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کارنام��ه هند و پاکس��تان نش��ان می دهد که 
اختالفات ریش��ه ای در روابط طرفین حاکم اس��ت 
که چندین مرتبه آنها را به رویارویی نظامی سوق 
داده و هزینه های بس��یاری برای آنها داشته است 
ب��ه ویژه اینک��ه قدرت های ب��زرگ از این وضعیت 
بحران برای فروش تس��لیحات به هند و پاکستان 
به��ره گرفته و ت��الش کرده اند تا آتش مناقش��ات 
را هم��واره حفظ و مدیری��ت نمایند به گونه ای که 
حتی می توان گفت از دالیل حل نشدن اختالفات 
دو کش��ور برسر منطقه کش��میر همین مداخالت 
خارجی بوده اس��ت. نکته قابل توجه در مناسبات 
هند و پاکستان تنش های اخیر میان طرفین است 
که بخش��ی از آن ناشی از اختالفات بر سر کشمیر 
و بخش��ی نیز اتهامات طرفین به یکدیگر مبنی بر 

تهدیدات تروریستی علیه طرف مقابل است.
این وضعیت در حالی با واکنش های منطقه ای 
و جهانی همراه ش��ده که یک اصل در راس ادبیات 
رسانه ای و سیاسی مطرح است و آن میانجی گری 
ب��رای حل اختالفت دو کش��ور اس��ت. مواضعی از 
س��وی کش��ورهایی نظیر ترکیه، انگلیس، آمریکا، 
چین، قطر و س��عودی مطرح و حتی افرادی مانند 
عادل الجبیر وزیر مشاور سیاست خارجی سعودی 

به هند و پاکستان سفر داشته است.
آنچ��ه در میان مباح��ث مطرح ش��ده در باب 
میانجی گری قابل توجه است نقش و جایگاهی است 
که جمهوری اس��المی ایران در این عرصه می تواند 
ایفا نماید. بررسی روابط میان هند و پاکستان نشان 
می دهد که تنش��های دو کش��ور در دو محور است 
نخست اختالفات سیاس��ی میان طرفین که بر سر 
کشمیر و چگونگی نقش آفرینی در معادالت منطقه 
اس��ت دوم مس��اله تروریس��م و تهدیدات آن برای 
طرفین است در حالی که هر کدام دیگری را متهم به 

بهره گیری از تروریسم علیه طرف مقابل می سازند.
 این دو مساله درحالی مطرح است که جمهوری 
اس��المی ایران در هر دو حوزه مبارزه با تروریسم و 
سیاس��ی، کارنامه ای موفق از خود بر جای گذاشته 
است. در حوزه سیاسی را در نقش میانجی گر ایران 
میان دولت افغانستان و طالبان و نیز کمک به حل 
اختالفات جریان های سیاس��ی در ع��راق می توان 
مش��اهده کرد. چنانکه جهانیان اذعان دارند که در 
میان تمام میانجی گران در این دو عرصه، جمهوری 

اسالمی موثرترین نقش را ایفا کرده است.
نمود دیگر نقش سیاسی موثر ایران در برگزاری 
نشست های آستانه و سوچی با حضور ایران، روسیه 
و ترکی��ه و نیز نشس��ت تهران با حض��ور گروه های 
سیاس��ی و معارضان سوریه با محوریت حل بحران 
سوریه بوده است. همگان اذعان دارند که جمهوری 
اس��المی موثرترین نقش را در روند سیاسی سوریه 
ایفا کرده و رس��ما از ایران به عن��وان کلید طالیی 

پایان دادن به بحران سوریه یاد شده است.
اما در حوزه مبارزه با تروریسم به اعتراف جهانی، 
حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه و ظرفیت هایی 
عظیمی که در این کشورها در قالب بسیج مردمی ایجاد 
که زمین گیر شدن تروریست ها را به همراه داشت. ایران 
صادقانه در جهت امنیت منطقه گام برداشته در حالی 
که کشورهایی همچون آمریکا و یا سعودی که ادعای 
کمک به منطقه و مبارزه با تروریسم را داشته اند نه تنها 
گامی در این عرصه برنداشته بلکه به صورت مستقیم 
و یا با حمایت از تروریسم زمینه ساز استمرار و تشدید 

بحران منطقه شده است. 
با توجه به این شرایط به خوبی می توان دریافت 
جمهوری اس��المی بهترین میانج��ی برای کمک به 
پاکس��تان و هند برای رس��یدن به امنی��ت پایدار و 
حل اختالفاتش��ان اس��ت. ایران که در هر دو عرصه 
سیاسی و امنیتی و مبارزه با تروریسم بهترین کارنامه 
را داشته اس��ت و این تفاوت عمده ایران یا کشوری 
مانند عربستان است که نه تنها ناجی صلح نبوده بلکه 
سفر بن سلمان ولیعهد سعودی به هند و پاکستان از 

دالیل تنش های اخیر میان دو کشور است. 
دراین میان باید توجه داشت که نقش آفرینی 
ایران ب��رای پای��ان دادن به تنش های ش��به قاره، 
دس��تاوردهای بس��یاری برای منطقه و جمهوری 
اسالمی به همراه دارد. بخشی از آن برقراری امنیت 
در منطقه اس��ت که در قالب همگرایی همسایگان 
از جمله ایران پاکس��تان، افغانس��تان و هند علیه 
تروریسم محقق می شود. در همین حال کشورهای 
مذکور دارای منافع اقتصادی مشترکی هستند که 
با حسادت و خش��م برخی کشورهای منطقه ای و 

فرامنطقه ای مواجه شده است.
 اعمال تحریم علیه ایران و نیز برهم زدن روابط 
کشورهای منطقه با مولفه تروریسم راهکار دشمنان 
علیه شکوفایی اقتصاد منطقه است که همگرایی این 
چهار کش��ور می تواند این سناریو را با ناکامی همراه 
سازد. بر این اساس بهره گیری منطقه از ظرفیت های 
جمهوری اس��المی برای حل بحران های ش��به قاره، 
قطعا دس��تاوردهای بس��یاری ب��رای امنیت و ثبات 
اهداف اقتصادی کشورهای منطقه خواهد داشت که 
ضمن ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران، شکست توطئه 
دش��منان برای ایجاد فضای ناامن��ی علیه مرزهای 

جمهوری اسالمی را نیز رقم خواهد زد.
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یکی دیگر از قطعات پازل شیطانی
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یکی دیگر از قطعات پازل ش��یطانی در حال شکل گیری و جای گذاری است. 
امر به معروف و نهی از منکر س��اختاری دستوری است که ما آن را در فروع دین 
خود جای داده ایم ولی این دستور مترقی که اگر بخواهیم نام امروزی بر روی آن 
بگذاری��م می توانیم به فراخور کارکردش آن را نظارت همگانی یا نظارت اجتماعی 
ب��دون مرز به معنای نظارت طبقات اجتماعی بر یکدیگر یا بر هیئت حاکمه و نیز 
برعکس آن دانس��ت، حتما نیازمند ساختار و برنامه ریزی است تا بتواند آنگونه که 

شایسته است اثربخش باشد. 
ولی از جایی که هر راهکار اجتماعی بدلی در مقابل خود دارد می توان تصور کرد 

امر به معروف و نهی از منکر را با ابزار امر به منکر و نهی از معروف خنثی نمود.
آنچه امروز شاهد آن هستیم وضعیت نابسامان اقتصادی است که موجب شده 
تا بیشتر اقشار جامعه خصوصاً قشر کم درآمد دچار حاالت عصبی باشند و از جایی 
که اجزای جامعه با یکدیگر ارتباطی از جنس تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیرفتن دارند 

لذا کوچک ترین التهاب موجب برخوردهایی خشن می شود. 
اما با تمامی این تفاصیل مردم ایران در 22 بهمن سال جاری با حضور پرشور 
خویش موجب خش��م معاندان انقالب اسالمی شدند، از همین رو با فاصله ای کم 
حادثه  تروریستی زاهدان اتفاق می افتد و بعد هم اتفاقی تلخ در عرصه  اجتماعی. 
روحانی جوانی در خیابان از سوی عده ای دوره می شود به بهانه اینکه به زنی 

سیلی زده است و بعد شعارهای هتاکانه. 
رهب��ر معظم انقالب جن��گ روانی را از اقداماتی برش��مردند که در دس��تور 
کار دش��من قرار گرفته اس��ت. حاال دش��من پازلی را ترس��یم کرده اس��ت، اول 
بی تفاوت کردن مردم نس��بت به آموزه های دینی، دوم هتاکی و پروژه هایی مانند 
چهارش��نبه های س��فید ،حاال نیز قسمت بعد امر به منکر و نهی از معروف، با ابزار 
تمسخر و جمع کردن اجامر و اوباش است. کاری از پیش تعریف شده برای القای 
ترس در دل کس��انی که مدافع شعار دینی هس��تند. کار میدانی در حوزه جنگ 
روان��ی؛ زن��ی در خیابان به یک روحانی نزدیک می ش��ود و بن��ا را بر داد و بی داد 
می گذارد با این ادعا که او به من س��یلی زده اس��ت. تیم همراه زن دور روحانی را 
ش��لوغ می کنند و شانتاژ شروع می ش��ود. عده ای هم که همیشه منتظر داستانی 

هستند تا خود گشایی کنند به التهاب دامن می زنند. 
ح��ال اگ��ر روحانی درگیر ش��ود و تنها بماند هم کتک می خ��ورد، هم لباس 
روحانیت بی حرمت می شود هم ممکن است فالن نهاد نظارتی به او بگوید تو چرا 
جواب دادی و...، اگر تنها نماند و عده ای از او طرفداری کنند نزاع دس��ته جمعی 
صورت می گیرد و باز بازنده ی بازی روحانی اس��ت زیرا طرفین که نش��انه خاصی 
ندارند متفرق می شوند ولی روحانی که حتما نهادهای نظارتی او را فورا شناسایی 
می کنند باید پاس��خگوی برهم زدن نظم شهر باشد. پس بازی برای دشمن همه 
س��ر برد است بازی ای کم هزینه، وسایل مورد نیاز یک خانم با حجاب بد، عده ای 
اجامر و اوباش و یک روحانی یا هر شخص ارزشی که بی هزینه در خیابان ها یافت 

می شود و بازی شروع می شود.
قربان��ی بیچ��اره باید انواع هتک را حرمت ها بش��وند و لبخند بزند و تمام. اما 

دستاورد نمایش:
1- بی حیثیت ش��دن روحانیت و جناح ارزش��ی زیرا مردم با وضعیت موجود 

مستعد پذیرفتن شایعه هستند.
2- جایگزینی امر به منکر به جای امر به معروف.

3- ایجاد ترس در دل برخی از ملبس��ین به لباس روحانیت و کس��انی که با 
نمادهایی ارزشی در جوامع عمومی شرکت می کنند. 

حال باید سوال کرد چطور است که بر ریز و درشت روحانیون نظارت می شود 
و برای کوچکترین اشتباهی با ایشان برخورد قضایی و انضباطی صورت می پذیرد 
ول��ی همان نهادها برای صیانت از روحانیانی که اینچنین مورد آزار قرار می گیرند 
کاری انجام نمی دهند! آیا نمی ش��ود مس��ببین این داس��تان و مانند آن را مورد 

پیگرد قرار داد؟

یادداشت یک

تشدید بازرسی های سازمان استاندارد 
در ایام منتهی به سال نو

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش 
گش��ت های بازرسی از ابتدای ماه جاری خبر داد و 
گفت که در یکی از بازرس��ی های اخیر این سازمان 

۹۰۰۰ سیلندر غیراستاندارد کشف شده است.
نی��ره پیروزبخت ب��ا بیان اینکه س��ازمان ملی 
اس��تاندارد به تناس��ب زمان های مختلف اقدامات 
متمرک��زی در راس��تای حفظ س��المتی و ایمنی 
مردم انجام می دهد، از افزایش گشت های بازرسی 

از ابت��دای ماه جاری خب��ر داد و گفت: برای مثال 
در س��ال جاری از اول فروردی��ن ت��ا 12 اس��فند 
ح��دود 323 هزار واحد صنفی بررس��ی ش��ده، اما 
 ای��ن بازرس��ی ها در ایام اس��فند و فروردین خیلی 

بیشتر است.
وی اف��زود: نمونه برداری های��ی که از س��طح 
بازار انجام ش��ده نیز از ابتدای س��ال ت��ا دوازدهم 
اس��فند حدود 1۴ هزار مورد ب��وده اما در این 1۷ 
روز باقیمانده تا آخر س��ال حداقل 3۵۰ هزار واحد 

صنفی نمونه برداری خواهد شد.
پیروزبخت با اش��اره به اینکه در این مدت بازار 

از نظ��ر عرض��ه کاالی بی کیفیت ناامن می ش��ود، 
تصریح کرد: آمار نهایی بررسی ها پایان سال اعالم 
خواهد ش��د اما به عنوان نمونه در یکی از گشت ها 
حدود دو ماه پیش ۹۰۰۰ س��یلندر س��ی ان جی 
غیر اس��تاندارد کشف شد که همراه تولیدکنندگان 
خودرو فراخوان دادیم و این س��یلندرها بازگردانده 

شد و در حال انهدام هستند.
وی افزود: برای واحدهایی که تخلف می کنند 
خط تولید متوقف می ش��ود یا پرونده به دس��تگاه 
قضائ��ی منتقل می ش��ود و برخوردهای��ی قضائی 

صورت می گیرد.
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قاسمی در پاسخ به سیاست روز: 

افزایش تنش بین هند و پاکستان 
به مصلحت منطقه و دو کشور نیست

8

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد

جزئیات ساخت ۵ هزار مسکن 
برای مددجویان کرمانشاه

5

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح 
ب��ا بیان اینکه امنیت پایدار کش��ور در 
گرو افزایش قدرت بازدارندگی اس��ت، 
گفت: همواره باید مبتنی بر تهدیدات و 
نیازهای دفاعی کشورمان به روز شده و 

تأمین قدرت کنیم.
باقری خاطرنشان  سرلشکر محمد 
کرد: در ق��رآن و احادیث، علم و دانش 
ب��ه عنوان قدرت و عامل برتری معرفی 
ش��ده اند و این موض��وع حیاتی در ۴۰ 
س��ال عمر ب��ا برکت انقالب اس��المی 
در ابع��اد و اضالع گوناگ��ون جمهوری 
اس��المی نیز به وضوح دیده می شود و 
مسئوالن در هر سمتی که هستند باید 
به ارتقای علمی و دانش بیاندیش��ند و 

آن را با جدیت دنبال نمایند.
جای��گاه  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
پژوهش ه��ای صنعت��ی ب��ه وی��ژه در 
ح��وزه صنای��ع دفاعی به عن��وان یکی 
از مؤلفه های کس��ب قدرت می باش��د، 
گفت: طرح های تحقیقاتی مهم دفاعی 
به عنوان ی��ک عام��ل بازدارنده قوی، 
لح��ن کش��ورهای قدرتمن��د را تغییر 
می ده��د و ای��ن موضوع نش��ان دهنده 
اهمیت تحقیقات ب��ه عنوان یک اصل 

قدرت آفرین است.
سرلش��کر باق��ری ب��ا اش��اره ب��ه 
موقعیت حس��اس جمهوری اس��المی 
ایران و دامنه تهدیدات ۴۰ س��اله علیه 
جمهوری اس��المی بیان کرد: دشمنان 
نظام اس��المی همواره با تغییر تاکتیک 
و به روز ش��دن از هیچ کوشش��ی برای 

ضربه به ایران اس��المی کوتاه نیامده اند 
و ب��ر این اس��اس امنیت پای��دار ما در 
گ��رو افزایش قدرت بازدارندگی اس��ت 
و هم��واره باید مبتنی ب��ر تهدیدات و 
نیازهای دفاعی کشورمان به روز شده و 

تأمین قدرت کنیم.
رئیس س��تادکل نیروهای مسلح با 
بیان اینکه بازدارندگی یک موضوع پویا 
و رش��د یابنده اس��ت افزود: ما قائل به 
مشابه سازی تجهیزات دفاعی نیستیم 
و هم��واره باید با تولید دانش، تقویت و 
توس��عه بازدارندگی نو شونده، خالقانه، 
نو و پیش رونده و تکیه بر ظرفیت های 
علمی برآمده از داخ��ل بتوانیم امنیت 
ملی خود را تأمین و حتی فکر گزند به 
جمهوری اسالمی ایران توسط دشمنان 

انقالب اسالمی را از آنها سلب کنیم.
وی در ادام��ه تأکید کرد: پایداری 
امنی��ت کش��ور و منطق��ه، تنه��ا ب��ا 
حرکت ه��ای جدید، خالقان��ه و نو در 
عرصه های دفاع��ی دوام پیدا می کند؛ 
چرا که دشمنان با بودجه های هنگفت 
نظامی صدها برابری دش��منی خود را 

تداوم می دهند.
سرلش��کر باق��ری تصری��ح ک��رد: 
محقق��ان  هم افزای��ی  و  همبس��تگی 
نیروهای مس��لح و ت��الش یکپارچه و 
منس��جم دانش��مندان عرصه نظامی و 
دفاعی و همچنین مشارکت دانشگاه ها 
و ش��رکت های دانش بنی��ان و از همه 
مهم ت��ر افق بلند فرمانده معظم کل قوا 
امام خامن��ه ای عزیز، توطئه های کور و 

ناش��ناخته دشمن از جمهوری اسالمی 
ایران را با شکست مواجه کرده و باعث 
دش��منان  گوناگون  توطئه های  ش��ده 
انقالب اس��المی شکست خورده و آنها 
نتوانن��د تصمیمات ۴۰ س��اله خود را 

علیه ایران اسالمی عملی سازند.
سرلش��کر باق��ری ب��ا بی��ان اینکه 
هم��ه ظرفیت های جمهوری اس��المی 
ای��ران به خصوص ایثار ش��هدای عزیز 
و خانواده ه��ای گرانقدر آن��ان در همه 
عرصه ه��ا در بازدارندگ��ی نقش مهمی 
داش��ته اس��ت بیان ک��رد: روزی ما به 
عن��وان وارد کننده هم��ه محصوالت با 
مشکل جدی و وابستگی مواجه بودیم، 
اما امروز به برکت خون همین ش��هدا 
و تدابیر مقام معظم رهبری و اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای درونی توانس��ته ایم با 
اس��تقالل کام��ل روی پ��ای خودمان 
بایستیم و تقریباً تمام نیازهای اساسی 
نیروه��ای مس��لح را با ت��وان و دانش 
خودمان تولید کنیم که بخش��ی از آنها 
را دیگ��ران تا کنون نتوانس��تند تولید 
کنن��د و باید همواره با پوس��ت اندازی 
و نو شدن و تولید محصوالتی که امروز 
در دنیا کسی قدرت تولید آنها را ندارد، 
تدابیر نوران��ی رهبر فرزانه در گام دوم 

انقالب را محقق نماییم.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح 
پژوهش��گران دفاعی را س��ر شبکه های 
خالقی��ت در تولی��دات مه��م صنعتی 
عنوان ک��رد و افزود: محقق��ان عرصه 
دفاعی باید بتوانند نقاط قوت جدیدی 

خلق نمایند تا به همین نسبت بتوانند 
تولید قدرت کرده و اقتدار نظام مقدس 

جمهوری اسالمی را ارتقا دهند.
سرلشکر باقری تأکید کرد: محققان 
و تحقیقات صنعتی بایس��تی پاسخگوی 
نبردهای مبتنی بر هوشمندی، شبکه محور، 
تأثیر محور و سایبرنتیک بوده و همواره باید 
با فرآیند نو ش��دن و عدم ایس��تایی سیر 

تحولی این حوزه را دنبال نماید.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح 
ب��ا بی��ان اینک��ه تمام��ی تح��والت و 
حرکت ه��ای خالقان��ه ناش��ی از وجود 
س��رمایه انس��انی متعه��د و متخصص 
به بار می نش��یند خاطر نشان ساخت: 
گنجینه ه��ای  انس��انی  س��رمایه های 
عظیمی هس��تند ک��ه باید ن��ه تنها از 
بعدی مادی بلک��ه در ابعاد معنوی نیز 

مورد حمایت قرار گیرند.
سرلش��کر باقری در پایان توجه به 
چرخ��ه تحقیقات )جای��گاه تحقیقات، 
روش تحقیق��ات، روش ه��ای نب��رد و 
و...(،  تحقیق��ات  متع��دد  آزمایش��ات 
تحقیق��ات صنعت��ی،  قطب بن��دی در 
بسیج همه توانایی ها و امکانات دفاعی 
کشور را از مهمترین مطالبات در حوزه 
تحقیقات صنعتی در س��طح نیروهای 

مسلح عنوان کردند.
گفتنی اس��ت در پایان این مراسم 
از تعدادی از خانواده های معظم ش��هدا 
تحقیقات صنعت��ی و از نفرات برگزیده 
در بخش های مختلف جش��نواره تقدیر 

به عمل آمد.

در پاسخ به درخواست آیت اهلل آملی الریجانی؛

موافقترهبرانقالب
بامعرفیزودهنگامرئیسجدیدقوهقضائیه

با سالم و تحیت و تبریک
با پیشنهاد بحق جنابعالی موافقم و آن را 

می پذیرم. الزم می دانم در پایان یک دوره پرتالش 
و سرشار از اقدام و ابتکار در قوه قضائیه بار دیگر 
از شخص جنابعالی که بحمداهلل با شایستگی های 

برجسته علمی و عملی و با مجاهدت فراوان، 
خدمات بزرگی به حوزه  های مسؤولیت خود تقدیم 
نمودید و نیز از همکاران صمیمی و مخلص که در 
مدیریت سنگین قوه قضائیه در کنار شما تالش 
بی وقفه و ارزشمند کردند، تشکر و قدردانی کنم 
و از خداوند متعال دوام توفیق در مسؤولیت های 
تازه را برای شما از خداوند متعال مسألت نمایم.

والسالم علیکم و رحمه اهلل
سّیدعلی خامنه ای

آیت اهلل آملی الریجانی طی نامه ای محضر رهبر انقالب درخواست 
معرفی زودهنگام رئیس جدید قوه قضائیه را مطرح کرد. مقام معظم رهبری 

طی مرقومه ای با این درخواست موافقت نمودند که به قرار زیر می باشد:

والیت پذیری تا جایی که»ولی« با »برخی ها« هم نظر باشد

گوش هایی که 
گزینشی می شنوند

هشدار هشت ماه پیش رهبر انقالب به دولت

معطل اروپا نمانید
مردم را درباره  بسته ی اروپایی شرطی نکنید

آمریکا جنایتی دیگر را در سوریه رقم زد

ایجاد منطقه امن برای تروریست ها با بمب فسفری

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق  کارمندان اجرا می شود؛

عقبنشینیحقوقیدولت
صفحه 7

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
امنیت پایدار کشور در گرو افزایش قدرت بازدارندگی است


