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در  خود  آخرین صحبت های  در  قالیباف  آقای   
ایده  با تکرار   بار دیگر  مجلس شورای اسالمی 
جدید   رانی  حکم  نظام  نوسازی  مورد  در  خود 
ما،   که  اند  کرده  اضافه  امنیت  بازگشت  از  بعد 
اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیمگیری های 

الزم در این حوزه هستیم.
در       باشند  داشته  یاد  شریف  خوانندگان  اگر   
شماره های قبل  ایده ایشان  به طور مفصل مورد  
حال  در  اینکه  اعالم  لکن  گرفت.  قرار  بررسی 
ایجاد اجماع در تصمیم گیری های الزم در این 
حوزه هستیم، مخصوصا با توجه به صحبت های 
طبق  باز  که  داشت  برآن  مرا  رئیسی  آقای  اخیر 

معمول چند مورد را فضولتا عارض شوم.
 قربان از قدیم و ندیم گفته اند که از کوزه همان 
مستاصل  ملت  یعنی  ما  و  اوست،  در  که  تراود 
چطور انتظار داشته باشیم کسانی که وضع موجود 
نتیجه ای جز عملکرد مشعشع آنها نیست، بتوانند 
انقالبی، رنسانسی،  حتی رفرمی قابل قبول و قابل 

اجرا به وجود آورند؟
 در ثانی، زمانی از حکومت مردمی و دمکراسی 
مردم محور صحبت می کنیم قطعا معیار خواست 
مردم و اعمال نظر آنهاست، نه اصالح از باال به 

پایین یا اصالحات فرمایشی یا تقدیمی.
 ثالثا آیا وقتی از اجماع  متولیان به جای اجماع 
و  حل  آراء  ذهنتان  در  کنید،  می  صحبت  ملی 
عقد  یا همان شورای ثقیفه و همین لویی جرگه 

افغانستانی خودمان تداعی نمی شود؟
 ثقیفه ای که جناب رئیسی در سخنان اخیر خود 
)که ماهم به آن پرداختیم( پنبه اش را کامال زدند 
و ضمن تبری، جناح مقابل خود را به پیروی از 

آن متهم نمود.
ایده حضرت  انجام  برای  امنیت  لزوم  مورد  در   
یادآوری   فقط  ایم  کرده  بحث  مفصال  قبال  عالی 
می کنم آیا تکرار یا اعتراف به این که هنوز امنیت 
کامل در جامعه برقرار نشده آن هم توسط یکی 
از سران سه قوه مملکتی نمی تواند تبعات سوء 
داخلی مخصوصا در زمینه عدم ثبات اقتصادی و 
اثرات بسیار منفی در حیطه روابط خارجی داشته 

باشد؟
 آیا فکر می کنید در جامعه ای که مبتال به قبلیه 
گری سیاسی، یا طایفه گری سیاسی است، اصال 
امکان به وجود آمدن اجماع وجود دارد که شما 
منافع   سازی  همسان  امکان  مگر  آنید،  دنبال  به 
گروها و با هر اسم و عنوان وجود دارد گروهایی 
بر  کامل  ارجحیت  گروهی  و  منافع شخصی  که 

منافع ملی دارد؟
تاسیس  زمان  در  شما  چه  اگر  قالیباف  آقای   
حزب رستاخیز  نوجوان ۱۲ ،۱۳ ساله بودید ولی 
احتماال آن را به یاد دارید. دقیقا شاه علت تاسیس 
که  اعالم کرد  آغاز یک حکمرانی جدید  را،  آن 
اساس آن ایجاد دمکراسی کنترل شده بود. چون 
معتقد  امروز،  بزرگان  از  بسیاری  مثل  هم  ایشان 
برای  هضم  قابل  کامل  دمکراسی  و  آزادی  بود 

معده ایرانیان نیست.
 ما انتظار داشتم به دنبال طرح حکمرانی جدید 
برای شنیدن حرف  شاهد طراحی مکانیزم هایی 
جهت  هایی  طرح  باشیم،  آنها  اجرای  و  مردم 
ایجاد  احزاب واقعی، تقویت و اجازه تشکل های 
مردمی یا سمن ها، نه تشکیل جلسات خصوصی 
از جوانان قدیمی با تفکرات تاریخ گذشته برای 
به  ایجاد حکمرانی نو، چرا که اکسیری که شما 
یافت  مردم  بیکران  اقیانوس  در  در  آنید  دنبال 
می شود نه درگعده های حکومتی که ما جوشش 
افکار این نوع گعده ها را هر جمعه. درخطبه های 
بزرگانی چون احمد خاتمی  و آقای علم الهدی  
شاهدیم. البته باید اضافه کنم، این نوع تلقی، از 
پروری  رعیت  حقیقت  در  یا  حکمرانی،  ع  نو 
قدیم و تقسیم جامعه به دوطبقه حاکم و محکوم                                                                        
از  رسیده  ارث  به  و  شده  شناخت  ای  ریشه 
سالطین گذشته مختص شما نیست، بلکه امروزه 
ماننده  مذهبی،  زیبای  عناوین  چوب  چهار  در 
جامعه والیی یا جامعه مهدوی، می رود که با قلب 
واقعیتهای عقیدتی به عنوان یک اصل  ثابت غیر 
قابل تغییر و قرائتی رسمی به اصطالح عامیانه در 
ایدئولوژی حکومتی جا خوش کند و آرزوهای 
انقالب محقق گردد  اول  مرحوم حسن آیت در 
که با آن چه به عنوان جمهوری اسالمی معرفی، 
و سعی در تحقق آن در متن جامعه شد فرسنگها 

فاصله دارد.
 آخر کالم به تاسی از نصحیت های امام راحل 
پیوندید، و  به  به مردم  واقعا وقت آن نیست که 
اندیشه های ناب و الزم حکومتی را از دل این 

دریای بیکران استخراج کنید؟
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آب و هوای
 آذربایجان شرقی

 در سیطره 
خشکسالی و آلودگی

ورزش  8

تهران و باکو در 
وضعیت جنگ گرم؟
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۳ ماه طالیی پیِش روی 
سینمای ایران

2 غایب مهم تراکتور
 در بازی با استقالل

کارگرانی که از ادامه 
زندگی انصراف می دهند
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 رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای 
تاکید کردند که  ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی 
کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ، رشد دادن، مجهز 

کردن و احیاء جبهه مقاومت بود.
و  دیدار خانواده  در  ای،  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
دمیدن  سلیمانی،  سردار  بزرگداشت  ستاد  اعضای 
روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و 
اساسی شهید سلیمانی خواندند و افزودند: سردار با 
تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت، این پدیده 
ماندگار و رشد یابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی 
و نفوذ امریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، 

مجهز و احیاء کرد.
انسانی  به عنوان  ایشان گواهی سیدحسن نصراهلل 

بی بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی، باب 
در  سلیمانی  سردار  کار  اهمیت  درک  در  بزرگی 

احیای مقاومت برشمردند.
رهبر انقالب با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در 
مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت 
در عراق و سوریه و یمن افزودند: سردار سلیمانی با 
استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس و مشورت 
های یارانش، مقاومت را با تکیه بر امکانات داخلی 
متوقف  مقتدر کرد.ایشان همچنین  همان کشورها 
کردن غائله بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه 
سلیمانی  مهم سردار  کارهای  از  یکی  را  آن  های 
قضیه  آن  در  سلیمانی  شهید  افزودند:  و  خواندند 
از  قدردانی  با  انقالب  داد.رهبر  امتحان خوبی  هم 

فعالیت های تحسین برانگیز سردار قاآنی فرمانده 
سپاه قدس گفتند: الحمداهلل خأل سردار در موارد 
بسیاری پر شده است.مجموعه مقاومت خودشان 
بال  و  پَر  و  اسالمی  جمهوری  راهبردی  عمق  را 
اسالم می دانند و این حرکت در همین جهت ادامه 
خواهد یافت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
سردار  از  عمومی  تجلیل  سخنانشان  از  دیگری 
مراسم  در  مردم  خودجوش  حضور  و  سلیمانی 
مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخالص سردار 
سلیمانی برشمردند و افزودند: امسال هم مثل سال 
گذشته حضور مردم پرشور است و به فضل الهی 
در زمینه حضور با معنا و قدرشناسی ملت از سردار 

سلیمانی هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد.

ارزش پول ملی 
در پایین ترین 
سطح تاریخی

رهبر انقالب در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی:

خأل سردار سلیمانی در موارد بسیاری پر شده است

آمار عجیب دیش های اینترنت 
ماهواره ای استارلینک  در ایران

تشویش اذهان عمومی
 یعنی هر حرفی

 خالف نظر آقایان

وزارت اطالعات اعالم کرد : بزرگترین شبکه ی 
تأمین مالی و تجهیزاِت تیم های عملیاتی گروهک 
امام  گمنام  سربازان  توسط  منافقین،  تروریستی 
شبکه  اصلی  عناصر  و  شناسایی  )عج(  زمان 

بازداشت شدند.
 متن اطالعیه روابط عمومی وزارت اطالعات به 

این شرح است:
می رساند:  ایران  شریف  مّلت  استحضار  به 
بزرگترین شبکه ی تأمین مالی و تجهیزاِت تیم های 
توسط  منافقین،  تروریستی  گروهک  عملیاتی 
سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و 6 نفر 
از عناصر اصلی شبکه در سلسله عملیاتی همزمان 
و در چند استان کشور، بازداشت، ۱0 نفر احضار 
و تعدادی دیگر از مرتبطین شبکه تحت تعقیب 
انتقال  وظیفه ی  گسترده،  شبکه ی  این  می باشند. 
پول از خارج با شیوه های پیچیده ی پولشویی و 
تأمین تجهیزات مختلف برای تیم های عملیاتی- 
سرکرده ی  بود.  عهده دار  را  منافقین  تروریستی 
فرزند  دولتی  محمد  علی  به نام  مزبور  شبکه ی 
غالمحسین از عناصر مهم منافقین است و دارای 
دفاتر و مؤسساتی در کشورهای امارات و هلند 
می باشد. نام برده در تعامل مثلث آلبانی، امارات و 
هلند، خطوط عملیاتی و پوشش الزم برای تأمین 
فراهم می کرد.  را  تروریست ها  لجستیک  مالی و 
در داخل کشور نیز دفاتر، مؤسسات و مرتبطین 
متعددی توسط وابستگان گروهک منافقین، روند 

در  مستقر  از سرپل های  امکانات  و  پول  تحویل 
خارج و انجام فرآیندهای چندالیه ی پولشویی با 
هدف امحای ردها و آثار منافقین را اجرا کرده و 
نهایتًا پول، اسلحه، مواد منفجره و ابزارهای فنی و 
مخابراتی را به تیم های تروریستی تحویل داده و 
حتی به استخدام اراذل و اوباش برای صحنه های 
عناصر  من جمله  می پرداختند.  اخیر  اغتشاشات 
عملیاتی  اعضای  از  یکی  پدر  شده،  دستگیر 
سال   ۳ به  نزدیک  که  است  تروریستی  تیم های 
یک  به  انتسابش  به دلیل  و  شد  بازداشت  پیش 
تهاجم  موجب  کشور،  مهّم  صنعتی  دانشگاه 
امنیتی  دستگاه های  علیه  معاند  رسانه های  وسیع 
و قضایی کشور شد. شایان ذکر است که این فرد 
نیز سابقه ی وابستگی قدیمی به گروهک منافقین 
و محکومیت زندان به همین جرم را دارا می باشد.
مرتبطین  و  پیش گفته  شبکه ی  پیرامون  تحقیقات 
آن ها ادامه داشته و عناصِر مقیم خارج از کشور 
نیز از طریق پلیس بین الملل )اینترپل( و به جرم 
»تأمین مالی تروریسم« و »پولشویی سازمان یافته« 

تحت پی گرد قرار خواهند گرفت.
من جمله  منافقین  میزبان  کشورهای  به  همچنین 
که  می گردد  یادآور  امارات  و  هلند  آلبانی، 
پیشه ی  جنایت  و  بحران زیست  ماهیت  به دلیل 
جز  کشوری  هر  در  آن ها  گروهک، حضور  این 
دامن زدن به اقدامات غیرقانونی و تروریستی در 

آن کشورها، ثمری نداشته و نخواهد داشت.

وزارت اطالعات خبر داد:
شناسایی بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاِت

 تیم های عملیاتی گروهک تروریستی منافقین

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار کرد: هنر 
و رسانه ابزاری قدرتمند و مهم است،  از زبان موثر 
هنر در انعکاس و انتقال مفاهیم و ارزش های دینی 
المسلمین  و  بگیرید.حجت االسالم  بهره  فرهنگی  و 
در  دیماه،   ۱۲ دوشنبه،  آل هاشم،  سیدمحمدعلی 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، تاکید کرد: هنر 
اندیشه هاست و  و  افکار  انعکاس  رساترین وسیله 
گاه یک اثر هنری تاثیرگذاری عمیق تر و وسیع تری 
در مقایسه با دیگر ابزارهای تبلیغی و ترویجی دارد 
و از این رو باید از هنر در موضوعات روز سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ارکان شکل گیری حماسه نه دی 
را می توان در سه وجه تبیین کرد، نخستین رکن این 
با همت و بصیرت و عمل  حماسه مردم بودند که 
بود  مردم  دینی  ایمان  دوم  شدند،  رکن  میدان  وارد 
آسانی  به  را  مردم سختی ها  ایمان  این  سایه  در  که 
بدل کردند و رکن سوم عاشورا بود که در این مورد 
غیرت دینی مردم هتک حرمت به عاشورا و حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( را برنتابید و حماسه عظیم نه 
دی خلق شد.امام جمعه تبریز، همچنین سیزده دی 
را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  سالروز  ماه 
اسالم  سرافراز  سردار  این  گفت:  و  داشت  گرامی 
فتنه های بسیاری را از منطقه و ایران دفع کرد و مردم 
آذربایجان و تبریز نیز در سال 98 در راهپیمایی عظیم 
خود در روز شهادت سردار سلیمانی همچون تمام 
و  عشق  اسالمی،  انقالب  تاریخ  در  حساس  نقاط 
عالقه خود به آرمانهای انقالب و شهدا را به تصویر 

کشیدند.

مفاهیم و ارزش های دینی با زبان هنر منتقل شود

گوش کسی بدهکار 
مشکالت مردم نیست


