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والیتی:

مردم ایران نسبت به انگلیس 
خاطره خوشی ندارند
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سرلشکر جعفری:

برای رفع مشکالت زیست محیطی
 از ظرفیت سپاه استفاده کنید
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اخبار یک

رهبر معظم انقالب:

نسل جوان امروز 
برای عقب راندن دشمن 

از نسل اول آماده تر است

پایان غائله نمایشی تعرض به سفارت ایران

ایجاد جنگ فرقه ای 
به سرکردگی انگلیس

ای��ن روزه��ا دش��منان نظ��ام که ب��ا انواع 
دو گــزارش 

گروه سياست
تحریمها و دسیس��ه ها به اه��داف خود در 
ایران دست نیافته اند تمرکز خود را بر روی 
ایجاد فتنه های قومیتی و مذهبی گذاش��ته اند و عده ای دانسته یا 

ندانسته نیز در پازل بازی دشمن قرار می گیرند.

بعد از اغتشاشات خیابان پاس��داران، چهار تن از اعضای گروه 
»خدام المهدی« که گفته می شود از طرفداران یکی از مراجع به نام 
آیت اهلل صادق ش��یرازی هستند، عصر جمعه ۱۸ اسفند به سفارت 
ای��ران در لندن حمله کرده و پرچم ایران را پایین آوردند. این افراد 

با ورود به محوطه سفارت روی بالکن رفته و...

سفر نوبتی فرانسوی ها به تهران برای تحمیل برجام موشکی و منطقه ای

برخی هنوز خوابند!

تهیه کننده برنامه مادرانه
در گفت وگو با سیاست روز:

طرف حساب مادران شهدا 
مسئوالنی هستند

 که کوتاهی می کنند
مادر شهید خالقی پور می گفت پسرم تازه 

دستش به جیبش رفته بود، پول را می داد تا 
نگه دارم، گفته بودم صد تومان شود برایت 

عروسی می گیرم، می گفت وقتی پسرم 
شهید شد، پول هایش 80 تومان شده بود. 

مادر همین شهید می گفت پسر دیگرم 
دستم را گرفت و برد جلوی مغازه که گلهایی 
به شکل قلب داشت نشانم داد و گفت پول 
دستم بیاید برایت می خرم، اما پسرم رفت 

جبهه و شهید شد و من هر بار از مقابل مغازه 
رد می شوم یاد پسرم می افتم... 

ملکه الیزابت از اهل بیت است!
سیاوش کاویانی

»ملک��ه الیزابت از اهل بیت اس��ت! هیچ کس در این ش��ک 
ندارد! ملکه دوست من است و من راضی نمی شوم کسی برعلیه 

او صحبت کند!«
تصور می کنید این س��خنان را چه کس��ی ب��ر زبان جاری 
کرده باشد؟ قطعاً ذهنتان به سوی شخصی که در ایران زندگی 
می کند و ش��یعه اس��ت و یا ی��ک روحانی سرش��ناس و موجه، 
نمی رود، چراکه موضع نظام جمهوری اس��امی ایران نسبت به 

سلطنت انگلیس و حاکمیت آن روشن است.
اسم شیخ یاس��رالحبیب به گوشتان خورده است؟ این فرد 
یک روحانی مقیم لندن است که مدیریت یک شبکه تلویزیونی 
را برعه��ده دارد که وظیفه این ش��بکه نش��ر تفک��رات جریان 
انحرافی شیرازی هاس��ت. در حقیقت همان تشیع انگلیسی که 
مدتی اس��ت، فعالیت خود را گس��ترده و آشکارتر کرده است و 
با تبلیغ خود چهره ای از تش��یع را به مخاطب معرفی کرده که 
س��عی دارد، شیعه را یک چهره خش��ن و افراطی و برضد دیگر 

فرق اسامی به ویژه اهل تسنن نشان دهد.
هزین��ه فعالیت آن ش��بکه ماه��واره ای متعلق ب��ه جریان 
انحراف��ی ش��یرازی ها را دول��ت انگلیس و آل س��عود پرداخت 
می کند، س��رویس اطاعاتی ملکه در میان شیرازی ها نفوذ دارد 
و بر اس��اس سیاست های بریتانیا اس��ت که این جریان انحرافی 
علیه جمهوری اسامی ایران اقدام می کند، تفاوت های شیعیان 
دست پرورده انگلیس با تشیع ناب علوی ایران در این است که 
آنها با راهبردی که لندن برایشان تدوین کرده حرکت می کنند 
و س��عی دارند تا با تبلیغات گس��ترده خود از تشیع یک صورت 
خش��ن افراطی که س��عی دارد تفرقه و نفاق را در جهان اسام 
ایجاد کند، نشان  دهند، در حالی که جمهوری اسامی ایران به 
عنوان قلب جهان تشیع برعکس چنین تفکری فعالیت می کند 
و هیچ تناس��بی با تشیع انگلیس��ی ندارد، بلکه نقطه مقابل آن 

است.
عناصر وابسته به جریان »الشیرازیون« روز جمعه به سفارت 
ای��ران حمله کردند و با پایین آوردن پرچم جمهوری اس��امی، 
پرچم خود را بر س��ردر آن برافراش��تند، این حمله زمانی اتفاق 
می افتد که ولیعهد رژیم آل سعود بن سلمان به لندن سفر کرده 
ب��ود، همزمانی چنین حمله ای با س��فر بن س��لمان را نمی توان 
اتفاقی تصور کرد، پش��ت جریان انحرافی »الشیرازیون« وهابیت 
س��عودی نیز قرار دارد، همانگونه که رژیم س��عودی از گروهک 
تروریستی منافقین حمایت می کند، از جریان هایی انحرافی در 
تش��یع نیز دفاع می کند تا در میان مردم جهان اسام، شیعیان 

را به افراط گرایی و خشونت متهم سازد، بدعت هایی که از سوی 
»الش��یرازیون« در تش��یع ش��کل گرفته هیچ گاه در آموزه های 
ائمه اطهار)ع( نه تنها وجود نداش��ته بلکه منع و تکفیر نیز شده 

است.
حمایت های ملکه و آل س��عود از چنین جریان های انحرافی 
در تش��یع، در راس��تای مقابله و مخالفت با جمهوری اس��امی 
ایران است، چراکه اس��ام ناب محمدی)ص( با پیروزی انقاب 
اس��امی جان تازه گرفت و باعث شد تا عرصه برای جریان های 
انحرافی در اس��ام تنگ ش��ود و زمینه فعالیت ه��ای آنها برای 
فریب و انحراف مسلمانان دشوارتر گردد، چراکه انقاب اسامی 

توانست، چهره واقعی اسام را به جهان معرفی کند.
با نگاهی به اتفاقات اخیر در ایران از آش��وب دی ماه گرفته 
ت��ا اغتش��اش دراویش در خیابان پاس��داران و اکن��ون غائله ای 
دیگر را علیه جمهوری اس��امی ایران ب��ا بهره گیری از جریان 
انحرافی »الش��یرازیون« آغاز کرده اند که البته در داخل کش��ور 

نیز هوادارانی دارند.
علیه این جریان از س��وی مراکز حوزه علمیه، رس��انه ها به 
ویژه رس��انه ملی برای روش��نگری افکار عموم��ی اقدامی انجام 
ش��ده اس��ت و اگر هم برای ای��ن منظور کاری ص��ورت گرفته 
باش��د، بی تأثیر و خنثی بوده اس��ت، با اتفاقی که علیه سفارت 
ایران در لندن افتاد، اکنون زمان مناس��بی برای ورود به عرصه 
افش��اگری علیه وابستگی های جریان ش��یرازیون است، در این 
مقطع می توان س��ه هدف را نشانه گرفت، نخست نقش انگلیس 
در حمایت از این جریان، هدف دوم نقش وهابیت س��عودی در 
حمایت از شیرازیون و سپس جریانی که از حمایت های انگلیس 

و آل سعود برخوردار است.
ب��رای ای��ن منظور بای��د مراکز علم��ی - مذهب��ی به ویژه 
حوزه های علمیه وارد عمل ش��وند و به روشنگری افکار عمومی 
بپردازند تا از گرایش به آن تفکرات مخرب ضد شیعی جلوگیری 
شود، از سوی دیگر نقش رسانه ها نیز اهمیت بسیاری دارد، اگر 
این جریان انحرافی تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، قطعاً از 
ضریب فعالیت های مخرب آن کاس��ته خواهد شد و در انزوا قرار 
خواهد گرفت. چنین سیاس��تی با شدت هر چه بیشتر باید آغاز 
ش��ده و ادامه یابد، برخورد نکردن با اقدامات جریان شیرازیون 
با توجه به اینکه وارد فاز تازه ای ش��ده اند، آنها را برای اقدامات 

بعدی جسورتر خواهد کرد. 
جریان هایی همچون ش��یرازیون خود را به ظاهر عاشق امام 
حسین)ع( و اهل بیت نشان می دهند اما همه تفکرات آنها که در 
عمل بروز یافته اس��ت، تفاوت ۱۸0 درجه ای با آنچه تشیع علوی 
ن��اب مروج آن اس��ت، دارد. وهابیت س��اخته و پرداخته انگلیس 
دست در دست فرقه ای دیگر از بریتانیا گذاشته و سعی در مقابله 
با جمهوری اس��امی دارند. همانگونه که بهائیت را با انحراف در 
مذهب تش��یع ایجاد کردند اکنون به اشکال دیگری عرضه شده 

است. باید فعالیت های این جریان افراطی را تعطیل کرد.

صفحه 3

سفیر انگلستان در ایران 
به وزارت امور خارجه احضار شد

س��فیر انگلستان در کش��ورمان توس��ط مدیرکل 
اروپ��ای وزارت امور خارج��ه احضار و مج��ددا مراتب 

اعتراض جمهوری اسامی ایران به وی اباغ شد.
به گزارش مهر، درپی ورود چند نفر از هواداران فرقه 
شیرازی مقیم انگلیس به بالکن سفارت جمهوری اسامی 
ایران در لندن و اهانت به پرچم مقدس کشورمان، سفیر 

انگلستان به وزارت خارجه احضار شد.
در این دیدار مدی��رکل اروپای وزارت امور خارجه 
مجددا مراتب اعتراض شدید جمهوری اسامی ایران را 

به »نیکاس هاپتون« اباغ کرد.
بافاصله پس از وصول این خبر سیدعباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه مراتب اعتراض شدید 
جمهوری اس��امی ایران را به س��فیر انگلیس در تهران 
منتق��ل ک��رده و خواه��ان محافظ��ت کام��ل پلیس از 
دیپلمات های کشورمان در لندن، و برخورد فوری پلیس 

با مهاجمین شد.

رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد
سرعت، سبقت و انحراف به چپ و راست خط 
وز قرمز پلیس در ایام نور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: 
خط قرمز پلیس در نوروز سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف 

به چپ و راست و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است.
س��ردار تقی مهری در جمع خبرنگاران گفت: طرح 
نوروز ۹۷ از ۲۴ اس��فند تا ۱۵ فروردین اجرا می شود. وی 
ادامه داد: پلیس با آماده باش کامل در طرح نوروزی حضور 
می یابد و این در حالی اس��ت که بجز نیروهای راهور در 
ط��رح نوروزی حدود ۵ هزار نیرو و ۱۲00 خودرو کمکی 
به کمک می آیند. وی خاطرنش��ان کرد: توصیه می کنیم 
حتما رانندگان معاینه فنی داش��ته و وسیله خود را قبل 
از س��فر چک کنند، مدارک الزم گواهینامه شامل کارت 

خودرو، بیمه نامه و معاینه فنی معتبر داشته باشند.
رئیس پلیس راهور گف��ت: رانندگانی که ۳0 نمره 
منفی داش��ته باشند ۳ ماه حق رانندگی ندارد و این در 
حالی است که خودروهایی که باالی یک میلیون تومان 

بدهی جریمه دارند هم قطعا توقیف می شوند.

برگزاری مراسم نخستین سالگرد
 درگذشت علی معلم

مراسم اولین سالگرد درگذشت علی معلم در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار می شود.

مراسم اولین سالگرد درگذشت علی معلم نویسنده، 
منتقد و تهیه کننده فقید سینما دوشنبه ۲۱ اسفندماه 

)فردا( در قطعه هنرمندان برگزار می شود.
ساعت ۹:۳0 صبح دوشنبه بیست و یکم اسفندماه 
نویس��ندگان، منتق��دان، س��ینماگران و هنرمندان از 
س��اختمان ش��ماره ۲ خانه س��ینما در خیاب��ان وصال 
به س��مت قطعه هنرمندان بهش��ت زه��را)س( حرکت 
می کنند تا مراس��م نخستین س��الگرد درگذشت علی 
معل��م فقید را بر مزارش برگ��زار کنند. در این محفل، 

اهل هنر از او خواهند گفت.

درپی برگزاری جشن روز زن در برج میالد؛
شهردار تهران احضار و از وی تحقیق به عمل آمد

دادس��تان تهران با توصیه به شورای شهر تهران که بر 
وضعیت ش��هرداری و عملکرد شهردار نظارت بیشتری کند 
گفت: توجه ش��ورای ش��هر تهران را به وضعیت شهرداری 

جلب می کنم.
به گ��زارش می��زان، عباس جعف��ری دولت آب��ادی در 
س��ی امین جلسه شورای معاونان دادس��رای تهران، که روز 
ش��نبه نوزدهم اس��فندماه با حضور معاونان و سرپرس��تان 
نواحی دادس��رای تهران برگزار گردید از شورای شهر تهران 

خواست بر اقدامات شهردار نظارت کند.
وی با خاطرنشان کردن ساختارشکنی از طریق اجرای 
برنامه مبتذل در جش��ن ش��هرداری تهران به مناسبت روز 
زن، با رد توجیهات ارائه ش��ده از س��وی ع��ده ای برای این 
بخ��ش از مراس��م، اظهار داش��ت: عده ای در ص��دد توجیه 
برآمده اند و از جمله گفته اند که رقص توس��ط چند کودک 
به عمل آمده اس��ت و یا اینکه، شادی در اسام حرام نشده 
اس��ت و لذا فاقد اشکال است؛ این توجیهات بی اساس است 
چراکه اس��ام با شادی مخالف نیس��ت، اما حتما با ابتذال 

مخالفت دارد.
جعفری دولت آبادی در خصوص اقدامات دادسرا نسبت 
به این ساختارشکنی، از تشکیل پرونده در دادسرای تهران 
برای ش��هردار و دیگر عوامل خبر داد و اظهار داش��ت: پس 
از نامه دادس��تان کل کش��ور و گزارش سرپرست دادسرای 
ارش��اد، در این زمینه ش��هردار و دیگر عوامل این مراس��م 
احضار ش��دند و حس��ب گ��زارش واصل��ه، در روز جاری از 

شهردار تهران تحقیق به عمل آمده است.
دادستان تهران از مسئوالن دستگاه های دولتی خواست 
قوانی��ن مملکتی و موازین ش��رعی را در اج��رای برنامه ها 

رعایت نمایند و در این راس��تا افزود: دس��تگاه های دولتی 
باید سردمدار رعایت نظم و مقررات و قواعد شرعی باشند و 
نباید با ارتکاب چنین اقدامات خاف قانونی، درصدد توجیه 

اقدامات خاف قانون و شرع برآیند.
جعفری دولت آبادی توجیهات به عمل آمده از س��وی 
ش��هردار تهران مبنی بر اینکه از برگزاری چنین مراس��می 
اطاع قبلی نداش��ته اس��ت را نیز مردود دانس��ت و اظهار 
داش��ت: اوالً؛ حسب تحقیقات به عمل آمده، شهردار تهران 
از مراس��م مذکور اطاع قبلی داشته اس��ت؛ ثانیاً؛ بر فرض 
ع��دم اطاع نیز مکلف ب��وده مانع از ادامه مراس��م به نحو 
فوق ش��ود و یا به نش��انه اعتراض از جلس��ه خارج گردد؛ و 
ثالثاً؛ چنین ساختارش��کنی هایی به نحوی که گزارش شده، 
ابتذال محس��وب می ش��ود به ویژه آن که در مراسم رسمی 

یک ارگان عمومی و با بودجه شهرداری باشد.
دادس��تان تهران به شورای ش��هر تهران مؤکداً توصیه 
کرد که بر وضعیت ش��هرداری و عملکرد ش��هردار نظارت 
بیش��تری کند و اظهار کرد: توجه ش��ورای ش��هر تهران را 
به وضعیت ش��هرداری جلب می کنم. ظاهراً شهردار تهران 
گرفتار امورات دیگری اس��ت به گونه ای که زمان الزم برای 
پرداختن به مس��ائل اصلی شهرداری را ندارد و با عنایت به 
اینکه در آستانه سال نو هستیم و شهر تهران به عنوان یک 
کان ش��هر را نمی توان رها نمود، لذا نظارت شود تا شهردار 
از امور فرعی و فردی فارغ ش��ود و به وظایفش در خصوص 

مسائل شهر بپردازد
دادستان تهران با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها مکلف 
ب��ه تمکین از قانون هس��تند، افزود: وقت��ی می توان انتظار 
رعای��ت نظم و قوانی��ن مملکتی را از مردم داش��ت که در 
مرتبه اول مسئوالن مطیع قانون باشند. همچنین مسئوالن 
دولتی باید منزه باش��ند تا حرف و اظهارات و اقدامات آنان 

در دیگران موثر افتد.

مش��اور مقام معظ��م رهب��ری در ام��ور بین الملل گفت: 
بی تردید خط مقاومت و نهضت مقاومت علیه صهیونیس��ت ها 
و حامیانشان ادامه خواهد یافت و ایران پرچم دار خط مقاومت 

برای عراق، سوریه، لبنان و فلسطین خواهد بود.
به گزارش فارس، علی اکبر والیتی پس از مراسم سالگرد 
ش��هید سیدمحمدباقر حکیم در جمع خبرنگاران درباره سفر 
محمد بن س��لمان ولیعهد عربس��تان به انگلی��س و اظهارات 
ض��د ایرانی وزیر امور خارجه انگلیس گفت: مردم ما نس��بت 
به انگلیس س��ابقه و خاطره خوش��ی ندارند زیرا در گذش��ته 
لحظ��ه ای از دش��منی علیه ای��ران فارغ نبودن��د و به تازگی 
طرح هایشان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکست 

کشیده شده است. 
وی اف��زود: انگلی��س آن زمان که قدرت��ی در جهان بود 
نتوانس��ت حریف ایران ش��ود اکنون که ایران قدرت منطقه 
اس��ت و انگلیس تبدیل به یک امپراتوری فرتوت ش��ده است 
تنها دالل آمریکا اس��ت و از این داللی هم نتیجه ای نخواهد 

گرفت.
مش��اور مقام معظ��م رهبری در ام��ور بین المل در پایان 
تصری��ح کرد: بی تردید خ��ط مقاومت و نهض��ت مقاوم علیه 
صهیونیس��ت ها و حامیان ش��ان ادامه خواهد یاف��ت و ایران 
پرچم دار خط مقاومت برای عراق، س��وریه، لبنان و فلسطین 

خواهد بود و این محور پیروز خواهد شد.

والیتی در جمع خبرنگاران:

مردم ایران نسبت به انگلیس خاطره خوشی ندارند

روزنامه سیاست روز تلفنی آگهی می پذیرد

88006969


