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عرف رئیس ستاد انتخابات شد
وزیر کش��ور با صدور حکمی، جمال عرف معاون 
سیاسی وزارت کشور را به عنوان رئیس ستاد انتخابات 

کشور منصوب کرد.
ب��ا توجه به برگ��زاری انتخاب��ات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی و اولین میاندوره ای پنجمین 
دوره مجل��س خبرگان رهبری در پایان س��ال جاری، 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور با ص��دور حکمی، جمال 
عرف معاون سیاس��ی وزارت کشور را به عنوان رئیس 

ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.
وزیر کش��ور همچنین در حکم دیگری، حس��ین 
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را به 

عنوان رییس ستاد امنیت انتخابات تعیین کرد.
وزیر کشور، همچنین در احکام دیگری برای تعیین 
اعضاء و رؤسای کمیته های ستاد انتخابات کشور، جواد 
ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را 
به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئیس کمیته مالی 
و پشتیبانی این س��تاد، سید سلمان سامانی قائم مقام 
وزی��ر در امور مجلس و هماهنگی اس��تانها را به عنوان 
عضو و رئیس کمیته حقوقی س��تاد انتخابات کش��ور، 
امیر ش��جاعان رئیس مرکز توس��عه دولت الکترونیک، 
فن��اوری اطالع��ات و آم��ار وزارت کش��ور  را به عنوان 
عضو و رئیس کمیته فناوری اطالعات س��تاد انتخابات 
کشور، سیدرمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطالع 
رسانی و امور بین الملل وزارت کشور را به عنوان عضو و 
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور، حمید 
درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال را به عنوان عضو 
ستاد انتخابات کشور و سید اسماعیل موسوی مدیر کل 
دفتر انتخابات را به عنوان عضو و دبیر س��تاد انتخابات 
کش��ور برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری  منصوب کرد.

اخبار

ادامه خدمات درمانی نیروی زمینی در پلدختر و آق قال 
جانش��ین فرمانده نی��روی زمینی ارتش گفت: خدمات رایگان بهداش��تی و 
درمان��ی نیروی زمینی ارتش در پلدختر و آق قال که از همان روزهای اول وقوع 

سیل آغاز شد کماکان ادامه دارد.
امیر سرتیپ »نوذر نعمتی« درباره ادامه خدمت رسانی به سیلزدگان اظهار 
کرد: نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اس��المی ایران هر آنچه در توان دارد 
را در مناطق س��یل زده کشور به صحنه آورده است تا زندگی مردم در این مناطق به 
حالت عادی بازگردد. وی با اش��اره به احداث سه قرارگاه مردم یاری گفت: این قرارگاه ها 
در ش��هر های خرم آباد، پلدختر و معموالن احداث ش��ده و به صورت ش��بانه روزی فعال 
هس��تند. جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: خدمات رایگان بهداش��تی و 
درمانی نیروی زمینی ارتش در پلدختر و آق قال که از همان روزهای اول وقوع سیل آغاز 

شد کماکان ادامه دارد.  میزان

ارتش اسالم
هنوز تصمیمی درباره قیمت بنزین گرفته نشده

عضو ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: ش��ورا هنوز تصمیمی در 
مورد قیمت بنزین نگرفته است.

محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا گفت: در این جلسه در مورد قیمت بنزین بحث و گفتگویی نشد.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هفته گذش��ته در حاش��یه جلسه 
هیئت دولت در پاسخ به نگرانی ها درباره دو نرخی شدن بنزین و ارتباطش با اقدامات 
اخیر آمریکا گفت: کمیته مربوطه در حال بحث و بررسی است، جلسه ای خواهیم داشت 

تا بررسی کنیم. تا کنون هیچ تصمیمی که مغایر با قانون مجلس باشد را نگرفته ایم.
او در تش��ریح مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: در جلس��ه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی روی س��ناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث ش��د اما تصمیم 

نهایی در این زمینه گرفته نشده است.  مهر

پارلمان
تشکیل کارگروه های استانی بازسازی و نوسازی 

به منظور تسریع در روند بازسازی مناطق تحت تأثیر از سیالب، کارگروه های 
اس��تانی بازسازی و نوس��ازی؛ ذیل قرارگاه بازسازی و نوسازی کشور، به ریاست 
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداران و با عضویت نمایندگان دستگاه های 

متناظر ملی در سطح استان ها تشکیل شد.
در پی ابالغیه ۲۸ فروردین ماه رحمانی فضلی وزیر کش��ور و رئیس قرارگاه 
بازسازی مناطق سیل زده به استانداران سراسر کشور، کارگروه های استانی بازسازی 
و نوس��ازی، ذیل قرارگاه بازس��ازی و نوسازی کشور، به ریاس��ت معاون هماهنگی امور 
عمرانی اس��تانداران و با عضویت نمایندگان دس��تگاه های متناظر ملی در سطح استان 

ها تشکیل شده است.
در صورت نیاز، کارگروه بازس��ازی و نوس��ازی در سطح شهرس��تانهای مورد نیاز با 

حضور دستگاه های متناظر شهرستانی نیز تشکیل گردد.  وزارت کشور

در حاشیه

قنبری: اصالح طلبان در جریان تصمیم گیری های کشور نیستند!
اصالح طلبان و تاکتیک های تکراری

اگرچه طیفی از اصالح طلب��ان از جمله صادق زیباکالم  دست ها را به نش��انه تسلیم باال برده اند و به صراحت از دیـــــدگاه
نق��ش اصالح طلبان در مش��کالت اقتصادی کش��ور و ناکارآمدی های دولت 
روحانی انتق��اد می کنند، اّما طیفی دیگر، کم��اکان ترجیح می دهند وانمود 
کنند ک��ه اصالح طلبان نقش چندان��ی در اداره مملک��ت و وضعیت موجود 

نداشته اند.
داریوش قنبری از جمله این افراد است که در گفت وگو با روزنامه ابتکار 
گفته اس��ت: »به نظر من اصالح طلبان در این ش��رایط باید مردم را نس��بت 
به سرنوش��ت خود حس��اس کنند. همین االن هم جریان اصالحات به لحاظ 
ش��خصی و گروهی خیلی از مواهب قدرت بهره مند نبوده اند و در بسیاری از 
پست های حس��اس هیچ کدام از افراد اصالح طلبان حضور ندارند. در مجموع 

اصالح طلبان در جریان تصمیم گیری ها نیستند.« 
این سخنان در حالی مطرح می شود که دولت روحانی با حمایت مستقیم 
اصالح طلبان روی کار آمده اس��ت و عالوه بر آن، س��هم این جریان سیاسی 
در کابینه دولت تدبیر و امید، کم نبوده اس��ت. عالوه بر اس��حاق جهانگیری 
که به عنوان یک چهره شاخص و مطرح اصالح طلب از ابتدای دولت روحانی، 
معاون اول بوده اس��ت، بسیاری از چهره های اصالح طلب ازجمله علی ربیعی، 
عباس آخوندی، محمود حجتی، عیسی کالنتری، معصومه ابتکار، شهیندخت 
موالوردی در کابینه حضور داش��ته  یا دارند. در بدنه کش��ور نیز س��هم قابل 

توجهی از استانداری ها در اختیار اصالح طلبان بوده است.
نکته قابل توجه دیگر در اظهارات این فّعال سیاسی اصالح طلب و نماینده 
اسبق مجلس، استفاده از تاکتیک قدیمی »اگر اصول گرایان بودند، وضع بدتر 
می شد« است که به نظر می رسد باز هم در دستور کار طیفی از اصالح طلبان 
ب��رای توجیه ناکارآمدی های دولت روحانی و اصالح طلبان قرار گرفته اس��ت. 
قنبری در همین زمینه می گوید: »نباید فراموش کنیم اگر در چنین شرایطی 

طیف تندرو بر سر کار بود، مشکالت کشور دوچندان می شد«.
اظه��ارات قنبری، اّم��ا عاری از نق��د به جریان 

سیاسی متبوع خود نیست. وی یکی از مشکالت 
اصالح طلبان را عدم نظارت بر لیست پیروز خود 
بعد از انتخابات دانس��ته و گفته اس��ت: »ایراد 
کار در نظ��ارت ب��ر عملکردها و ت��داوم حضور 

اس��ت. اگر اصالح طلبان آن فرد و گروه 
را متعه��د می کرد که در چارچوب 
اهداف و برنامه ه��ای این جریان 
حرکت کند، شاید نتیجه بهتری 

امروز می گرفتیم«.  فارس

توئیت های جدید تاج زاده؛ 
یف دفاع مقدس به  نفع ترامپ! تحر

توجیه  ب��رای  تاج زاده  مصطفی  سازش در برابر ترامپ، عالوه بر گـــزارش دو
تحریف واقعیات دفاع مق��دس، مواضعی اتخاذ کرده 
اس��ت که مرحوم هاشمی رفس��نجانی نیز نسبت به 

آنها مواضع سفت و سختی اتخاذ کرده بود.
مصطفی ت��اج زاده فعال سیاس��ی اصالح طلب و 
محکوم امنیتی در تازه ترین توئیت های خود به تاریخ 
دفاع مقدس پرداخته و ادعا کرده اس��ت که در طول 
جنگ اشتباهی بزرگ و خطایی استراتژیک از سوی 

ایران صورت گرفته است.
در ادام��ه ضم��ن بازخوان��ی توئیت ه��ای ای��ن 
اصالح طلب، بررس��ی خواهیم کرد ک��ه؛ آیا تاج زاده 
دچار خطای تاریخی ش��ده اس��ت یا اینکه با تحریف 
تاریخ س��عی بر اثب��ات ادعاهای خ��ود دارد؟ اولین 
توئیت تاج زاده نقل قولی از هاشمی رفسنجانی است 
که نوشته است "هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده 
کل قوا هنگام پذیرش قطعنامه 59۸ چند ماه پس از 
پایان جنگ اعالم کرد: »در کل جمع بندی این است 
که شاید ما با تجربه امروز )سال 1367( می توانستیم 
از بروز جنگ جلوگی��ری کنیم«. درباره امروزمان ما 

در آینده چه خواهیم گفت؟".
در رابطه با این توئیت باید گفت که تصمیم ادامه 
جنگ پس از فتح خرمشهر و ورود به خاک عراق، یک 
تصمیم جمعی و براساس شرایط موجود بود. به خالف 
اینکه برخی می گویند امام خمینی)ره( ابتدا مخالف 
ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بود، این گونه نیست 
و امام هیچ گاه موافق توقف جنگ پس از آزادس��ازی 
خرمش��هر در س��ال 1361 نبود. هاشمی رفسنجانی 
گفته اس��ت: "...دراین باره که جن��گ باید ادامه پیدا 
کند، بحث زیادی نبود؛ اوالً خاک ما در اختیار آن ها 
ب��ود. ثانیاً در آن مقطع، ایران خیلی با ابهت و قدرت 
پیش رفته بود؛ خیلی از توانمندی های نظامی عراق 
منهدم شده بود و بسیاری از نیروهایش در لشکرها و 
تیپ ها، آسیب جدی دیده بودند. هیچ کس در اینکه 
باید به محاکمه صدام برسیم و غرامت بگیریم، شک 
نداش��ت و در این زمینه بحثی نبود. بحث اصلی این 

بود که حاال دش��من را در خاک��ش تعقیب کنیم یا 
نه؟... امام مخالف ادامه جنگ نبودند و کس��ی جرئت 
نمی کرد با ایش��ان صحبت از ختم جنگ کند. ایشان 
خیل��ی جدی بودند، تا آخر هم جدی بودند". )کتاب 

اسرار مکتوم �� صفحه10۸(
هاشمی رفس��نجانی در مورد اینکه چه شرایطی 
موجب شد تا امام با ورود به خاک عراق موافقت کنند، 
ادامه داده اس��ت: "امام گفتند: »تا ل��ب مرز برویم.«، 
فرماندهان نظامی گفتند: »اگر تا کنار مرز عراق برویم 
و وارد خاکش نش��ویم، با منطق جنگ سازگار نیست. 
دشمن با خیال راحت، خود را تجهیز و آماده می کند 
و ب��ا اینکه در مناطق دیگر در خاک ماس��ت، در این 
مناطق هم دوباره جلو می آید«. گویا مرحوم ظهیرنژاد، 
در آن جلسه، خیلی خوب و از مقام یک فرمانده نظامی 
صحبت کردند. امام هم خوش��بختانه پس از شنیدن 
سخنان منطقی و تخصصی نظامیان، مخالفت نکردند. 
البته معموالً در این گون��ه بحث ها دخالت نمی کردند 
و ب��ه فرماندهان واگذار می کردن��د، که انتخاب کنند؛ 
ایش��ان کلیات را می گفتند. به هرحال این اس��تدالل، 
ایشان را قانع کرد و تا این حد پذیرفتند و گفتند: »در 
جاهایی وارد عراق ش��وید که مردم نیستند تا آسیب 
نبینن��د«...، به همی��ن دلیل پس از فتح خرمش��هر، 
عملیات ه��ای مه��م ما یا در کویر، ی��ا در کانال ماهی 
و هور و جزایر مجنون بود، که خالی از س��کنه بود. تا 
لب دجله هم رفتیم که باز مردم نبودند. به فاو هم که 
رفتیم، مردم نبودند. در کردستان هم، از جاهایی مثل 
ماووت وارد خاک عراق می ش��دیم که جمعیت زیادی 
نداشت. وقتی حلبچه را فتح کردیم، نیروهای ما وارد 
شهر نش��دند و فقط تا کنار دریاچه سد دربندی خان 
رفتیم. ولی در همان جا دیدیم که چون مردم حلبچه 
ُک��رد بودند و از نیروهای ما اس��تقبال کردند، صدام با 

بمباران شیمیایی از آنان انتقام گرفت".
مرحوم تیمس��ار ظهیرن��ژاد رئیس وقت س��تاد 
ارتش از جمل��ه موافقان ورود به خ��اک عراق بود و 

دالیل محکمی برای این کار داشت
همچنین باید از تاج زاده پرسید که؛ قبل از اجرای 
عملیات بیت المقدس و در دو س��ال نخس��ت جنگ، 
حکام عرب در دامن صدام نبودند؟ و این که در دو سال 
اول جنگ، آیا اقدامی از س��وی سازمان های بین المللی 

و منطق��ه ای به نف��ع ایران انجام گرف��ت؟ ایران پس از 
عملیات ه��ای بیت المق��دس، خیبر، والفجر هش��ت و 
کربالی 5 توانست موازنه سیاسی جنگ را تغییر بدهد. 
تاج زاده همچنین در توئی��ت دیگری ادعا کرده 
است که "سومین خطای استراتژیک، گسترش یافتن 
دامن��ه جنگ، حمله ب��ه نفت کش ه��ا و تالش برای 
بس��تن تنگ��ه هرمز بود ک��ه بهانه حضور گس��ترده 
ناوه��ای آمریکایی در خلیج فارس ش��د. باید ضمن 
افزایش توان دفاعی کش��ور و حفظ آمادگی کامل، از 

تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کرد".
ت��اج زاده در این توئیت اگر ه��م به دنبال تحریف 
تاریخ نبوده، دچار اشتباه تاریخی شده است و به گونه ای 
بیان می کند که انگار ایران آغازکننده جنگ نفتکش ها 
بوده و به دنب��ال آن ناوهای آمریکایی در خلیج فارس 
حض��ور پی��دا کردند.  جالب این اس��ت که در جریان 
جن��گ نفتکش ها عراق یک بار ناو جنگی آمریکایی را 
هدف قرار داد و 37 آمریکایی کشته شدند. عراق رسماً 
از آمریکایی ها عذرخواهی کرد و گفت حمله اش��تباه 

انجام شده و حاضر است غرامت بدهد
عراق پیش از فتح خرمش��هر و در س��ال 1360 
جنگ نفتکش ها را با حمله به کشتی های غیرنظامی 
و تج��اری ایران آغاز کرد که در ابت��دا ایران از توان 
مقابله جدی برخوردار نبود. عراق دو سال بعد شدت 
این حمله ها را زیادتر کرد و به تأسیسات نفتی جزیره 
خارک و نفتکش ها حمله کرد و ش��اهرگ اقتصادی 
کشور را با استفاده از سوپراتاندارهای فرانسوی مورد 
تهدی��د جدی قرار داد، از این پس ایران ضمن انجام 
اقدامات پدافندی، مقابله به مثل را هم در دستور کار 
خود قرار داد و پس از اجرای پیروز عملیات کربالی5 
در زمستان سال 1365، آمریکا به حمایت از عراق و 
کویت وارد عمل شد. عراق در آن برهه، جنگ شهرها 
را شدت بخشیده و حمالت موشکی اش به شهرهای 
ایران افزایش یافته بود. جالب این است که در جریان 
جنگ نفتکش ه��ا، عراق یک بار ناو جنگی آمریکایی 
را هدف قرار داد و 37 آمریکایی کش��ته شدند. عراق 
رس��ماً از آمریکایی ها عذرخواهی کرد و گفت حمله 
اش��تباه انجام شده و حاضر اس��ت غرامت بدهد، اما 
برخی این رفتار عراق را پاسخ به حضور مک فارلین از 

سوی آمریکا در ایران می دانستند. تسنیم  

مدافعان حرم یا اسد؟ مسئله این است
سعید نوروزی

حت��ی اگر احس��اس را کنار بگذاری��م و منطقی بنگریم، 
حتی از خود خانواده ش��هدا هم بپرسیم ش��اید قبول داشته 
باش��ند، درد خانواده ش��هدای مدافع حرم نسبت به شهدای 

دفاع مقدس بیشتر است! 
آنج��ا که بیش��ترین حرفی ک��ه خانواده ش��هدای جنگ 
تحمیلی ش��نیده اند این بوده که از س��همیه اس��تفاده کرده و 
امکانات رفاهی بیشتر شامل حالشان شده است و... اما خانواده 
شهدای حرم چه؟! از همسر شهید حججی و کودکی که یتیم 
شد و پدرش را ندید تا مادر شهید مجید قربانخانی که همین 
چند روز پیش پیکر سوخته فرزندش بعد از 3 سال به آغوشش 
برگش��ت و ش��یرینی پخش کرد و باالی تابوت پسر رشیدش 
کیک عقدش را گذاشت... درد مادری که جگرگوشه اش رفت 
سوریه تا با تکفیری و داعش، بجنگد و خاک پاک وطن را امن 
نگه دارد و آخر س��ر زخم زبان بزنند که وی برای پول رفته و 
»مدافعان اس��د« بوده اند نه حرم و وطن! درد کدام یک بیشتر 
اس��ت؟ درد مادری که باالی سر جنازه فرزندش می گوید: »تو 
رو خدا نگین که بچه من بخاطر پول رفته است« خیلی بیشتر 

است از دردهای دیگر خانواده شهدا.
صدالبته که همه ش��هدای ما، ش��هید اس��الم هستند. از 
ش��هدای دهه های ۴0 و 50 بگیر تا ش��هدای انقالب و جنگ 
تحمیلی... از ش��هدای مرزبانان گرفته تا سربازان گمنام امام 
زمان )عج(... از شهدای فتنه تا خیابان پاسداران و هسته ای ها 
و امنیتی ها... شهدای مدافع حرم هم همینطور، چه ایرانی چه 

افغانستانی و... همه شهدای اسالم و انقالب خمینی هستند!
مکتب همه ش��هدای ما نیز یک چیز اس��ت و آن: جهاد، 
مقاومت و ایس��تادگی! آن شهید که دشمن را از خاک کشور 
بیرون می کند عزیز اس��ت و آن شهید که دشمن را بیرون از 
خاک خانه نگه می دارد و می جنگد و در همان غربت خونش 

ریخته می شود و می ماند هم عزیز است.
آنک��ه امروز، با جه��اد و مظلومیت و غربت بیش��تر و در 
جنگی به مراتب سخت تر، لذت زندگی خود و همسرش را در 
آغاز دنیایش��ان رها کرده و رفته تا اسالم آمریکایی تکفیری، 
نتواند وطن امنَ ش را خراب کند... عزیزتر نیس��ت؟ این ایثار، 
قدردانی می خواهد یا زخم زبان؟! درد کدام بیشتر است؟ آنکه 
می رود در س��وریه و عراق می جنگد و آخرسر می گویند برای 
بش��ار اس��د بوده و ماهانه ۸ میلیون پول گرفته است یا آنکه 
۸ س��ال جنگید و گفتند برای امکانات بعد از جنگ اس��ت؟! 

طعنه های کدام خانواده بیشتر است؟!
همه شهدای ما، شهید اسالم هستند. از شهدای دهه های 
۴0 و 50 بگیر تا ش��هدای انقالب و جنگ تحمیلی... از شهدای 
مرزبانان گرفته تا س��ربازان گمنام امام زمان )عج(... از شهدای 
فتنه تا خیابان پاس��داران و هس��ته ای ها و امنیتی ها... شهدای 
مدافع حرم هم همینطور، فرقی بین ش��ان نیس��ت. اما آنکه در 
فردای ش��هادت مدافع حرم، تیتر می زنند »س��رتیپ حس��ین 
همدانی در س��وریه کشته شد«! چه مش��کلی دارد با شهدای 
حرم؟! مگر نه اینکه این عزیزان هم رفتند برای دفاع از کشور و 
اسالم؟ چرا قابل احترام نیستند و مورد توهین قرار می گیرند؟!

ش��اید برخی واقعا نمی فهمند که شهدای مدافع حرم، تنها 
مدافع حرم اهل بیت نیستند، اسم آنها مدافع حرم است اما مدافع 
حریم وطن نیز هس��تند! آنها مدافع تهران و اصفهان و شیراز و 
کرمانشاه اند! آنها مدافع ناموس ایرانی هستند تا کشورشان نشود 
عراق و افغانستان و س��وریه! مگر نه اینکه اگر مسابقه فوتبالی، 

جشنواره ای، کنس��رتی و انواع جشن ها در کمال آرامش برگزار 
می ش��ود بخاطر وج��ود امث��ال حججی ها و بلباس��ی ها و امیر 

سیاوشی ها است که در حلب و خان طومان تکه تکه شدند؟
آن مداف��ع حرم همان کاری را کرد که همت و خرازی و 
باکری در دهه 60 انجام دادند و اینان ادامه راهشان را رفتند؛ 
ک��ه همه هم می دانند جهاد این ه��ا عظیم تر بوده... در همان 
س��ال های اول انقالب هم بودند کسانی که کنایه و زخم زبان 
می زدن��د به بس��یجی ها؛ االن نیز همان ها ه��م نیش و کنایه 
می زنند به خانواده مدافعان حرم! حاال از قش��ر سلبریتی بگیر 
تا روش��ن فکر و عش��ق آمریکا و ملی گرا و وطن دوست؛ شعار 
بدهند »بس��یجی واقعی، همت بود و باکری« اما این مردم با 
چش��م خود می بینند، که در نگاه آرام و پرصالبت »محس��ن 

حججی« می توان هم »همت« را دید و هم »باکری« را!
هم��ت و باک��ری و چم��ران و زین الدین دی��روز، همان 
حججی و بلباس��ی و قربانخانی و رضا کریمی امروز هس��تند، 
همان ها دیروز در راه دفاع از کش��ور و اسالم بودند هم اینان 
ام��روز دارن��د می جنگند برای حفظ اس��الم محمدی و ایران 
چند هزار س��اله... ش��هدای دفاع مقدس یعنی شهدای مدافع 
حرم! و تنها کس��انی به شهید امروز اهانت می کنند که دیروز 

هم حرمت شهدا را نگه نمی داشتند!
برای بس��یجی ها و انقالبی های امروز، فرقی نمی کند دفاع 
از اسالم کجا باش��د! می تواند همان جا باشد که مرتضی آوینی 
می گوید: »کربال را تو مپندار که ش��هری است در میان شهرها 
و نام��ی اس��ت در میان نام ها، نه کربال حرم حق اس��ت«. حرم 
حق اکنون جبهه های مقاومت اسالمی است، حرم حق می تواند 
شلمچه و هویزه ها باشد، می تواند الزهرا و حلب و جنوب لبنان 
و...! مهم این اس��ت ک��ه نگذارند انقالب خمینی محو ش��ود و 
جای چهره رحمانی اس��الم را نقاب پلید تکفیری بگیرد. آن ها  
جنگیدن برای آزادسازی س��وریه )و تبعات آن اگر نمی رفتند( 

را مث��ل جنگی��دن در رکاب امام حس��ین )ع( در روز عاش��ورا 
می پندارند... این را یکی از ش��هدای مدافع حرم یعنی ش��هید 
مصطف��ی جعفری می گوید. حاال باز ع��ده ای بگویند ما چرا در 
س��وریه می جنگیم و خون می دهیم؟! یا نه، باز عده ای بگویند: 
آنقدر به این ها که می روند دمشق زیاد می دهند که نگو و نپرس! 
و... نفهمن��د که در جواب به ای��ن حرف ها و کنایه ها؛ »ما پیکر 
عزیزم��ان را در راه خدا داده ایم و آنچه را در این راه دادیم، پس 

نمی گیریم...« همسر شهید هادی کجباف یعنی چه... .
گفتن از دردهای همس��ر دهه 70یی ش��هید و خانواده و 
مادر ش��هید حرم و نگاه های کودک چندماهه شهدای مدافع 
حرم تمامی ندارد و کم نیست؛ این یادداشت نیز، بخاطر دوباره 
پی��ش آمدن این حرف ها بعد از بازگش��ت "داش مجید آقای 
قربانخانی" که حر گونه به ش��هادت رسید و استخوان هایش 

سوخت و بازگشت نوشته شد.
در آخر ش��اید خواندن این خاطره خالی از لطف نباش��د: 
یک روز یک مادر ش��هید افغانستانی در جواب سوال: »اینکه 
ایرانی ها می روند در کش��ور غریبه، با داعش می جنگند، یک 
استدالل کامال منطقی این است که دشمن را در همان بیرون 
مرزهای جمهوری اس��المی نگه  دارند؛ آیا جوانان افغانستانی 
ه��م همین نیت را برای کش��ور افغانس��تان دارن��د؟!« گفت: 
»افغانس��تان که همیش��ه خدا در جنگ اس��ت و االن هم در 
جنگ اس��ت! ام��ا اینکه بچه  من با اختی��ار و انتخاب خودش 
رف��ت س��وریه، اول به خاطر خدا و اس��الم و حریم اهل بیت 
پیامبر و دفاع از والیت فقیه بود، بعد هم به خاطر ایران است! 
جمهوری اسالمی آبروی همه مسلمانان است. مرز ایران برای 
همه مسلمین حرمت دارد. امام خامنه ای، امام همه مسلمانان 
جهان اس��ت. ایران اگر امنیت نداشته باشد که نمی شود! پای 
داعش اگر به ایران باز ش��ود که نمی شود! شهید من هم رفت 

برای امنیت ایران! خدا را هم شاکریم، الحمدهلل!«الف

یادداشت

مدعیان توخالی 
ادامه از صفحه اول

امارات و عربستان در حوزه حقوق بشر از بدترین 
کشورها هستند چنانکه نهادهای حقوق بشر از وجود 
30 هزار زندانی سیاس��ی در زندان های س��عودی در 
بدترین شرایط خبر می دهند و پرونده جنایات امارات 
در داخل و در یمن نیز همچنان مفتوح است. بسیاری 
از کش��ورها حاض��ر نخواهند بود که توس��عه روابط با 
کش��ورهایی مانند امارات و عربستان را بدهند که نزد 
افکار عمومی جهان به عنوان ناقضان گس��ترده حقوق 

بشر شناخته می شوند.
 نکته دیگر ماهیت تروریس��تی این کشورهاس��ت. 
جهانیان اذعان دارند که امارات و عربستان با نسخه آمریکا، 
محور تروریسم پروری در منطقه هستند که نمود آن را در 
عراق و س��وریه و حتی در اروپا و آمریکا می توان مشاهده 
کرد. تروریس��م پروری این کش��ورها دوری بس��یاری از 
کشورها از روابط با آمریکا به همراه داشته و پذیرنده روابط 
با کشورهایی که تهدید امنیت جهان هستند نخواهند بود. 
نمود این تروریسم دولتی امارات و عربستان در یمن است 

که میلیون ها انسان بی گناه را به کام مرگ برده اند. 
نکته بسیار مهم آنکه امارات و عربستان در جمع 
مهره ه��ای آمریکا هس��تند که عمال اس��تقالل رفتار 
ندارند. کشورهایی که امروز با آمریکا علیه ایران اقدام 
می کنن��د قطعا فردا روزی اگر آمریکا به دنبال تحریم 
یک��ی از خریداران نفت از این کش��ورها باش��د، با آن 
همراهی می کنند. بر این اس��اس امارات و عربس��تان 
هرگز نمی توانند ش��رکای نفتی قابل اعتمادی باشند 
ح��ال آنکه مصرف کنندگان ب��زرگ نفت نظیر چین، 
هند، ژاپ��ن، کره و... ب��ه دنبال منابع��ی قابل اعتماد 
هس��تند که هم استقالل سیاسی داش��ته باشد و هم 

امنیت پایدار برای آنها وجود داشته باشد.
 جمهوری اس��المی ایران به عن��وان محور ثبات و 
اس��تقالل در منطق��ه از این مولفه ها برخوردار اس��ت 
و این ش��اخصه وجه تمایز آن با کش��ورهایی همچون 
امارات و عربستان اس��ت. مسلما هیچ کشوری حاضر 
نیست برای بلندمدت تامین نیازهای انرژی خود را به 
کش��ورهایی واگذار کند که مطیع آمریکا هس��تند آن 
هم آمریکایی ک��ه به هیچ کدام از تعهدات بین المللی 
وحتی دوجانبه و چندجانبه خود پایبند نبوده و نشان 

داده است که هرگز قابل اعتماد نخواهد بود.
 با توجه به آنچه ذکر ش��د ب��ه صراحت می توان 
گفت که ادعاهای امارات و عربس��تان صرفا ادعاهایی 
پوشالی و غیرعملی است که صرفا برای رضایت آمریکا 
و ایجاد جو روانی در داخل ایران و البته کاس��ب کاری 
از افزایش بهای نفت صورت گرفته و هیچ پش��توانه ای 
ب��رای آن وجود ندارد.  آنها مدعیان توخالی هس��تند 
ک��ه صرفا فریادهای بلند دارن��د در حالی که در عمل 
ت��وان اجرای هیچ ک��دام از وعده های خود را ندارند و 
جهان نی��ز اعتمادی به آنها ن��دارد و پذیرنده ریختن 
تخم مرغ های خود در سبد ادعاهایی آنها نخواهد بود 
و همچن��ان ایران را قابل اعتمادترین و مناس��ب ترین 

منبع تامین انرژی خود می داند.

سرمقاله
ن حجت االسالم رئیسی احیای  ا ظرفیت های دیوان عالی کشور میـــــز
و تس��ریع و دقت در رسیدگی ها را مورد تاکید قرار 
داد و گف��ت: در بحث رس��یدگی ها، نه دقت فدای 

سرعت شود و نه سرعت فدای دقت گردد.
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید ابراهی��م 
رئیس��ی، رئیس ق��وه قضاییه در مراس��م تودیع و 
معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، در 
بخش��ی از اظهاراتش به بیان نکاتی درباره جایگاه 
دیوان عالی کش��ور پرداخت و اظه��ار کرد: حوزه 
نظ��ارت یک حوزه تش��ریفاتی برای دی��وان عالی 
کشور نیس��ت؛ بلکه یک حوزه واقعی است که در 

آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود.
وی بر نظارت اساس��ی دیوان عالی کش��ور بر 
هم��ه آرای محاکم با همان اطالق��ی که در قانون 

اساسی وجود دارد، تصریح کرد.
رئیس ق��وه قضاییه احیای ظرفیت های دیوان 
عالی کشور و تس��ریع و دقت در رسیدگی ها را به 
عنوان نکات بعدی مورد اشاره قرار داد و گفت: در 
بحث رسیدگی ها، نه باید دقت فدای سرعت شود 
و نه س��رعت فدای دقت گردد؛ بلکه اصل و اساس 
بر کیفیت رس��یدگی ها در همه مراحل رس��یدگی 
اس��ت، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص 
نس��بت به پرونده هایی که به نحوی قلوب مردم را 

در یک منطقه جریحه دار کرده است.
وی در ادام��ه با تقدیر از قض��ات دیوان عالی 
کش��ور گفت: رس��یدگی خ��ارج از نوب��ت به این 
پرونده ها، عی��ن عدالت اس��ت و هیچگونه خالف 

عدالت نیست.
رئیس��ی با اش��اره به مس��ئله کمک دادسرای 
دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه 
حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، 
گفت: قانونگذار در جهت روش��ن ش��دن و تبیین 
موضوع در تصمیم گیری ها، بر حضور دادیاران در 

محاکم تاکید کرده است.
وی ادامه داد: اگر هنگام رسیدگی به یک پرونده 

به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض اس��ت؛ اما 
اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد، این به معنی 
این است که آسیب وجود دارد و باید آسیب شناسی 
و آس��یب زدایی صورت گیرد؛ لذا تکرار بی دقتی با 
صرف��ا با نقض حل نمی ش��ود و حتما باید پیگیری 

شود تا اصل آسیب مرتفع شود.
حجت االسالم رئیس��ی تاکید کرد: این افتخار 
اس��ت که می��زان نقض آرا در دیوان عالی کش��ور 
کاهش پیدا کند و نش��اندهنده کارآمدی محاکم، 
روزآمد ش��دن آن ها و تس��لط بر مس��ائل قضایی 

خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بیان داش��ت: حقیقتا تداوم 

سالمت در دیوان عالی کشور و حفظ سالمت این 
مجموعه امری بس��یار مهم است که جملگی باید 
ب��ر آن مداومت کنیم. همه در دیوان عالی کش��ور 

همت کردید تا سالمت تضمین شود.
حجت االس��الم رئیس��ی تصریح کرد: موضوع 
مهم اتق��ان آراء جزو م��وارد تحولی در دس��تگاه 
قضایی اس��ت؛ یعنی در س��ند تح��ول از مواردی 
که درج کردیم، این مس��ئله بوده اس��ت که سازو 
کارهای��ی دارد و مهمتری��ن س��ازو کار آن دیوان 
عالی کش��ور است که انشاءاهلل با همت واال و دقت 
نظرهای  ارزشمند ش��ما عملکرد این مجموعه به 

اتقان آراء در کشور بیانجامد.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد

رسیدگیخارجازنوبتبهپروندههاییکهقلوبمردمراجریحهدارمیکند


