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سناتورارشدامريكاييدرکنفرانسمونيخ:
طرح هاي جديدي براي تحريم ايران به سنا

 ارائه مي كنم
س�ناتورارش�دامريكاييدرميزگرديدرکنفرانسامنيت�يمونيخگفت:
واشنگتنبايدبههمهآنهاييکهموردتهديدايرانقرارگرفتهاند،کمكکند.
به گزارش فارس، در ادامه برگزاري كنفرانس امنيتي مونيخ، يك ميزگرد با حضور 
چند قانونگذار كنگره امريكا برگزار شده است. در بخشي از اين نشست، »ليندسي 
گراهام«، سناتور ارشد جمهوريخواه امريكايي كه همواره مواضع تندي عليه ايران 
داشته، در مونيخ هم بار ديگر اين مواضع را تكرار كرد. او روز يك شنبه در بخشي از 
سخنانش به تهديد ايران براي عربستان سعودي و اسرائيل اشاره و تأكيد كرده كه 
رياض به خاطر تهديد ايران در يمن و تل آويو به خاطر تهديد حزب اهلل، حق دارند 
نگران باشند. قانونگذار امريكايي در ادامه مدعي شده كه اقدامات ثبات زداي ايران 
در چهار كشور عربي يمن، لبنان، سوريه و عراق ادامه دارد.  اين سناتور امريكايي 
همچنين تأكيد كرد: »من )طرح( تحريم هايي عليه ايران را به سنا)امريكا( معرفي 
خواهم كرد و دليل اين كار هم رفتار مخرب آن در منطقه است و نه بحث هسته اي.«  
او همچنين گفت: »به نظر من، ما)امريكا( بايد به اف��رادي كه مورد تهديد ايران 
هستند، بيشتر كمك كنيم، نه اينكه كمتر از آنها حمايت كنيم.« گراهام كه عليه 
مسكو و نزديكي احتمالي دولت ترامپ به دولت روسيه هم موضعي تند دارد، در 
مونيخ در اين باره گفت: »ما به آنچه روسيه براي تضعيف انتخابات ما انجام داد، يك 

نگاه سخت و دقيقي خواهيم كرد تا آمادگي بهتري داشته باشيم.«

آيت اهلل جوادي آملي:   كار از علما و عقال 
ساخته نيست جامعه را قائمان بالعلم اداره مي كنند

تأکيدقرآناين اس�تکهکاراز  فرهنگي
علماوعقالساختهنيس�ت،علمافقطدر
حوزهه�اجم�عميش�ونددرسش�انرا
ميگوينددوبار،سهبار،چهاربارايناصول
وفقهراميگويندوتمامميشود.عدهايرا
همتربيتميکنند؛اينکارمقطعياست،
کارازعقالهمساختهنيست،بلكهجامعهرا
ميکنن�د. اداره بالعل�م قائم�ان
به گزارش »انتخ��اب«، آيت اهلل جوادي آملي، 
در درس تفسير خود در مسجد اعظم در ادامه 
تفسير آيات سوره مباركه طور اظهار داشت: 
قرآن كريم مي فرمايد تفكر كنيد، تعلّم و تعّقل 
كنيد، اينها نعمت هاي خوبي اس��ت. در اين 
موارد فرمود ما آنجايي كه مي گوييم، »لََعلَُّهْم 
يَتَفكُروَن«، »لََعلهْم يْعلَُموَن«، اين از آن جهت 
است كه انسان مشكل داخلي خودش را حّل 
كند اما اگر بخواهد تحّولي در جامعه پيدا بشود 
و مردم اصالح بشوند، اين با »لَِقْوٍم يْعلَُموَن« و 

»لَِقْوٍم يْعِقُلوَن« است. 
او ادامه داد: تأكيد قرآن اين است كه كار از علما 
و عقال ساخته نيس��ت، علما فقط در حوزه ها 
جمع مي شوند درس شان را مي گويند دو بار، 
سه بار، چهار بار اين اصول و فقه را مي گويند و 
تمام مي شود. عده اي را هم تربيت مي كنند؛ اين 
كار مقطعي است، كار از عقال هم ساخته نيست. 

بلكه جامعه را قائمان بالعلم اداره مي كنند. 
اين مرجع معزز تقليد در توضيح واژه »قوم« در 
عبارت »لَِقْوٍم يْعِقُلوَن« بيان داشت: قوم عالم يا 
قوم عاقل؛ نظير قوم عاد و ثمود نيست، ما روي 
كره زمين نداريم كه اين قوم، قوم عالم باشند، اين 
قوم، قوم عاقل باشند! بلكه اين قوم يعني قيام؛ اگر 
كسي قائم »بالعلم« بود قائم »بالعقل« بود، مثل 
امام ]رحمه اهلل عليه[، جامعه را اصالح مي كند. 
همچنين وجود مبارك حضرت ]عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف[ هم كه مي آيد، »بما أنه عليٌم« 
نيس��ت »بما أنه قائم بالعقل و العدل« جهان را 

اصالح مي كند.  استاد برجس��ته حوزه علميه 
قم تأكيد كرد: اگر جامعه بخواهد اصالح بشود 
با حوزه و درس و بحث حوزه، كه مقطعي است 
حاصل نمي ش��ود؛ آن تحّول عظيم كه بتواند 
جلوي اعتي��اد و بي ازدواج��ي را بگيرد، جلوي 
ازدواج سفيد، افزايش طالق و گراني را بگيرد، و 
مدينه فاضله شكل بگيرد، براي »لَِقْوٍم يْعلَُموَن« 
است، »لَِقْوٍم يْعِقُلوَن« اس��ت. اگر كسي »قائم 
بالعقل« و »قائم بالعلم« بود، آن وقت مي تواند 
كش��ورش را اصالح كند.  وي تصريح داش��ت: 
متأسفانه ما به زهد و عبادت نزديك تر هستيم تا 
به علم و عقل. زاهد و عابد مشكل خودشان را حّل 
مي كنند، علم ما هم تقريباً دارد مشكل خودمان 
را حّل مي كند، ما عالم هستيم، ما عاقل هستيم 

نه »قائم بالعقل« و »قائم بالعلم.« 
اين استاد تفسير با بيان اين مطلب كه وجود 
مبارك ام��ام زمان)عج( قائم ب��ه عقل و عدل 
اس��ت، اذعان كرد: اگر وجود مبارك حضرت 
ظهور كند »بما أنه عليٌم، بما أنه عاقٌل«، او »قائم 
بالعقل« است، »قائم بالعدل« است كه جهان 
را اصالح مي كند. در قبالش هم مثل استكبار و 
صهيونيسم اينها »قائم بالطغيان« هستند. اين 
جنگ جهاني اّول و جنگ جهاني دوم را اينها 
راه اندازي كردند. ميليون ه��ا آدم را در جنگ 
جهان��ي اول و دوم كش��تند، اآلن حاال جنگ 
جهاني اّول و دوم ندارند جنگ هاي نيابتي دارند 
يا سوريه هست يا غّزه است يا يمن است يا عراق 
هست، جنگ هاي نيابتي دارند. اين قوم، قوم 
طاغي، يعني »قائم بالطغيان« است. اينكه امام 
)رحمه اهلل( مي فرمود شيطان بزرگ، شيطان 
بزرگ، همين است. يك وقت است كسي كار 
فساد مي كند در داخله خودش، او فاسد هست 
اما طاغوت باشد »قائم بالطغيان« باشد، نيست. 
اما اينه��ا »قائم بالطغيان« هس��تند. بنابراين 
آنجا كه ق��رآن دارد: »بَْل ُهْم َق��ْوٌم طاُغوَن«، 
نمونه هايش همين استكبار و صهيونيسم است 

كه كاري جز آدم كشي ندارند. 

»پدر معنوي تروريسم« درگذشت

سرلشكرجعفريدرآيينبهرهبرداريازطرحکشاورزيجنوبکرمان:
نگاه انقالبي و مديريت جهادي كليد رفع محروميت از مردم است

مسئوالنامريكايياعالم
کردند،»عمرعبدالرحمن«  جهان

کهازويبهعنوان»پدرتروريسمافراطگرايانه«ياد
ميش�وددرس�ن78س�الگيودرزندانيدرايالت

کارولينايشماليدرگذشت.
به گزارش ش��بكه اس��كاي ني��وز عرب��ي، زندگي عمر 
عبدالرحمن روز ش��نبه در زندان پايان يافت. او  سال ها 
به عنوان پير و مراد جريان هاي تروريستي شناخته شده 
و يكي از اولين رهبران ديني بود كه از مبارزات مسلحانه 
دفاع ك��رد و به نوعي پايه گ��ذار اقدامات اف��راط گرايانه 

مسلحانه با انگيزه ديني و مذهبي بود. 
فتواها و سخنراني هاي عمر عبدالرحمن مصري االصل 
كه نابينا بود و در سال هاي متمادي بر صندلي چرخدار 
مي نشست، در دهه 90 قرن گذشته منجر به ايجاد يك 
سلسله گروه هاي مس��لح افراط گرا عليه دولت مصر شد 
كه دس��ت به ترور دهها ت��ن در مصر و خ��ارج آن زدند. 
او همچني��ن تاريخي طوالني در دش��مني و مخالفت با 

دولت هاي مختلف اين كش��ور داشت.  او در زمان جمال 
عبدالناصر، رئيس جمهور اسبق مصر به مدت هشت ماه 
در زندان بود و بعد از ترور انور سادات در سال 1981 نيز به 
مدت سه سال زنداني شد كه در نهايت از دست داشتن در 
ترور سادات تبرئه و آزاد شد.  عمر عبدالرحمن كه مدتي در 
عربستان سعودي نيز درس دين مي داد، پس از تنگ شدن 
عرصه بر او در مصر راهي سودان شد و در تمام اين دوران 
خانه و محل سكونت وي محفلي براي افراط گراياني بود 
كه استفاده از سالح براي رسيدن به خواسته هاي خود را 
به راحتي توجيه مي كردند.  آنگونه كه دولت امريكا اعالم 
كرده عمر عبدالرحمن از ديابت و بيماري شريان كرونري 
رنج مي برده و بعد از تحمل 10 س��ال از حبس ابد خود 
در ايالت كاروليناي ش��مالي، روز جمعه در زندان فدرال 
اين ايالت درگذشت.  عمر عبدالرحمن در سال 1990 و 
در حالي كه نام او در فهرس��ت افراد مرتبط با تروريسم 
وزارت خارجه امريكا بود توانس��ت ويزاي ورود به اياالت 
متحده را بگيرد و يك سال بعد از آن نيز توانست با دريافت 

گرين كارت اقامت كامل امريكا را نيز به دست بياورد.  عمر 
عبدالرحمن در امريكا نيز توانسته بود افراط گرايان را به 
دور خود جمع كند و حضور او در امريكا همزمان ش��د با 
ترور چند تن از ش��خصيت هاي مخالف افراط گرايي در 
امريكا و خاورميانه. پيروان او در خاورميانه نيز همچنان به 
خطبه ها و سخنانش به عنوان راه گشاي خود براي انجام 

اقدامات افراط گرايانه استفاده مي كردند.
  دولت اياالت متحده در س��ال 1992 گرين كارت عمر 
عبدالرحم��ن را باطل كرد و پس از انفج��ار يك كاميون 
بمب گذاري شده در مقابل مركز تجارت جهاني در 1993 
امريكايي ها دريافتند كه آنها نيز از انديش��ه هاي افراط 
گرايانه دور نيستند و بعد از گذشت چهار ماه از اين حادثه 
او را بازداش��ت كردند و همراه با چند تن از پيروانش در 
1995 به اتهام دست داشتن در انفجار مقابل ساختمان 
تج��ارت جهاني و چند م��ورد ترور و نيز داش��تن برنامه 
براي انفجار در مقابل دفتر سازمان ملل و برخي ديگر از 

ساختمان هاي حساس در امريكا متهم شد.  

فرماندهکلسپاهباتأکيد براينكهمردمولينعمت  سياسي
ماهس�تند،گفت:نگاهانقالب�يومديريتجهادي
کليدرف�عمحروميتوبهبودزندگيمردماس�ت.
به گزارش سپاه  نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي 
جعف��ري، فرمان��ده كل س��پاه روز گذش��ته در آيين 
بهره برداري از فاز اول طرح 600 هكتاري كش��اورزي 
»تكل حس��ن« از مناطق محروم جنوب استان كرمان 
با تأكيد ب��ر اينكه مردم به وي��ژه محرومين ولي نعمت 
ما هستند، گفت: از رسالت هاي اصلي انقالب اسالمي 
حمايت و پش��تيباني از م��ردم در مناط��ق محروم و 
بهره گيري از منابع طبيعي و به كارگيري بهينه آنها در 
اين زمينه است كه از ابتداي انقالب با حركت جهادي 
جهاد سازندگي آغاز شد، اما متأس��فانه به تدريج نگاه 

غيرانتفاعي منجر به تعطيلي آن گرديد. 
وي با بيان اينكه حرك��ت جهادي و احي��ا و ادامه روند 
فعاليت جهاد سازندگي در اوايل انقالب مطالبه چند سال 

گذشته مقام معظم رهبري)مدظله العالي( از سپاه و بسيج 
است، اظهار كرد: بحمداهلل اقدامات مؤثري دراين خصوص 
توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( آغاز شده و بنده 
به مردم منطقه اين نويد را مي دهم كه به طور دقيق، جامع 
و مستمر از اين منابع طبيعي بهره خواهند برد. سرلشكر 
جعفري در ادامه، ضرورت بهره گيري از علم و دانش فني 
روز در كش��اورزي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: عالوه  
بر اين با به كارگيري اصول اقتصاد مقاومتي و كامل كردن 
چرخه كاشت، داشت، برداش��ت و رساندن محصول به 
بازار كه مردم دراين خصوص نقشي تعيين كننده  را ايفا 
مي كنند مي توان ش��اهد آباداني و رونق مناطق محروم 
بود. فرمانده كل س��پاه نگاه انقالبي و مديريت جهادي 
را كليد رفع محروميت  و بهبود زندگي و معيشت مردم 
در مناطق محروم عنوان و تصريح كرد: با نگاه انقالبي و 
مديريت جهادي مي توان تبعات فاصله گرفتن از حركت 
جهادي س��ال هاي آغازين انقالب را جبران كرد كه در 
اين زمينه بحمداهلل سپاه و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 

طي س��ال هاي گذش��ته گام هاي مهم و تأثيرگذاري را 
برداشته اند. وي افزود: ان شاءاهلل با فراگيري اين رويكرد 
و به ميدان آمدن س��اير بخش ها و احس��اس مسئوليت 
بيشتر دستگاه هاي مسئول مي توان چشم انداز مطمئني 
از جريان محروميت زدايي از چهره مناطق غيربرخوردار 
كشور داشت. سرلشكر جعفري خاطرنشان كرد: صبغه 
مردمي سپاه هيچ گاه بين اين نهاد با مردم و مشكالت آنان 
فاصله نينداخته است و ما در اين زمينه مشتاقانه ورود 
كرده ايم و در خدمت به مردم تا رفع اين گونه مشكالت از 
زندگي آنان لحظه اي دريغ نمي كنيم. فرمانده كل سپاه 
در پايان با تقدير از اقدامات جهادي قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا در رف��ع محروميت در اقصي نقاط كش��ور 
تصريح كرد: اميدواريم با برنامه ريزي هاي به عمل آمده در 
راستاي رسيدگي به مناطق محروم و كم برخوردار كه از 
مطالبات مقام معظم رهبري)مدظله العالي( است و سپاه 
آن را دنبال مي كند، با كمك مردم شاهد رونق كشاورزي 

در اين مناطق باشيم. 

پروژه های محروميت زدایی و عمرانی سپاه در سيستان و بلوچستان | تسنيم

اسلحه و مشروب آزاد !

موضعهماهنگترکي-عربي-اسرائيلي
عليهمصالحهجوييظريف

خبرنگار»جوان«دراقداميهماهنگشدهازيكفروشگاهمجازيمشروبسفارشداد
ودرمحلروزنامهجوانتحويلگرفت!

يكکليك،فاصلهشهروندانايرانيتاخريدمشروباتالكليوسالحگرم
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وعراقرابهدوکشورشيعهتبديلکندکه

اينبسيارخطرناكاست

وزيرخارجهعربستان:
چگونهماميتوانيمباملتيکههدفشنابودي
مااست،ارتباطداشتهباشيم.تازمانيکهايران
دررفتارشودراصوليکهاينکشوربرپايهآن
ادارهميشود،تغييرندهد،بسياردشواراست

کهباچنينکشوريدرارتباطبود

وزيردفاعرژيمصهيونيستي:
ه�دفاي�رانتضعيفثب�اتدرکش�ورهاي
خاورميانهودرنهايتعربستانسعودياست.
اس�رائيلآمادهگفتوگوباکش�ورهايعربي
برايمقابلهبا»عناصرتندرودرمنطقه«است.

بايدباهمهتوانباايرانمقابلهکرد

اگرجبههمردمیبهاصلح
برسدحمايتمیکنيم

دبيرکلجبههپايداري:
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سياستمداران
عليهنودسينمايي

افخميازفشارهايدولتيبهبرنامههفت
سخنگفتهاست.ظاهراًمسئوالنوزارتارشاد
تالشميکنندتابهمديرانس�يمابقبوالنند
ادامههفتبهس�ودسينمانيست| صفحه16
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سكویالمپيك2020
دورازدسترسنيست

طراوتخاکساردرگفتوگوبا»جوان«:
هزينهاعزامبهليگجهان�يراازجيبمان

پرداختکرديم|صفحه9
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ت و
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زمينهچيني
استيضاح
درامريكا
  دريكماهگيوروددونالدترامپبهکاخسفيد
شرايطروانيانتقالقدرتدرکاخسفيددرحال
فراهمشدناست.دههاپستکوچكوبزرگدر
امريكابدونتصدياست،شهرهايمختلفصحنه
اعتراضبهرئيسجمهورتازهوارداستورسانههاهم
براياوشمشيرراازروبستهاند.نزديكبه50درصد
امريكاييهابااستيضاحاوموافقشدهاند| صفحه15
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گوييموافقاناس�تيضاحدرش�ناختالبيهاي
پش�تپردهکم�يعق�بافت�ادهبودن�د.گرچهاز
همانآغازش�كلگيريمجلسدهموشفافشدن
جهتگيريها،روشنبودکههيچيكازجريانهاي
سياسيبرتريمحسوسوتأثيرگذاريرادرمجلس
دهمندارند،امااتفاقديروزوحوادثمش�ابه،اين
واقعيترابهاثباترساندکههردولتيباهرگرايشي
بامجلسدهمبهعنواننهادناظربرعملكرددولتبه

زحمتنخواهدافتاد| صفحه2


