی  عمیق  ملیت  فلسطینی  می زدند، تا ملیتی  
دروغین  و جعلی  و بی ریشه  به  جای  آن  در خاک  متعلق  
به  مسلمین  بگذارند، سران  مسلمان  و عناصر مؤثر و 
به  تبع  آنان  توده های  مردم ، حضور و مقاومت  جدی  و 
هوش��یارانه یی  از خود نشان  می دادند، امروز از این  
همه  مصیب��ت  و بالیی  که  میوه ی  زهرآگین  ش��جره ی  
خبیث��ه ی  دولت  صهیونیس��تی  اس��ت ، در این  منطقه  
خب��ری  نبود و ش��اید ملتهای  منطق��ه  و بخصوص  ملت  
مظل��وم  فلس��طین  از آنچ��ه  در این  چهل  و پنج  س��ال  
کشیده اس��ت  معاف  می بود. آن  روز سس��ت  عنصری  
بعض��ی  و قدرت طلب��ی  بعض��ی  و راحت طلب��ی  بعضی  
و ناهش��یاری  بعض��ی ، دس��ت  ب��ه  ه��م  داد و خیانتی  
عمومی  را ش��کل  بخش��ید و نتیجه  آن  ش��د که  ش��د: 
هزاران  خون  به  ناحق  ریخت��ه ، هزاران  ناموس  هتک 
 ش��ده ،هزاران  خانه ی  ویران شده ، هزاران  سرمایه ی  
بربادرفته ، هزاران  آرزوی  دفن ش��ده ، هزاران  روز و 
ش��ب  تلخ  و مصیبت باری  که  با گرس��نگی  و دربه دری  
و بی خانمانی  و اش��ک  و آه  یک  مل��ت ، در اردوگاههای  
اردن  و لبنان  س��پری  شده یا در وطن  اشغالی  در زیر 
چکمه  و سرنیزه ی  دشمن  به  سرآمده ، هزاران  انسانی 
 ک��ه  بی هیچ  جرم��ی  در معرض  س��خت ترین  عقوبتهای  
زمانه  قرار گرفته  و هزاران  غم  ناگفتنی  دیگر که  جز 
آن��ان  که  روزهای  جان  کندن  تدریج��ی  در اردوگاه  را 
در مجاورت  خانه ی  غصب شده ی  خود یا در خانه ی  زیر 
قیمومت  بیگانه می گذرانند، کسی  دیگر قادر به  درک  
آن  نیس��ت ... همه  و هم��ه  از آن  خیانت  بزرگ  پدید 
آمد، و آن  خیانت ، خیانت های  دیگر را به  دنبال  آورد، 
و این  امواج  خیانت ، چه  فضیلتها را که  خشکاند و چه  
روحیه ها را که  میراند و چه  شعله ها را که  فسرد ...

هر کسی  آن  روز می توانسته  کاری  بکند و قدمی  در 
راه  دفع  این  ظلم  بزرگ  بردارد، و نکرده  و برنداشته ، 
محکوم  لعن  و نفرین  این  دو نسل  فلسطینی  و مشمول  
قضاوت  قاطع  و س��خت  تاریخ  معاص��ر و آینده ، و مورد 
عذاب  و تقاص  الهی  در روز جزاس��ت ، و در این ، فرقی  
میان  رجال  سیاست  و رجال  اقتصاد و رجال  فرهنگ  و 

ادبیات  و رجال  جنگ  و نبرد نیست  ...
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نوبخت: 
 رئیسجمهوریبرایتنظیمبازارشبعید
دستورویژهداد

س��خنگوی دول��ت از دس��تور وی��ژه رئیس جمه��وری به 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی برای 

تنظیم بازار شب عید خبر داد.
محمدباقر نوبخت افزود: در گذش��ته تنظی��م بازار یکی از 

وظایف مهم موثر وزارت بازرگانی بود و بعد از ادغام وزارتخانه های 
بازرگانی و صنایع و معادن که در قالب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فعالیت می کند، این موضوع تا حدی مغفول مانده است. 
وی ادامه داد: دولت در آغاز دولت دوازدهم الیحه ای به مجلس 

ارای��ه کرد تا بتوان دوباره وزارت بازرگانی را احیا کنیم. با توجه 
به ضرورت تنظیم بازار به خصوص در شب عید، رئیس جمهوری 
ماموریت ویژه ای به وزیر صنعت و وزیر جهادکش��اوزی دادند تا 

نسبت به ذخیره سازی میوه اقدام کند.

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

 شناسایی خانه تیمی
و دستگیری 3 نفر از مرتبطان 

یکی از گروه های ضد انقالب
س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در چند 

روز گذشته موفق شدند تعداد دیگری از سربازان گمنام
عناصر تروریس��تی و ضد انق��اب را که 
نقش بسزایی در به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی داشتند، 

شناسایی و دستگیر کنند.
به گزارش فارس، وزارت اطاعات توانست با رصد اطاعاتی 
و بهره گی��ری از گزارش��ات مردم��ی، برخ��ی عوامل آش��وب، 
اغتش��اش، قتل و ضرب و ش��تم مردم و ماموران ناجا با ساح 
س��رد و گرم، تخریب و س��رقت اموال عمومی و برهم زنندگان 
نظ��م و امنیت عمومی جامعه را دس��تگیر کند که به برخی از 

این اقدامات اشاره می شود:
 شناس��ایی و انهدام تیم تروریس��تی در سردشت که با 
هدف اقدامات تروریستی از مرزهای غربی وارد کشور شده بود 
و از آنان 3 قبضه س��اح کاشینکف و مقادیر زیادی تجهیزات 

نظامی کشف و ضبط شد. 
 دس��تگیری متهم م - ق، عامل فروش 147 چاش��نی 

انفجاری و 40 عدد مواد منفجره در ورامین.
 بازداش��ت متهم ح - الف از عناصر فعال ضد انقاب که 
در فضای س��ایبری به آموزش س��اخت مواد منفجره و هدایت 

اقدامات ضد امنیتی اقدام می کرد. 
 شناسایی خانه تیمی و دستگیری 3 نفر از مرتبطان یکی 
از گروه های ضد انقاب مستقر در اروپا که مشغول ساخت مواد 

انفجاری از جمله کوکتل مولوتف بودند. 
 بازداشت شرور سابقه دار ح - م از عوامل اصلی اغتشاش 
و مس��ئول تهیه و توزیع انواع ساح سرد، اسپری فلفل و دیگر 
ادوات تخریبی برای اغتشاش��گران که نقش بسزایی در خشن 

کردن فضای اعتراضی داشت. 
 دستگیری ش��ماری از تهییج و تحریک کنندگان مردم 
برای حضور در اغتشاشات در فضای مجازی در برخی استان ها. 
 دستگیری ارسال کنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش به 

رسانه های ضد انقاب خارج نشین از طریق فضای مجازی.
 بازداشت تعدادی از آس��یب زنندگان به مراکز مذهبی، 

اموال عمومی و شخصی. 
 دس��تگیری هسته عملیاتی آشوبگران شهرستان ایذه و 
بازداش��ت متهم م - ص که قصد به آتش کشاندن منزل یکی 
از مسئوالن این شهرس��تان را داشت. در بازرسی از منزل این 
فرد، مقادیری اس��لحه و لوازم س��اخت مواد منفجره کش��ف و 

ضبط شده است.
 شناس��ایی و بازداش��ت 3 نفر در استان فارس و کشف 
و ضب��ط مقادیر زیادی تجهیزات س��اخت کوکت��ل مولوتف و 
بیانیه های ش��دیداللحن و افراطی خطاب به اقوام مختلف برای 

انجام اقدامات مسلحانه علیه نظام از آنان.
وزارت اطاع��ات در راس��تای تحق��ق ش��عار اطاعات 80 
میلیونی، از مردم فهیم و انقابی می خواهد در صورت شناسایی 
عناصر ضد انقاب و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مراتب 

را از طریق ستاد خبری به شماره تلفن 113 اطاع دهند.

سبحانی نیا مطرح کرد؛

 نباید ضد انقالب
از فرصت مطالبه گری مردم 

سوءاستفاده کند
نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس��امی 

گفت: دولت و مجلس ب��ه مطالبات مردم دیـــــدگاه
توجه کنند ت��ا بهانه به ض��د انقاب داده 
نش��ود و فرصت ب��ه حق م��ردم م��ورد سوءاس��تفاده منافقین 

سلطنت طلبان قرار نگیرد.
حجت االس��ام حس��ن س��بحانی نیا در گفت وگو با مهر با 
اشاره به تجمعات اخیر در تهران و برخی شهرهای دیگر گفت: 
در اینک��ه این گون��ه تجمعات که به بخش��ی از مطالبات مردم 
در شرایط بد اقتصادی اش��اره دارد، تردیدی نیست، اما وقتی 
چنین حرکت هایی ش��روع شود ولی مدیریتی برای جلوگیری 
از انحراف آن، از مس��یر مطالبات به حق مردم وجود نداش��ته 
باشد، افراد نفوذی، ضد انقاب، وابسته به بیگانگان، منافقین و 
س��لطنت طلبان و هرکس که عنادی با جمهوری اسامی دارد، 

از آن سوءاستفاده می کند.
وی افزود: در این اغتشاشات دیدیم که با فعالیت گسترده 
ش��بکه های مجازی و هدایت ها از آن س��وی مرزهای کش��ور، 
عناصر وابس��ته به بیگانه در حرکت م��ردم نفوذ کردند. گرچه 
مطالبه اولیه در این تجمعات »نه« به گرانی بود که این مطالبه 

به حق مردم است، اما آن را منحرف کردند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مردم انتظار دارند در شرایط 
بد اقتصادی، دولت رعایت حال آنها را کند؛ بخصوص از گران شدن 
کاالهای ضروری مردم جلوگیری کرده و با مردم همراه ش��ود. اما 
با دعوت ش��بکه های مجازی، دیدیم که عناصر ضدانقاب در این 

حرکت های مردمی نفوذ کرده و شعارهای ساختارشکنانه دادند.
س��بحانی نیا تصریح کرد: مردم خواستار توجه مسئولین به 
شرایط اقتصادی هس��تند، اما این حرکت مردمی توسط عناصر 
نفوذی منحرف ش��د و در نهایت به اموال عمومی آسیب رسید؛ 
اینها تاش می کنند مشابه تحرکات سال 88 را دنبال کنند و این 

آفتی است که حرکات مدیریتی نشده مردم را تهدید می کند.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: ذوق زدگی ترامپ و عناصر 
س��عودی، خود به خوبی گویای پش��ت پرده ای��ن تحرکات به 
انحراف کش��یده ش��ده اس��ت؛ اینها تصور می کنند که اگر در 
سراس��ر کش��ور ۲000 نفر در تجمعات ۲0 تا 30 نفری در هر 
شهر به خیابان بیایند، نشان می دهد که ملت از انقاب فاصله 
گرفته ان��د، اینها اش��تباه می کنند چون نه ماهی��ت انقاب را 

می شناسند و نه اعتقادی به انقاب و اسام دارند.
وی گفت: مگر می ش��ود بعد از گذش��ت بیش از 30 سال، 
انقاب اس��امی ایران به جایی برسد که محمدرضا ُقلدر را به 
عنوان الگوی آن معرفی کرده و پسر دزدش را که از کشور فرار 
کرد، ناجی ملت نشان دهند؛ اینها نشان می دهد سلطنت طلبان 

نیز در این فضا به دنبال گرفتن ماهی خود هستند.
سبحانی نیا با اشاره به اینکه ترامپ همین چند ماه اخیر ملت 
ایران را تروریست خطاب می کرد و عربستان مشکات بسیاری 
را برای جهان اسام به وجود آورده است، گفت: مردم ایران اگر 
احساس کنند دیگرانی چون ترامپ و سعودی ها می خواهند در 

شئونات زندگی آنها دخالت کنند، سکوت نخواهند کرد.
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سياست مجازی

#پاسخگو_باشید
از چندی پی��ش در ش��بکه های اجتماعی کمپین 
مطالبه گ��ری از مس��ئولین ب��ا هش��تک هایی همچون 
#مطالبات_بحق، #مطالبات_سراس��ری و #پاسخگو_

باش��ید، راه افتاده که فع��االن فضای مجازی و مردم در 
این کمپین بر لزوم پاس��خگو بودن مس��ئوالن در قبال 

مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم تاکید دارند.
مق��ام معظ��م رهب��ری نیز هم��واره بر ل��زوم حل 
مش��کات اقتصادی کش��ور و مردم در مقاطع مختلف 
تاکید داش��ته اند که آخرین م��ورد آن هم همین امروز 
در دیدار مردم قم بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار فرمودند: "اعتراض ها یا درخواس��ت های مردمی 
همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین یکسال اخیر، 
برخی از مردم در بعضی ش��هرها ی��ا در مقابل مجلس 
به دلیل مش��کات صندوق ها یا برخی مؤسسات مالی، 
اجتماعاتی داش��تند که هیچ کس ه��م با آنها معارضه و 
مخالفتی ندارد و باید این حرفها گوش داده و رسیدگی 

شوند و در حد وسع و توان پاسخ داده شود."
فعاالن فضای مجازی در این کمپین تاکید دارند که 
مطالبه اصلی مردم نه پخش صدای ربنا و رفع حصر بلکه 
رسیدگی به اشتغال جوانان، جلوگیری از گرانی ، عمل به 

وعده های انتخاباتی و از این دست مطالبات است.

#تقاص
بعد از س��خنان مقام معظم رهبری کاربران فضای 
مجازی با راه انداختن هشتگ #تقاص_میگیریم نسبت 

به این موضوع واکنش نشان دادند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقاب 
اس��امی صبح روز سه ش��نبه در دیدار ه��زاران نفر از 
مردم قم با تجلیل و تحس��ین حرکت عظیم، پرشور، به  
موقع و منس��جم ملت در روز های اخیر، به تشریح ابعاد 
و الیه های مختلف توطئه دش��منان برای سوءاس��تفاده 
از مطالبات به حق مردم پرداختند و س��ه نکته اساسی 
را خط��اب ب��ه هیأت حاکم��ه امریکا م��ورد تأکید قرار 
دادند: اول: س��ِر ش��ما در حوادث اخیر به سنگ خورد 
و اگ��ر در آینده تکرار کنید ب��از هم ناکام خواهید ماند. 
دوم: در ای��ن چند روز به ایران خس��ارت زدید، این کار 
بی تقاص نخواهد ماند و س��وم: این کس��ی که به گفته 
خ��ود امریکایی ها تعادل روحی - روانی ندارد، بداند که 

این دیوانه بازی های نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.
بعد از س��خنان مقام معظم رهبری کاربران فضای 
مجازی با راه انداختن هشتگ #تقاص_میگیریم نسبت 

به این موضوع واکنش نشان دادند.

۶راهکاربرایحلمشکالتمردم
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز که بار دیگر رهبر فرزانه 
انقاب اس��امی از مس��ئوالن خواستند به مشکات مردم 
رسیدگی شود، باید تاشی انقابی برای پاسخ به مطالبات 
واقعی و ملموس آنه��ا از جمله بیکاری صورت گیرد. برای 
پیگیری راهبردی مطالبات مردم از سوی قوای سه گانه و با 

کمک و مشارکت خود مردم، این ۶ راه حل درپیش روست:
1- قط��ع امید از بیگان��ه و تکیه  ب��ر توانمندی های 
داخل��ی ۲- انس و همدردی واقعی - نه نمادین - با مردم 
3- توانمندسازی مردم به ویژه جوانان کشور 4- مشارکت 
واقعی مردم در فعالیت های تولیدی ۵- ش��فافیت و مبارزه 
قاطعانه با فساد ۶. ترمیم گروه های مدیریتی، شکستن حلقه 
بسته مدیران و استفاده از نخبگان همه اقوام ایرانی و جوانان 

مستعد در مسئولیت های اجرایی، تقنینی و قضایی.

س��پاه  فرمان��ده  جانش��ین 
پاس��داران انقاب اسامی با پاســداران

بیان اینکه ملت ایران صفحات 
تاریخ نوین آمریکا را پر از شکس��ت های پی درپی و 
آش��کار کرده  اس��ت به اذعان آمریکایی ها مبنی بر 
بزرگی ملت اش��اره کرد و اظهار داش��ت: فتنه اخیر 

بزرگترین جنگ در تاریخ ایران اسامی بود.
به گزارش تس��نیم، س��ردار پاس��دار حسین 
س��امی در آیی��ن تودیع و معارفه فرمانده س��پاه 
قائم آل محمد)عج( سمنان اظهار داشت: فتوحات 
اس��ام که در زمان بعثت و سال های نخستین آن 
رخ داد همواره به همت حضور مس��تضعفان و فقرا 

بوده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه 
امروز نیز ش��رایط مانند صدر اس��ام است، عنوان 
کرد: انقاب اس��امی ای��ران تجدید حیات مجدد 
اس��ام و بعثت دوباره ای از این آیین الهی بود که 
طلوع جدیدی از این خورش��ید نورانی را رقم زد و 
می بایس��ت به صفحه قلب ها و دل های مسلمانان 

بتابد و قلوب مرده را زنده کند.
س��ردار س��امی اضافه کرد: انقاب اس��امی 
ایران باید مس��لمانان را از گورس��تان جهل مدرن 

بیدار کند و آن ها را از نظام برده داری نوین نجات 
داده و آن ها را از وادی ظلمت به سوی نور هدایت 
کرده و قل و زنجیر جاهلیت و بندگی استکبار را از 
دست و پای آنان باز کند و واقعیت انقاب اسامی 
اینچنین اس��ت. وی با بیان اینکه امام خمینی)ره( 
حرکتی نبوی را در عال��م طراحی کرده اند، گفت: 
امروز نیز بیرق هدایت و نجات امت اسام بر دوش 

مقام معظم رهبری است.
جانشین فرمانده س��پاه پاسداران خاطرنشان 
ک��رد: ام��روز نی��ز می بینیم همان مس��تعضفان و 
محروم��ان پیش��گامان این نهض��ت عظیم چه در 
ایران و چه در سایر باد اسامی هستند و داستان 
همواره به گونه ای اس��ت که هرگاه اس��ام حیات 
یافته و به حاکمیت رسیده و تشکیل حکومت داده 
اس��ت و با اراده قدرت س��ازی را آغاز کرده اس��ت؛ 
مش��رکان، منافق��ان، کفار، مس��تکبران و ظالمان 
عال��م با همه وجود در مقاب��ل آن صف آرایی کرده 
و ایستاده اند و این موضوع در دوران صدر اسام و 

نیز دوره جدید ظهور حاکمیت نوین اسام صادق 
بوده است. سردار سامی افزود: ماجرای جنگ های 
بدر، احد، خیبر، احزاب و سایر غزوات صدر اسام 
برای همی��ن بود که نور خ��دا را خاموش کنند و 

امروز نیز شرایط به همین گونه است.
وی اضافه کرد: امروز نیز با این تاریخ فش��رده 
و متراکم 40 س��اله و سرش��ار از حقایقی سخت، 
واقعیت هایی س��همگین و گذرگاه هایی پر از خطر 
در مقاب��ل این حرکت نورانی اس��ام قرار داده  اند 
و شاهد همان ش��رایط صدر اسام هستیم چراکه 
ش��عائر الهی اس��ام و پیام های ای��ن دین مقدس 
مانند عدالت، آزادی، حریت، کرامت، عزت، اخاق، 

مهربانی و مفاهیمی از این جنس است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه 
ای��ن پیام ها ب��ا ماهیت وجودی نظام مس��تکبران 
نمی سازد، خاطرنش��ان کرد: استکبار تنها با ظلم، 
بی عدالت��ی، تحقیر ملت ها، از بی��ن بردن کرامت 
آنان، غارت س��رمایه های مادی و نیز از بین بردن 

هویت معنوی آنان ادامه حیات می دهد.
سردار سامی با اشاره به اینکه امروز اسام در 
بس��تر یک انقاب بزرگ جاری بوده و با این نظام 
ظالمانه استکبار مخالف است، تأکید کرد: بنابراین 
طبیعی است که در هر لحظه با توطئه های جدید 

روبه رو شویم.
وی با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم 
رهبری درباره حوادث اخیر تصریح کرد: فرمایشات 
مق��ام معظم رهبری تصویر جامعی از الگوی مقابله 
دنیای اس��تکبار با نظام اسامی را در شرایط جدید 
ترس��یم کرد و نشان داد که ما چگونه در طول این 
40 سال از میان این همه جنگ، تحریم، محاصره، 
انزوا، تهاجم فرهنگی و فتنه های سخت عبور کرده و 

پیش رفته و قدرت دشمنان را شکسته ایم.
جانش��ین فرمانده سپاه پاس��داران خاطرنشان 
کرد: درست است که در دهه ۵0 )شمسی( دشمن 
در همه جهان اسام از ایران تا شبه جزیره حجاز و 
مصر و ش��رق مدیترانه و دیگر نقاط از جهان اسام 

مس��لط بود ام��ا وقتی انقاب اس��امی در ایران به 
پیروزی رس��ید یکی از بزرگترین ستون های خیمه 
تسلط راهبردی دشمن بر جهان اسام فرو ریخت.

س��ردار سامی با اشاره به اینکه نیکسون یکی 
از رؤس��ای جمهور اسبق آمریکا سیاستی با عنوان 
س��تون های دو گان��ه در جهان اس��ام پایه گذاری 
کرده بود، عنوان کرد: آمریکا اساس حاکمیت خود 
در جهان اسام را بر دو ستون ایران پیش از انقاب 
و عربس��تان سعودی بنا گذاش��ته بود و زمانی که 
امام خمینی)ره( ایران را از س��یطره آمریکا نجات 
داد بدی��ن معنی بود که یکی از این س��تون ها فرو 
ریخت و این موضوع برای آمریکا قابل تحمل نبود؛ 
چراکه می دانس��ت این پدی��ده در جغرافیای ایران 
متوقف نمی ش��ود و پیش می رود و در نهایت تمام 

این متصرفات را از تصرف آمریکا خارج می کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه آمریکا درک درس��تی از 
چش��م اندازهای پیش روی انقاب اسامی داشته 
است، تصریح کرد: به همین سبب نیز آمریکایی ها 
همه جهان آن روز و امروز را مسلح و به هم متحد 
و یکپارچ��ه کرده اند ت��ا در برابر این حرکت و این 
نهضت اس��امی بایس��تند و آن را متوقف کرده و 

دوباره به تاریخ کشورمان بازگردانند.

یکی از مراجع تقلی��د گفت: مخالف فضای 
ه گا مجازی نیستیم؛ بلکه می گوییم بیاییم فضای نظــــر

س��الم ایجاد کنیم و این امکان پذیر اس��ت؛ 
نباید با گذشت زمان، مشکات موجود در فضای مجازی را فراموش 

کنیم که در این صورت، مجدد در همان دام خواهیم افتاد.
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم اظهار داش��ت: خوش��بختانه آتش فتنه خاموش ش��د؛ 
اما دش��منان از تاش باز نایستاده اند و منتظر هستند تا فرصت 

دیگری به دست آورده و آتش دیگری روشن کنند.

 اغتشاشگران ایران، مردم و ملت را نشناختند
وی ادامه داد: خوش��بختی این اس��ت که ای��ن افراد، ایران، 
م��ردم و ملت ما را نش��ناختند؛ خیال می کردن��د آتش فتنه ای 
روشن کرده و عده ای را به میدان بکشانند، مسئله تمام می شود؛ 
غافل از اینکه انبوه ملت پش��تیبان کشور، نظام، دین، قرآن و... 
هس��تند؛ چطور باور می کنند که این ملت را می توان تکان داد؛ 
ب��ه همین دلیل هر روز فتنه ای ایجاد کرده و همانطور که رهبر 

انقاب فرمودند، سرشان به سنگ می خورد.
ای��ن مرجع تقلید خاطرنش��ان ک��رد: بیایید ای��ن ملت را 
بشناسید؛ حامیان نظام و اسام را بشناسید و از همه مضحک تر 
اینک��ه می خواهن��د فتنه ای به صورتی ک��ه ماحظه کردید، به 
س��ازمان ملل بکش��انند و بیان کنند که این ح��رکات در ایران 

امنی��ت دنیا را به خطر می ان��دازد. وی تصریح کرد: چقدر عقل 
این افراد کم است؛ چقدر درکشان از شرایط و اوضاع کم است؛ 

متأسفانه این افراد نمی فهمند و دست به این اعمال می زنند.
 آیت اهلل مکارم ش��یرازی بیان داشت: نکته دیگری که باید 
ذکر کنیم، این اس��ت که در گوشه و کنار مشاهده می کنیم که 
افرادی پس از خاموش ش��دن آتش فتنه، به دنبال آن هستند 
نزاع ه��ای انتخاباتی به راه اند اخته و این مش��کات را به گردن 

این جناح و آن جناح بیاندازند.

امروز، روز وحدت است و با صراحت عرض می کنم 
تضعیف قوای سه گانه صحیح نیست

وی با تأکید بر اینکه امروز، روز وحدت اس��ت، اظهار داشت: 
بنده با صراحت عرض می کنم که تضعیف سه قوه صحیح نیست؛ 
هم��ه قوه ها اش��کاالتی دارند که باید اصاح کنن��د؛ اما تضعیف 

هرکدام از این سه قوه، کار بسیار زشت و حرکتی خطاست.
این مرجع تقلید ابراز داشت: باید همه دست به دست یکدیگر 
داده و مش��کات را حل کنیم؛ اما کسی بیاید ریاست جمهور را 
نف��ی کند؛ قوه قضاییه را نفی کند؛ این حرکات عاقانه نیس��ت؛ 

بنابراین خدا نکند افرادی بخواهند دعوا های جناحی درست کرده 
و بگویند این اغتشاش برای فان جناح بوده است.

این استاد برجسته حوزه افزود: بازجویان اغتشاشگران بیان 
کرده اند که اکثریت قاطع این افراد از فضای مجازی الهام گرفته 
بودند؛ پس نباید این مس��ائل را گردن یکدیگر بیاندازیم؛ امروز 
وقت این سخنان نیست؛ وقت اتحاد و انسجام است؛ وقت انتقاد 
منطقی و پیشنهاد اصاح است و حرکتی غیر از این، نه مطابق 

با عقل است؛ نه مطابق با دین.
وی خاطرنشان کرد:باالخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصاح 
نش��ود، مشکل حل نخواهد شد؛ اینکه می گوید فان پیام رسان را 
تا چند روز دیگر فعال می کنیم، اش��تباه است؛ بنده سوال می کنم 
آیا فضای مجازی که تمام اختیار آن در دس��ت دیگران می باشد، 
عاقانه است که 1۵ هزار شغل در آن وجود داشته باشد؟ و هر وقت 

دلشان بخواهد حرکتی در آن انجام دهند؟

مخالف فضای مجازی نیستیم
وی تصری��ح کرد: م��ا مخالف فضای مجازی نیس��تیم؛ بلکه 
می گوییم بیاییم فضای سالم ایجاد کنیم و این امکان پذیر است؛ 

نباید با گذشت زمان، مشکات موجود در فضای مجازی را فراموش 
کنیم که در این صورت، مجدد در همان دام خواهیم افتاد.

نکته ای برای مسئوالن کشور و مسئوالن شهرداری تهران
آیت اهلل مکارم شیرازی بیان داشت: بنده در اخبار مشاهده 
کردم که ش��هرداری تهران محلی ب��رای اعتراضات آماده کرده 
اس��ت که البته خوب است؛ اما شرط آن این است که مسئولین 
ه��م به آن م��کان رفت��ه و اعتراضات را بش��نوند و راه حل ها را 
دریاف��ت کنند. وی اظهار داش��ت: اعتراض ب��ه تنهایی کفایت 
نمی کن��د؛ بلکه مس��ئولین باید اعتراض��ات و راه حل گروه های 
گوناگون را بش��نوند و عمل کنن��د. برخی افراد به دنبال توجیه 
اغتشاشات هستند و می گویند که ربطی به مشکات اقتصادی 
م��ردم ندارد؛ بای��د واقعیت ها را چه تلخ باش��د؛ چه ش��یرین، 

پذیرفت و به دنبال درمان مشکات بود.
آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی گف��ت: ام��ام عل��ی)ع( فرمودن��د: 
»زیانکارترین مردم در داد و س��تد و نومیدترین آن ها در کوشش 
و تاش مردی اس��ت که برای رسیدن به آرزوهای خود بدنش را 
کهنه گرداند )پیر نموده( و قضاء و قدر ها او را به اراده و خواستش 
یاری نکرده )به آرزوهایش نرسیده( پس با حسرت و دریغ از دنیا 
برود و با گناهانش )که از تاش بسیار به او رسیده( به آخرت وارد 
ش��ود«.با توجه به این روایت، سعادت در آرامش است و آرامش 

هم در سایه ایمان و قناعت حاصل می شود.

maede.shirpour91@gmail.com

مائدهشیرپور

جمهوری اس��امی ایران اهل 
تعامل با دوس��تان، پناه گاهی درحـــاشیه

برای مظلومان جهان است اما 
جایی نیس��ت که کش��وری بخواهد با تهدید و زور و 
حت��ی راه انداختن کش��تار و تفرقه افکنی کارش را 
پیش برده و به مقصود برس��د. اینکه مسئوالن نظام 
خودش��ان در پذیرفتن یا نپذیرفتن اس��تکبار نقش 
داش��ته باشند یک مس��اله  قابل تامل است اما اصل 
ماجرا روحیه استکبارستیزی گسترده ای است که در 
وجود مردم نهادینه شده است. به این شیوه که حتی 
بر فرض محال اگر مسئولی برای منافع شخصی خود 
حاضر به تس��اهل و تسامع با اس��تکبار شود، مردم 

اجازه اجرای چنین خواستی را به او نخواهند داد. 
بر همین پایه اس��ت که مق��ام معظم رهبری 
ک��ه مورد احترام جامعه و عامه مردم و مس��ئوالن 
هس��تند بارها در صحبت های خ��ود درباره تقاص 
گرفتن از مس��تکبرین جهان در قبال توطئه هایی 
که علیه مردم ایران صورت می دهند تاکید داشته، 
تقاص��ی که با توج��ه به توصیه  های دین��ی با آغاز 
جنگ از سوی جمهوری اسامی علیه هر کشوری 
تف��اوت دارد چ��ون در آموزه های دینی ما ش��روع 
جنگ حتی با دش��من جایز نبوده و هیچ مسلمانی 
آغازگر هیچ جنگی نیست اما مدافع قوی ای خواهد 
بود. حاال یکبار دیگر وعده خدا در حمایت از مظلوم 
و تق��اص گرفت��ن از ظالم را در ط��ول اتفاقاتی که 
استکبار جهانی می خواست بر ما تحمیل کند، مرور 
می کنی��م، در عین حال ب��ه مدل های دیگر تقاص 

پس دادن امریکا نیز اشاره خواهیم کرد.

تقاص گرفتن از امریکا
اما رهبر معظم انقاب اخیرا درباره حوادثی که 
در کشور با حمایت دول استکباری خصوصا امریکا 
و رژیم صهیونیستی رخ داده است، اینطور فرمودند 
که آنها تقاص پس خواهند داد در واقع رهبر انقاب 
س��ه نکته اساسی را خطاب به هیأت حاکمه امریکا 
مورد تأکید قرار دادند: »اول: س��ِر ش��ما در حوادث 
اخیر به س��نگ خورد و اگر در آین��ده تکرار کنید 
ب��از هم ناکام خواهید ماند. دوم: در این چند روز به 
ایران خسارت زدید، این کار بی تقاص نخواهد ماند و 
سوم: این کسی که به گفته خود امریکایی ها تعادل 
روح��ی - روانی ندارد، بداند که این دیوانه بازی های 

نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.« 
همین س��خن رهب��ر معظم انقاب اس��امی 
خ��واب را از چش��م آنهایی که در ایجاد آش��وب و 
اغتش��اش علیه جمهوری اس��امی نقش��ه کشیده 
بودند برده و به فکر فرو برده اس��ت که تقاصی که 

رهبری فرمودند به چه صورتی خواهد بود. ش��اید 
تئوریس��ین های بس��یاری در کش��ورهای امریکا و 
عرابس��تان و یا رژیم اش��غالگر قدس به تحلیل نوع 
تقاص گرفتن از آشوب گری هایی که انجام داده اند 
می  توانند بیندیش��ند اما برای آنهایی که از در حال 
تفک��ر و فلس��فه چینی و آینده نگری هس��تند باید 
بنویس��یم که ن��وع تقاصی که ملت مظل��وم ایران 
از آنهای��ی که به فکر مانبودی جمهوری اس��امی 
هس��تند خواهن��د گرف��ت، معلوم نیس��ت به چه 
ش��یوه ای باش��د. برای درک بهتر از این موضوع به 
اتفاقاتی که پیش از این در فتح و نصرت جمهوری 

اسامی ایران رخ داده است اشاره خواهیم کرد.

تقاص طبیعت
یادم��ان نرفت��ه ک��ه در ۵ اردیبهش��ت 13۵9 
هواپیماه��ا و بالگرده��ای آمریکایی با اس��تفاده از 
سیس��تم نقطه کور پدافند هوایی وارد خاک کشور 
ش��دند. در هنگام اجرای عملی��ات با ورود به حریم 
هوای��ی ایران یکی از بالگرده��ا در 1۲0 کیلومتری 

راور کرم��ان دچار نقص فنی ش��ده و به اجبار فرود 
می آید و سرنش��ینان آن به بالگ��ردی دیگر منتقل 
می شوند و همان بالگرد نیز دچار نقص فنی شده و 
ب��ه ناچار به ناو هواپیما بر باز می گردد. ۶ هواپیما و 
۶ بالگرد دیگر خود را به طبس رسانده و در تاریکی 
ش��ب در منطقه ای دور افتاده بدون متوجه ش��دن 

نیروهای نظامی ایرانی فرود می آیند. 
در حین س��وختگیری یکی دیگ��ر از بالگردها 
دچار نقص فنی شده و در مجموع در حالیکه هنوز 
عملیات آغاز نش��ده، 3 فروند بالگرد از دست رفته 
ب��ود. پس از تماس با مرکز عملیات، کارتر دس��تور 
بازگش��ت نیروها را می دهد؛ ولی هنگام برخاستن 
هواپیماها و بالگردها توفان ش��ن آغاز ش��ده و یک 
هواپیمای سی130 و یک بالگرد سی اچ-۵3 به هم 
خ��ورده و هر دو آتش می گیرن��د که در این حادثه 
8 نف��ر از نیروه��ای آمریکایی در آتش س��وخته و 
باقی مانده نیروها خود را به ناو نیمیتز می رس��انند 
و بدین ترتی��ب عملی��ات ب��ه طور کامل شکس��ت 
می خورد. توفان شن یک نمونه بارز تقاص طبیعت 
و تحقق وعده خداوند در حمایت از مظلوم است که 
هنوز تاریخ آن را فراموش نکرده اس��ت و الزم است 

آن را به امریکایی ها یادآوری کنیم.

دفاعی تمام قد
جنگ تحمیلی که شروع شد درست است که 
همه مستکبران جهان پشت صدام ایستادند و انواع 
و اقسام تسلیحات ضد حقوق بشری و شیمیایی را 
هم روی ملت مظلوم ای��ران امتحان کردند اما در 
نهایت دفاع جانانه رزمندگان اسام طوری بود که 
خودشان به دست و پا افتادند تا جنگ تمام شود. 
جنگی که ش��روعش با آنها و خاتمه اش با رسوایی 
برای آنها بود. این م��دل هم یک نوع دیگر تقاص 
گرفتن از مستکبران جهان بود که در تاریخ کشور 

رخ داده است.

تقاص همراه با آبروریزی
اما یادم��ان نرفته که همین چند س��ال قبل 
وقت��ی ملوان��ان آمریکایی به حری��م خلیج فارس 

تجاوز کردند و با حقارت تسلیم و گریه کردند ؛ا
رهبر معظم انقاب فرمودند: »دوران بزن دررو 
تمام ش��ده اس��ت و ما دنبال می کنیم هر کس��ی 
بخواه��د به ملت ایران تعرضی بکند« این مدل هم 
تقاص گرفتن همراه با آبروریزی برای مستکبر بود 

که رسوایی بین المللی را برای آنها درپی داشت.

تقاص نظامی
م��دل دیگر تق��اص گرفتن هم همی��ن خرداد 
9۶ بود که داعش��ی  ها حمله کردند. وقتی داعش به 
مجلس حمله کرد؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: 
»آنها نمی توانند به ما س��یلی بزنند ما به آنها سیلی 
خواهیم زد و چند ساعت بعد ۶ موشک به مقرهای 
داعش پرتاب شد و دنیا را مبهوت کرد. روز سه شنبه 
ایشان فرمودند: »آمریکا تقاص می دهد پس منتظر 
باشید تقاص آشوبها و حرمت شکنیها وخون های به 
ناحق ریخته ش��ده هموطنانمان؛ تقاص تحریمها و 

ایران هراسی ها و همه دشمنیها و...«
این مدل نی��ز نوعی انتقام س��خت گرفتن از 
آنهایی اس��ت که ممکن است در ذهنشان چیزی 

علیه جمهوری اسامی عبور کند.
»بنصراهلل ینص��ر من یش��اء و هوالعزیز الرحیم 
وعداهلل الیخلف اهلل وعده و لکن اکثر الناس الیعلمون« 
)سوره روم، آیات ۵ و ۶( البته گرفتاری هایی که دولت 
امریکا برای فقر و معیش��ت مردم کشورش نصیبش 
ش��ده اس��ت نوعی تقاص پس دادن اس��ت. افتضاح 
مان��دن در جنگ یمن، تقاصی ک��ه گاه حزب اهلل از 
مس��تکبران می گیرد هم در همین راس��تا است بر 
همین اساس است که آنهایی که از دیشب خواب به 
چشم ندارند می توانند برای تقاصی که قرار است پس 

دهند مدام یکی از اینها را تصور کنند.

#تقاص_میدهید

سردار سالمی:

ملت ایران صفحات تاریخ نوین آمریکا را پر از شکست های پی درپی کرده اند

آیت اهلل مکارم شیرازی:

مخالف فضای مجازی نیستیم؛ می گوییم باید فضایی سالم ایجاد کرد


