
 معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح  در دفاع مقدس با اشاره به تشکیل واحدهای 
اطالعات عملیات در ابتدای جنگ تحمیلی در مناطق مختلف خوزستان، اظهار داشت: 
»عملیات های بزرگی نظیر خیبر و بدر، در منطقه هور خوزســتان انجام شــد که نقش 

واحدهای اطالعات عملیات در روند موفقیت آمیز این عملیات ها برجسته بود.«
سرلشــکر محمد باقری، در اولین یادواره 387 شهید اطالعات قرارگاه كربالی نیروی زمینی 
سپاه گفت: »كشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس در زمان جنگ تحمیلی بیش از 50 میلیارد دالر 
به رژیم بعث كمک كردند كه این حمایت ها در كنار كمک مالی آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی 

سابق كار را برای رزمندگان ما دشوار كرده بود، اما این ملت با دست خالی در برابر متجاوزان ایستاد.«
وی با بیان اینکه هم اكنون به بركت خون شهیدان، انقالب اسالمی ایران با افتخار مسیر خود را ادامه داده و آرمان های 
خود را دنبال می كند، افزود: »آنها فریب خوردگانی را با عنوان تکفیری دور هم جمع كرده اند و در سوریه و عراق دست به 
كشــتار مردم می زنند و در كنار آن نیز از عربســتان برای حمله به یمن حمایت می كنند، اما سرنوشت آنها روشن است و 

جبهه حق با پایداری و ایستادگی، مقاومت، اخالص و استعانت الهی پیروز است.«
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  آزادی بیــان در آمریکا.../ آماده باش آمریکا برای مقابله با یک 
کمپین انتخاباتی و بازداشت مخالفان »دونالد ترامپ«، نامزد جمهوری خواه 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- کالیفرنیا.

  آموزش گدایی/ نمایی از آموزش راهبان بودایی برای جمع آوری 
اعانه در جشنواره پورنیما در کاتماندو نپال

  گاوها به کمک انسان ها آمدند/ وقتی اعتراض کشاورزان و دامداران 
اروپایی نتیجه نداد پای گوسفندان و گاوها را به خیابان های پایتخت  کشاندند.

یادداشت
مهدي سعیدي

 مجلس دهم و توجه به اولویت ها

  ساالران شجاع/  لیال اوتادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت »اگر شب ها 
در جاي گرم و نرم مي خوابیم و مثل مردم کشورهاي نزدیک مجبور به مهاجرت جنگي 
و آوارگي نیستیم، مدیون مرداني هستیم که از سال ها پیش تا هنوز مي جنگند تا 

مرزهامون به روي بیگانگان باز نشه، دم همه تون گرم ساالران شجاع و...«

سیدمحمد مشکوه الممالک

سردار مرتضی صفاری در گفت وگو با صبح صادق تبیین کرد

جهاد کبیر  یعنی حفظ روحیه استکبارستیزی

  مسابقه بیکارها/ مسابقه »خارج از فضا« در شهر سئول. در این 
مسابقه شرکت کنندگان بدون استفاده از هیچ دستگاه الکترونیک، بدون 
صحبت کردن، خوابیدن، خوردن و آشامیدن می نشینند و هر کس که 

بیشتر از همه دوام بیاورد، برنده می شود.

  روش های جدید در کاهش ترس کودکان/ پروژه دانشگاهی در 
آلمان برای کم کردن ترس کودکان سه تا هشت ساله با تماشای جراحی 

روی یک خرس عروسکی.

همزمــان با ســوم خرداد، 
افتخارآفرین  عملیات  ســالروز 
فتح خرمشهر،  و  الی بیت المقدس 
مراسم دانش آموختگی دانشجویان 
افسری و تربیت پاسداری دانشگاه 
فرمانده  با حضور  امام حسین)ع( 

معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اســالمی در 
این مراسم در سخنان مهمی به تبیین 
منطق قرآنی و اسالمی »جهاد كبیر« 
به معنای »ایستادگی و تبعیت نکردن 
از جبهه استکبار« و ابعاد و الزامات آن 
در نظام جمهوری اسالمی پرداختند و 
نســبت به تالش ها و برنامه ریزی های 
گسترده جبهه اســتکبار برای نفوذ و 
تغییر هویت نظام اسالمی هشدار دادند.

برای تبیین و تشریح ابعاد بیانات 
امام خامنه ای به ســراغ سردار سرتیپ 
پاســدار مرتضــی صفــاری، فرمانده 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 

حسین)ع( رفتیم.
ســردار صفــاری در گفت وگو با 
خبرنــگار صبح صــادق در این زمینه 
گفت: امام)ره( اصل و اساس سپاه را بر 
پاسداری انقالب بنا نهاد. این مسئله در 
اصل 150 قانون هم آمده است؛ از این 
جهت روحیه انقالبی یکی از موضوعات 
اساســی است كه باید در همه خواص، 

از جمله پاسداران وجود داشته باشد.
وی افزود: بر اساس بیانات حضرت 
امام)ره( و حضرت آقا روحیه انقالبی به 
معنای مرعوب نشــدن در برابر دشمن 
است، اعتقاد به اینکه نصرت و پیروزی 
به دست خداست و ما مأمور انجام وظیفه 
هستیم. اصل و پایه اعتقاد ما در دوران 
غیبت، قرآن كریم اســت. كسی كه بر 
اعتقادات و آموزش های قرآن  اســاس 
حركت كند و با تجزیه و تحلیل های دیگر 
كاری نداشته باشد، روحیه انقالبی دارد.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حســین)ع( با اشاره به 
اینکه پاسدار انقالبی باید حق را بگوید، 
هر چند این حق گفتن به ضرر خودش 
تمام شــود، بیان كــرد: از این جهت 
تأكید حضرت آقا بســیار بجا است كه 
می فرمایند، پاسداران جمهوری اسالمی 
بایــد روحیه انقالبی را در خود حفظ و 

تقویت كنند، یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه مأموریت بزرگ 
سپاه، پاســداری از انقالب، ارزش ها و 
آرمان های انقالب است، گفت: داشتن 
روحیه انقالبی برای سپاهیان، به ویژه 
در شــرایط فعلی یــک تکلیف بزرگ 
است. در این شرایط حساس پاسداران 
انقالب اسالمی باید به وظیفه انقالبی و 
روشــنگرانه خود پایبند باشند. پاسدار 
انقالبی باید توجه داشــته باشــد كه 
وظیفه پاسداری از انقالب را به درستی 

انجام دهد.
سردار صفاری افزود: اگر پاسداران 
ساكت باشند و امربه معروف و نهی ازمنکر 
نکننــد، قطعاً روحیه انقالبی خود را از 
دســت می دهند و نمی توانند وظیفه 
پاسداری خود را به درستی انجام دهند.

وی با اشــاره بــه اینکه معنویت 
و بصیرت افزایــی از موضوعــات مورد 
تأكیــد حضرت آقاســت، گفت: یکی 
از گفتمان هــای اصلــی مــا در كار با 
دانشجویان بحث معنویت افزایی است. 
معنویت ابعاد مختلفی دارد. تعابیری در 
این زمینه از حضرت امام)ره(، حضرت 
آقــا و علمای دین وجود دارد و مبحث 
معنویت، بصیرت، آگاهی از مسائل روز 

و دشمن شناســی، یکی از موضوعات 
درسی دانشجویان است؛ چراكه تقویت 
ایمان یکی از مهم ترین كارها و وظایف 

پاسداران است.
ســردار صفاری دربــاره اقدامات 
صورت گرفتــه در این زمینه گفت: ما 
در دانشگاه امام حســین)ع( جلسات 
هفتگی قرارگاه فرهنگی را در دســتور 
كار قــرار داده ایم كه اســاس كار این 
جلســات، افزایش ایمــان و معنویت 
بچه هاســت. افراد زیادی را از درون و 
بیرون مجموعه با هدف معنویت افزایی 
آورده ایم و بسته های فرهنگی و اقدامات 
فرهنگــی و معنوی را بــه منزله یک 
كار اساســی و مهــم و حتی مهم تر از 
مباحث آموزشــی دیگر در دستور كار 
قرار داده ایم. در این راستا هر ساله این 
بسته ها را واكاوی می كنیم تا آن مواردی 
را كه نتیجه كمتری داشته، حذف كرده 

و موارد دیگری را جایگزین آن كنیم.
وی در ادامه گفت: ما در این زمینه 

در میانه راه هســتیم و تا حد مطلوب 
فاصله زیادی داریم. دشمنان ما به شدت 
كار می كنند، ما هم باید تالش خود را 
در این زمینه و با محور ترویج معنویت 
و تدیــن افزایش بدهیــم. فرماندهان 
و استادان ســپاه، به ویژه  كسانی كه 
ارتباط بیشــتری با دانشجویان دارند، 

در این مسئله وظیفه ویژه تری دارند. 
سردار صفاری افزود: دو سال پیش 
حضرت آقا یکی از مأموریت های سپاه و 
به ویژه این دانشگاه را كادرسازی برای 
نظام دانســتند، نه فقط برای مجموعه 
ســپاه. بر همین اســاس ما اصل را بر 

گزینش نیروهای مستعد قرار دادیم. 
بنابرایــن، نکتــه اول عضوگیری 
بر اساس اســتعداد است و نکته دیگر 
افراد  با استعداد  آموزش های متناسب 
اســت كه اهمیت بســیار زیادی دارد. 
اگر در دانشــگاه آموزش های متناسب 
با استعداد دانشجویان صورت بگیرد و 
پس از آن هم آموزش های تکمیلی به 

درستی انجام شود، قطعاً نتیجه مطلوب 
كه همان خواسته حضرت آقا در زمینه 
كادرســازی برای نظام اســت، حاصل 

خواهد شد. 
وی تصریح كرد: جهاد به دو صورت 
جهاد اكبر و جهاد اصغر اتفاق می افتد؛ 
اما تعریــف جدیدی كه حضرت آقا در 
بیانات شان به آن اشاره كردند، تعریف 
جهاد كبیر بود. در این چند سال اخیر 
حضرت آقــا بارها این دغدغه را مطرح 
كردند كه مسئوالن و دولتمردان چندان 
به مسئله جهاد كبیر توجه نمی كنند و 
متأســفانه برخی دولتمردان احساس 
می كنند كه باید مرعوب استکبار جهانی 
بشوند تا شاید وضع شان بهتر شود؛ در 
حالی كه فرهنگ قرآن و فرهنگ جهاد 
كبیر مخالف این تفکر و اندیشه است. 

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت 
پاســداری امام حســین)ع( در ادامه 
یــادآور شــد: حقیقت این اســت كه 
عده ای هســتند كه روحیــه انقالبی 
ندارنــد، واداده اند و مرعوب دشــمن 
شده اند. همین افراد به ظاهر می گویند 
كه حضرت آقا فصل الخطاب اســت و 
بیانــات حضرت آقا صحیح اســت؛ اما 
به دلیــل اینکــه در دل خود مرعوب 
دشمن هستند، تفکر و روحیه انقالبی 

و دینی ندارند.
 وی گفــت: ایــن مســئوالن به 
دغدغه های حضرت آقا توجه نمی كنند؛ 
بر اســاس این حضرت آقا در مراســم 
دانشــگاه حركت جدیدی انجام دادند؛ 
ایشان بچه ها را از حالت نظامی خارج 
كردند و فرمودند كه به جلوی جایگاه 

بیایند و روی زمین بنشــینند. شــاید 
حضرت آقا بچه ها را نشاندند كه بتوانند 
این موضوع را برای آنها جا بیندازند. اگر 
بچه ها ایســتاده به صحبت های ایشان 
گوش می دادند، شــاید حواس شان از 
موضوع پرت شده یا در حالت ایستاده 
خســته می شــدند و نمی توانستند به 
طــور دقیق بــه صحبت های ایشــان 
گوش بدهند. حضــرت آقا این مطلب 
را به سپاه و پاسداران تعلیم كردند كه 
وظیفه اصلی شما افزون بر جهاد اكبر، 
جهاد كبیر به همان معنایی است كه در 

قرآن آمده است.
سردار صفاری یکی از جهات اصلی 
جهاد كبیر را مرعوب نشــدن در برابر 
دشــمن و توجه كردن به نصرت الهی 
دانست و افزود: ما باید به وعده خداوند 
اعتماد داشته باشیم، نه به وعده دشمن 
كــه قطعاً به آن عمل نخواهد كرد و از 
خوی اســتکباری دشمن بیشتر از این 

هم نمی توان انتظار داشت. 
وی گفــت: این بــار حضرت آقا، 
سپاه را كه وظیفه اصلی اش پاسداری از 
انقالب است، مورد خطاب قرار می دهند 
و می فرمایند: شــما كه آینده ساز این 
انقالب و نظام هستید، باید به موضوع 
جهــاد اكبر و جهاد كبیــر توجه ویژه 
داشته باشید كه اگر این باور را در خود 
تقویت كنید، در جنگ نرمی كه دشمن 
آغازگر آن بوده است، پیروز خواهید شد. 
پاسداران انقالب اســالمی اگر روحیه 
جهاد كبیــر را در خود حفظ و تقویت 
كنند، می توانند این روحیه را به عموم 

مردم نیز منتقل كنند.
وی با بیان اینکه جهاد اكبر و جهاد 
كبیر انقالب و نظــام را بیمه می كند، 
گفت: اگر پاســداران انقالب اسالمی با 
این روحیه در صحنه باشــند، دشمن 

نمی تواند كاری از پیش ببرد.

سرهنگ  قهرمانی گفت: امروز باید برای مصونیت بخشی انقالب در برابر معاندین و 
دشــمنان برنامه داشته باشیم که اگر در میدان نبرد سایبری، هوشمندانه عمل نکنیم، 

دچار مشکل می  شویم.
به گزارش خبرنگار صبح صادق، سرهنگ محمدجواد قهرمانی، معاون روابط عمومی و تبلیغات 
نیروی زمینی سپاه در همایش تخصصی روابط عمومی و تبلیغات این نیرو حضور فعاالنه در جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی را یک وظیفه مهم برای متولیان امر دانست و تصریح كرد: »امروز مدیران 
روابط عمومی ما به عنوان چشمان باز مجموعه ها و متولیان تبلیغات و فرهنگی باید كار زیربنایی 

انجام دهند؛ چرا كه دشمن برای عملیات روانی جامعه ما، خاصه جوانان سرمایه، امکانات و تجهیزات مدرن به كار گرفته تا 
در این میدان ما را زمین گیر كند، اگر به خودمان نیاییم و این نقش را جدی نگیریم، دچار مشکل می شویم.« وی افزود: »ما 
باید در مسیر جبهه فرهنگی انقالب اسالمی هوشمندانه و مدبرانه گام برداریم تا با ارائه الگویی به این جبهه انسجام ببخشیم؛ 
این مهم میسر نمی شود، مگر بتوانیم از ظرفیت ها و توانمندی های موجود به نحو شایسته  بهره ببریم. امیدواریم مسئوالن 
دغدغه های حضرت  آقا در این زمینه را به خوبی بشناسند تا جلوی تشدید توطئه های سایبری و تبلیغاتی دشمن گرفته شود.«

سرلشکر باقری در اولین یادواره شهدای اطالعات

انقالب اسالمی به برکت خون شهیدان تداوم یافته است
معاون روابط عمومی و تبلیغات نیروی زمینی سپاه

در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی فعاالنه حضور یابیم

  برای بیست و دومین ســال متوالی همزمان با ایام سوگواری 
ارتحال جانسوز رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره(، ۷۰۰ تن از 
دانشجویان مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین)ع( نیروی زمینی سپاه در 
قالب کاروان دوی امدادی با عنوان » عاشقان حسینی زائران خمینی« 

مسیر شهر اصفهان تا مرقد امام خمینی)ره( را طی می کنند.
یا خمینی عاشق روی توایم

مست جام و بسته موی توایم
کو به کو ، منزل به منزل می دویم

رهرو دل خسته کوی توایم...

 پاسخ الهی
نکته: شادی صدر یکی از نویسندگان و فعاالن مطبوعاتی وابسته به 
فتنه گران كه به گفته خودش چندین سال در خارج از كشور به دنبال دفاع 
از حقوق زنان است، با انتشار عکسی در حال نوشیدن مسکرات و اهانت به 
امام حسین)ع( جوهره مدرنیته را نشان داد. شادی صدر همچنین درباره 
این توهین خود در فیس بوكش نوشت: »تقدس زدایی از امر مقدس و فرو 
ریختن هر آنچه مقدس است، جوهره مدرنیته است.« شوخی با امر مقدس 
و تابوزدایی هم جزئی از همین روند مدرن شدن جامعه است. جریان دوم 
خرداد  افرادی را در درون خود رشــد داد كه اهانت به مقدســات را مایه 
پیشرفت خود بدانند. او همان كاری را كرده است كه اكنون داعش با قبور 

و مراقد ائمه و اولیاء اهلل می كند.
نظر: متوکل عباسی ۱۷ مرتبه قبر امام حسین)ع( را خراب کرد، 
باز به صورت اول برگشت. طبق روایتی، دیزج ملعون قبر مطهر را 
بشکافت و دید بوریای تازه ای که بنی اسد هنگام دفن آورده بودند، 
هنوز باقی است و جسد مطهر بر روی آن است؛ اما به متوکل نوشت: 
»قبر را نبش نمودم چیزی نیافتم.« همه اراضی کربال را آب بستند و 
در آن زراعت کردند، گاهی آب جاری نمی شد و گاهی گاوهایی که 
برای شخم و شیار بسته بودند پیش نمی رفتند و گاهی قبر مطهر 
در آسمان و زمین معلق می شد و گاهی تیرهای غیبی  می رسید.

 نخســتین نشست علني دهمین دوره مجلس شوراي اسالمي صبح روز 
شنبه هشتم خرداد ماه 95 در صحن علني مجموعه بهارستان و با حضور رؤساي 
قواي مجریه و قضائیه، مسئوالن لشکري و كشوري، فرماندهان سپاه و ارتش، 
جمعي از خانواده هاي شهداي هسته اي، شهداي مجلس و شهداي مدافع حرم، 
اعضاي مجمع تشــخیص مصلحت نظام، وزرا و معاونان رئیس جمهور و جمع 

دیگري از میهمانان داخلي و خارجي آغاز شد. 
پیام رهبر معظم انقالب اسالمي نیز زینت بخش این مجلس بود و اولویت ها 
و جهت گیري كلي آن را نمایان ســاخت. معظم له با تأكید بر آنکه شــناخت 
اولویت هاي كشــور از مهم ترین وظایف نمایندگان اســت؛ از دو اولویت فوري 
كشــور چنین یاد كردند: »تحقق بخشــیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات 
قطعي آن و نیز تالش مجّدانه براي گسترش و ژرف سازي فرهنگ اسالمي، دو 

اولویت فوري كنوني است.«
این دو موضوع فوریت هایي است كه مدت هاست رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اسالمي آنها را رصد كرده و در فرصت هاي مختلف به مسئوالن ذي ربط گوشزد 
كرده اند. مجلس دهم نیز كه در آغاز راه است باید با تمام توان و انرژي خیلي 

زود سوار بر كار شده و وظیفه خطیر برشمرده را پیگیري كند.
حقیقت آن اســت كه مجلس مجموعه اي سیاســي است كه مغز و ركن 
تصمیم گیري كشور به شــمار مي آید. وظیفه خطیر قانون گذاري و نظارت بر 
عملکــرد قوه مجریه را برعهده دارد. این ویژگی سیاســي بودن، هم مي تواند 
به فرصتي در خدمت نمایندگان و هم به تهدیدي پیش روي آنان بدل شــود. 
فرصــت از آن جهت كه انتظار می رود تصمیمات و اقدامات مجلس مبتني بر 
شــناخت موقعیت كنوني كشــور در جهان و منطقه و متناسب با سناریوهاي 
دشمن اتخاذ شود كه الزمه آن هوشمندي، بصیرت و سیاسي بودن است. بدون 
داشتن تیزبیني و هوش سیاسي نماینده مجلس فردی منفعل خواهد بود كه 

تصمیماتش با شرایط زمانه بیگانه خواهد بود.
اما از منظري دیگر این سیاســي بودن اگر آن قدر پررنگ شــود كه به 
سیاسي كاري تغییر ماهیت داده و بر وظایف اصلي مجلس كه رفع مشکالت 
كشور از طریق قانون گذاري و نظارت است سایه اندازد، آن گاه مي توان چنین 
گفت كه سیاسي بودن خود به مانعي براي كارآمدي مجلس بدل شده است. 
غلبه سیاســي كاري بر فضاي مجلس شوراي اسالمي حتي نگاه حقیقت بین 
را بر نمایندگان تار كرده و امکان تشــخیص صحیح اولویت هاي كشور را نیز 
از بین خواهد برد؛ لذا مجلس را مشغول به بررسي طرح ها و لوایحي خواهد 
كرد كه تناسب چندانی با نیازها، فوریت ها و اولویت هاي كشور ندارند. تجربه 
تلخ مجلس ششــم كه مجلسي كاماًل سیاســي بود، به خوبي نشان داد كه 
چطور عمر و فرصت نمایندگان مردم با مشغول بودن به موضوعاتي انحرافي 

و كم اهمیت اتالف شد!
در این میان آنچه قابل توجه اســت این اســت كه در مجلس دهم وزن 
جریان هاي سیاسي به یکدیگر نزدیک بوده و تصمیمات و اعالم نظرها در مباحث 
مختلف چندان قابل پیش بیني نیست. این وضعیت و خصوصیت مجلس سبب 
می شود رقابت بین نمایندگان دو طیف سیاسي حاضر تنگاتنگ بوده و شاید به 
آن منجر شود كه بخش عمده اي از وقت و توان مجلس به رقابت هاي جناحي 
و سیاسي بگذرد. این آفتي است كه از هم اكنون نمایندگان مجلس باید براي 
جلوگیري از شکل گیري آن تدبیر كنند. بحث هاي تند و پرحاشیه و كم اثر درباره 
انتخاب رئیس مجلس در هفته هاي گذشته، نشانه نامطلوبي است از تهدیدي 

كه ممکن است مجلس دهم به آن گرفتار شود!
از دیگر ویژگي هاي مجلس دهم آن است كه از همسویي سیاسي بیشتري 
با دولت یازدهم برخوردار است. این وضعیت مي تواند به هماهنگي و همکاري 
بیشتر در رفع مشکالت كشور مدد رساند. طبیعي است كه پس از این، اعتراض 
به عدم همیاري و همسویي مجلس نمي تواند دلیل خوبي براي عدم رفع كمبودها 

و كاستي ها به شمار آید.
به هر حال، كارهاي بر زمین مانده در كشور و تالش براي عبور از كمبودها 
و رفع تبعیض ها و حركت در مســیر پیشرفت و عدالت نیازمند تالش، تدبیر و 
اخالص نمایندگان مجلســي است كه پرتوان و پرانرژي بر كرسي قانون گذاري 
نشسته اند و خود را مستظهر به هدایت و نصرت الهي و حمایت ملت مي دانند.


