
 واکنش آملی الریجانی 
به موضوع پول  های کثیف

مبارزه با فساد؛ تبلیغات نمی خواهد 

ولیعهد و وزیرخارجه برکنار شدند

زلزله  در عربستان
گروه جهان: شاه عربســتان بامداد چهارشنبه 
در اقدامی غیرمنتظره ترکیب حاکمیت این کشور را 
تغییر داد و ولی عهد، جانشین ولی عهد، وزیر خارجه 
و شماری از وزرا و مقامات کابینه را تغییر داد.»سلمان 
بن عبدالعزیز« شاه عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 
با صدور احکام حکومتی جدید، دست به تغییرات 
گسترده در ترکیب حاکمیت این کشور زد.سلمان ابتدا 
در حکمی »مقــرن بن عبدالعزیز« را از ولی عهدی و 
نائب رئیسی شورای وزیران )کابینه( کنار گذاشت و 
»محمد بن نایف« را به عنوان ولی عهد جدید معرفی 
کرد. سلمان در حکم خود مدعی شده است که مقرن 
به درخواست خود از ولی عهدی انصراف داده است.
پادشاه عربستان در حکمی دیگر پسر جوان و وزیر 
دفاع و فرمانده عملیات عربستان علیه یمن »محمد بن 
سلمان«، را به عنوان »جانشین ولی عهد« معرفی کرد تا 
پیش بینی ها مبنی بر احتمال کودتای داخلی محمد بن 
سلمان برای قبضه قدرت، تحقق یابد.همچنین پادشاه 
عربســتان اعالم کرد که »سعود الفیصل« که به مدت 
40 سال وزیر خارجه این کشور بود، از سمت خود 
کنار گذاشته شده و »عادل الجبیر« سفیر عربستان در 
آمریکا جایگزین او می شــود.بر اساس احکام صادر 
شــده، پادشاه عربســتان »خالد بن عبدالعزیز« را به 
عنوان وزیر بهداشــت، »عادل الفقیه« را وزیر اقتصاد 
و برنامه ریزی و »مفرق الحقبانی« را وزیر کار معرفی 
کرده است.همچنین »حمد الســویلم« رئیس دیوان 
پادشاهی و »عبداهلل الیاسر« معاون سرپرست رادیو و 

تلویزیون اعالم شده اند.

روحانی در جمع مردم شیراز:

قطعنامه  شورای امنیت را لغو می کنیم
گروه ایران: رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم شیراز با بیان اینکه 
منطق دولت با دوســتان مروت و با دشمنان مدارا است، گفت: ما با قدرت 

و منطق تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را لغو خواهیم کرد.
حجت االسالم حسن روحانی در جمع مردم شیراز گفت: شیراز هویت 

ادب و فرهنگ و تمدن باستانی این سرزمین است.
وی افزود: بزرگان این سرزمین شیراز و فارس را پایتخت همه عاشقان 
زبان پارسی قرار داده اند. از شبه جزیره هند تا آسیای صغیر، از سواحل خلیج 

فارس تا دشت های آسیای میانه شیراز را پایتخت فرهنگ خود می نامند.
روحانی ادامه داد: شــهریاران سخن سعدی و حافظ در قرون میانی در 

این سرزمین رنسانس بزرگ فکری و هنری را به وجود آوردند.
وی با بیان اینکه سعدی و حافظ درس زندگی و راه سیاست داخلی و 
خارجی را به ما آموختند، گفت: کسی که گفت »آسایش دو گیتی تفسیر این 
دو حرف اســت، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا«، یعنی حافظ شیرین 

سخن خط سیاست داخلی و سیاست خارجی ما را ترسیم کرد.
امسال سال وحدت، برادری، مودت و انسجام ملی است

رئیس جمهور تاکید کرد: با دوستان مروت، خطی است که در داخل این 
سرزمین دنبال می شود و همان همدلی و همزبانی است.

روحانی امســال را ســال وحدت نامید و گفت: امسال سال برادری، 
دوستی و محبت است. سال انسجام ملی است، خصوصا در فارس و شیراز 
که اعتدال بهار در این شــهر بیشتر از جاهای دیگر ملموس است و اعتدال 

خلق و خوی ایرانیان در شیراز بهتر هویدا و آشکارا است.
وی شیراز را شهر محبت و میهمان نوازی دانست و افزود: اگر دو نفر، 
۵ نفر و یا ۱0 نفر بر خالف ادب در گوشــه ای از خیابان شیراز کاری انجام 
دادند، آنها شــیرازی نبودند. شیرازی ها به بزرگان، و  به شهیدان احترام می 

گذارند و عالمه بزرگ استاد مطهری را دوست دارند.
رئیس جمهور اضافه کرد: شیرازی ها به شهید بهشتی ها، دستغیب ها و 

همه بزرگان عشق می ورزند.
روحانی تصریح کرد: اگر امروز دنیا همین خط و بیان حافظ را به عنوان 
تیتر سیاســت خارجی خود قرار داده بود، ما دیگر امروز افراطی گری را در 
منطقه شــاهد نبودیم و دیگر بمباران ناجوانمردانه را بر سر مردم بیگناه نمی 

دیدیم.
منطق دولت »بادوستان مروت و با دشمنان مدارا« است

رئیــس جمهور تاکید کرد: منطق دولت تدبیر و اعتدال این اســت »با 

دوستان مروت و با دشمنان مدارا«.
وی افــزود: اگر امروز ما با ۱+۵ مذاکــره می کنیم می خواهیم به دنیا 

بگوییم که ایران اهل منطق و استدالل است.
روحانی با تاکید بر اینکه از سانتریفیوژ قوی تر، قدرت تیم مذاکره کننده 
ایران است، افزود: ما به دانشمندان هسته ای و همچنین به سیاستمداران ایرانی 

افتخار می کنیم.
رئیــس جمهور خطاب به تیم مذاکره کننده هســته ای ادامه داد: از 
شــیراز به تیم هسته ای پیام می فرستم که احســاس جوانان شیرازی را 
ببینید که چگونه به خادمان خود عشــق می ورزند و احترام می گذارند. 
امروز تیم مذاکره کننده در قلب دنیای غرب با صدای رسا از حقوق شما 

ملت ایران دفاع می کند.
با قدرت و منطق تمام قطعنامه های شورای امنیت را لغو می کنیم

وی با بیان اینکه ما با قدرت و منطق تمام قطعنامه های شورای امنیت 
ســازمان ملل را لغو می کنیم، تاکید کرد: ما با قدرت و منطق و با اســتقالل 
حقوقی تمام قطعنامه های شــورای امنیت را لغو می کنیم و با حمایت شما 
مردم و هدایت رهبری در آینده ای نه چندان دور در همان شــورای امنیت 

قطعنامه ها را ملغی خواهیم کرد.
روحانی افزود: هنر این نیست که از تریبونی شعار دهیم، هنر آن است 

که به سازمان ملل برویم و قطعنامه ها را همانجا ملغی کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکه این دولت به دنبال باز کردن درها به روی ایران 
اســت، خاطر نشــان کرد: باز کردن در نه برای واردات بلکه برای صادرات 

محصوالت ایرانی به منطقه و جهان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت قبل از رفع تحریم ها توانست تورم را 
مهار کند، گفت: دولت با وجود تحریم ها هم توانست تورم را مهار کند و هم 

توانست رشد تولید را آغاز و اقتصاد را از رکود خارج کند.
قبل از برداشته شدن تحریم ها تورم کاهش و رونق آغاز شد

روحانی افزود: اگر تحریم ها لغو شــده بود و آنگاه از رکود خارج می 
شــدیم، می گفتند که دولت یازدهم چشمش به بیرون است، اما این دولت 
اول چشمش به آسمان ها و دوم چشمش به دستان پرتوان ملت ایران است.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم قبل از آنکه تحریم ها لغو شود، اقتصاد را 

از رکود خارج و تورم را مهار کرد.
رئیس جمهور گفت: روحانی یک ســرباز کوچک وطن و خادمی از 
خادم های شما است و با کمک شما مردم هم رشد اقتصادی را پیش خواهیم 

برد و هم بی تردید راه را برای رشد و رفاه عمومی آماده می کنیم.
سال گذشته ۸.۵  میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند

وی با بیان اینکه در ســال گذشــته ۸.۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه 
درمانی قرار گرفتند، تصریح کرد: این موفقیت ها به خاطر حمایت شما مردم 

و به خاطر وحدت شما بود.
روحانی خطاب به مردم شیراز ادامه داد: خواستم به مردم شیراز بگویم 
که ما درس اعتدال و سیاســت خارجی را از حافظ آموختیم و درس محبت 
و وحدت را از سعدی که به ما گفت »بنی آدم اعضای یکدیگرند« و ما همان 

راه را ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: اینجا سرزمین احمدبن موسی، سرزمین 
حافظ، سرزمین سعدی و سرزمین ادب و فرهنگ کهن فارسی است و حافظ 
به ما یاد داد که دین با ریا جفت نمی شــود و ســعدی نیز به ما آموخت که 
دولت و راه دولتمردان با ظلم جفت نمی شــود و ما نیز همان راه و مسیر را 

ادامه خواهیم داد.
وی خطاب به همه کارگران، کارآفرینان و معلمان گفت: من از همین 
جا به همه کارآفرینان، کارگران، معلمان و اساتید اعالم می کنم، دولت با همه 

تالش خود مسیر رونق را آماده خواهد کرد.
روحانی همچنین با اشاره به بحران آب افزود: این استان آمادگی بسیار 
زیادی برای بخش کشاورزی دارد، اما با مشکالت فراوان کمبود آب مواجه 

است.
رئیس جمهور ادامه داد: در ســال ۹4 و ۹۵ عالوه بر شــهرهای بزرگ 
استان فارس به ۳۶۹ روستای این استان توسط وزارت نیرو آبرسانی خواهد 
شد. همچنین سدهایی که در برنامه بوده است مانند سد چشمه عاشق در سال 

۹4 و ۹۵ به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه اســتان فارس ۱0 درصد محصوالت غذایی کشور را 
تامین می کند، گفت: باید در کشاورزی در مصرف آب صرفه جویی کنیم و 
وزارت راه برای اجرایی کردن این طرح در ســال ۹۲، ۲۲ میلیارد و در سال 
۹۳، ۱00 میلیارد تومان برای احیای زمین های زراعی هزینه کرد که ۲۷ هزار 

هکتار را برای احیای زمین های کشاورزی پیش بینی کرده است.
روحانی خاطر نشــان کرد: دولت برای ۹۲ طــرح و پروژه ای که در 
ســال ۹4 و ۹۵ برای اســتان فارس در نظر گرفته است، ۹۵۳ میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته است و این طرح ها تا پایان سال ۹۵ تکمیل و به اتمام 

خواهد رسید.
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میالد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد اهلل الغالب 
حضرت علی بن ابیطالب)ع(، و روز پدر مبارک باد.

 تأکید موگرینی 
بر نقش سازنده ایران 

در پایان دادن به 
بحران سوریه

گروه ایران: اتحادیه اروپــا با تاکید بر اهمیت 
ایــران در معادالت منطقــه ای نقش تهــران را در 
مذاکرات صلح سوریه مثبت ارزیابی کرد.به گزارش 
رویترز، »فدریکا موگرینی« مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز سه شــنبه بر اهمیــت تهران به از 
ســرگیری دور جدیدی از مذاکرات صلح ســوریه 
تاکید کرده و نقش ایــران را در پایان دادن به جنگ 
داخلی این کشــور نه تنها مهم بلکه سازنده ارزیابی 
کرد.موگرینی حصول توافق هســته ای بین ایران و 
کشــورهای ۱+۵ را بــرای بهبود نقــش مثبت ایران 
در منطقه ضروری توصیف کــرد.وی در این رابطه 
مدعی شــد: رویکرد مناسب آن است که از یک سو 
با حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای از عدم 
دستیابی ایران به سالح اتمی اطمینان حاصل کنیم و 
از ســوی دیگر از تهران بخواهیم که نقشی مهم و در 

عین حال سازنده را در روند صلح سوریه ایفا کند.
در ادامه، موگرینی با اشاره به طرح سال ۲0۱۲ 
ســازمان ملل متحد، تشویق ایران به حمایت از روند 

انتقال قدرت در سوریه را خواستار شد.
وی در پایــان مجددا بر حضــور ایران در دور 
جدید مذاکرات صلح ســوریه -که قرار اســت در 
نیویورک برگزار شود- تاکید کرد و گفت: من نگرانی 
کشورهای عرب منطقه را درک می کنم اما این ساده 
لوحانه است که تصور کنیم کشوری مثل ایران روی 

نقشه جغرافیایی جهان وجود ندارد.
کشــورهای عرب خاورمیانه بــه دلیل حمایت 
تهران از حکومت بشــار اســد با حضــور ایران در 

مذاکرات صلح سوریه مخالف هستند.

از سوی مرکزاطالع رسانی وزارت کشور منتشر شد؛

گزارش روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار مرتبط با موضوع پول کثیف
گروه ایران: از ســوی مرکز اطالع رسانی وزارت 
کشــور در قالب پاسخ به یادداشت یکی از روزنامه ها، 
روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار منسوب به وزیر کشور 

در ارتباط با موضوع پول کثیف گزارش شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در 
پی درج یادداشتی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
مبنی بر اینکــه » قاعده این بود که روابط عمومی های 
دستگاه های مسئول مثل وزارت کشور یا ... تکذیبیه ای 
منتشــر کنند... مبنی بر اینکه خبری که از ســوی وزیر 
کشــور در باره پول های کثیف نقل شــده است خبر 
درســتی نیست یا اینکه ناقص نقل شــده است.« و با 
عنایت به اینکه آنچه در این یادداشــت و نقطه نظرات 
مشابه سایر رسانه ها مطالبه شده پیش از این دقیقاً انجام 
شــده و تحصیل حاصل بوده است، نکات ذیل جهت 
آگاهی مردم شــریف و ارتقای اطالعات مبنای تحلیل 
نویسندگان محترم که تحلیل دقیق و داوری منصفانه از 

وی مورد انتظار است، ارائه می شود:
۱( یک روز پس از سخنرانی جناب آقای رحمانی 
فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در تاریخ ۹۳/۱۲/۲ در جمع فرماندهان و رؤسای پلیس 
مبارزه با مواد مخدر و هشــدار پیشــگیرانه وی در آن 
ســخنرانی در خصوص مواظبت بخش های ذیربط در 
خصوص ضرورت پیشــگیری از سرایت چرخه منابع 

مالی حاصل از فعالیت های غیــر قانونی به حوزه های 
مختلــف اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کشــور که 
متأسفانه با عدم رعایت اصل امانتداری از سوی یکی از 
خبرگزاری ها و انعکاس غیر دقیق بخش غیر رسانه ای 
)off the record( این سخنرانی که منجر به برداشت 
های ناصحیح و یا ســلیقه ای رســانه ها شد؛ روابط 
عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتشار اطالعیه ای 
در مورخ ۹۳/۱۲/۳ ضمن توضیح در خصوص محتوای 
واقعی ســخنرانی موضوع بحث بر تحریف و وارونه 
کردن اظهارات وزیر کشور از سوی برخی رسانه ها و 

القاء پیام نادرست از آن تصریح کرد.
۲( در این اطالعیه که دقیقاً روز بعد از انجام اصل 
ســخنرانی و بازتاب های اولیه آن صادر شد بر کذب 
بودن ادعای آلودگی عرصه سیاســی ایران به پول های 
کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر تصریح شده است. در 
همین اطالعیه روابط عمومی ستاد مبارزه مواد مخدر، 
جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه 
شــائبه » توضیح داده میشود که« وزیر کشور نسبت به 
تاثیر پول کثیف ناشــی از قاچاق مواد مخدر در عرصه 
های مختلف از جمله سیاست و انتخابات »هشدار« داده 
است و »دقت الزم در کنترل و مراقبت از نفوذ احتمالی 
این چرخه ناسالم در شریان سالم و با نشاط سیاسی و 

اجتماعی کشور را خواستار شده است« .

۳( با توجه به عملکرد غیرحرفه ای خبرگزاری که 
نخستین بار هشدارهای پیشگیرانه وزیر کشور آن هم در 
بخش غیر رســانه ای یک جلسه اداری را با تیتر خاص و 
غیر دقیق منتشر و زمینه برداشت های غیر منطبق با واقع 
را فراهم کرد، در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸  طی نامه ای از ســوی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر خطاب به خبرگزاری مرتکب این 
اقدام غیرحرفه ای، با اشاره به »سطح داخلی جلسه و تذکر 
در محل مبنی بر اینکه خبرنگاران حاضر در حاشیه جلسه 
خبری نشدن این بخش از جلسه را رعایت کنند« اقدام غیر 
حرفه ای این خبرگزاری مورد گالیه و اعتراض رســمی 

واقع شده است.
4( یک ماه بعــد در نوبتی دیگر و پس از آنکه 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار در مورخ ۹4/۱/۱۹ 
ســخنرانی نوروزی وزیر کشــور در جلسه کارکنان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر را دستمایه انتشار مطلبی با 
عنوان »پافشــاری وزیر کشور بر پیگیری پول کثیف« 
می کند و متاسفانه مجددا» با برداشت مطلقًا سلیقه ای 
و غیر منطبق بر واقع، ســخنرانی وزیر را به موضوع 
پول های کثیف ارتباط می دهد، در همان روز روابط 
عمومی ســتاد مبارزه با مواد مخدر مجدداً با صدور 
جوابیــه ای که در شــماره بعدی روزنامه یاد شــده 
عینًا درج میشــود صراحتًا اعالم می کند که »گزارش 
دارای اشکاالت و اســتنباط های غلط است«. همین 

جوابیــه در ادامه در مقام رفع شــبهه و تنویر افکار 
عمومی به تفصیل به این اشــکاالت و استنباط های 
غلــط می پردازد. از جمله تصریح بــر اینکه در متن 
ســخنرانی که تنها منبع آن به واسطه عدم دعوت از 
خبرنگاران برای حضور در جلســه داخلی؛ منحصراً 
پایگاه اینترنتی ســتاد مبارزه با مواد مخدر می باشد، 
 مطلقًا هیچ ارتباط مســتقیم یا حتی غیر مستقیمی با 
موضوع پول های کثیف مشاهده نمی شود و گزارش 
منتشــره صرفا بر اساس برداشــت کاماًل سلیقه ای 
دســت اندرکاران روزنامه منتشــر کننــده گزارش 
تهیه شده اســت. در این جوابیه صراحتًا سوال شده 
اســت که : »در کدام قسمت از سخنان ایشان )وزیر 
کشور( اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به جریان پول 
کثیف و پیگیری آن توســط وزیر کشور مطرح شده 
که از آن ، حتی چنین تیتری اســتنباط شده است؟« 
جوابیه همچنین با ارائه مجدد متن کامل ســخنرانی 
وزیر کشــور، مخاطبان و افکار عمومی را به داوری 
در بــاب تحریف و انعکاس وارونه آن فرا می خواند. 
گفتنی است این جوابیه به طور کامل در شماره بعدی 
روزنامه منتشــر کننده گــزارش )۹4/۱/۲0( بازتاب 

می یابد.
۵( در واپسین گام نیز پس از آنکه پاسخ وزیر کشور به 
سوال یکی از خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای اجتماعی 

کشور در مورخ ۹4/۲/۱ در خصوص آمادگی برای حضور 
در مجلس و پاســخگویی به نمایندگان محترم مجلس 
مبنای ده ها تحلیل و یادداشت خبرگزاری ها و همچنین 
روزنامه های منتشره در صبح روز ۹4/۲/۲ میشود، ساعاتی 
بعد مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با 
صدور یک یادداشت رسانه ای که در اکثر قریب به اتفاق 
خبرگزاری های کشور و سایر رسانه ها منعکس میشود، 
ضمن توضیح اصل موضوع و باز نشــر متن کامل سؤال 
خبرنگار و پاسخ وزیر کشور نسبت به تحریف مفهومی 
آن اعتراض و از انتخاب تیترهای غیر منطبق با واقع و القاء 
 تصویر نادرســت و غیر صحیح از موضع وزیر کشور در 

خصوص موضوع پول های کثیف، صراحتاً انتقاد می کند.
از مرور کوتاه سیر پیش گفت می توان چنین نتیجه 
گرفت که روابط عمومی های مورد اشاره روزنامه مدنظر 
تا سر حد امکان در جهت رفع ابهام و تنویر افکار عمومی 
کوشیده اند و بر این اساس نتیجه گیری و داوری نویسنده 

آن رسانه از وادی انصاف خارج افتاده است.
امیدواریم این مسأله زمینه ساز تعامل دو سویه 
و همکاری های بیش از پیش رســانه ها و اصحاب 
شریف آن با خدمتگزاران بخش های روابط عمومی 
و اطالع رسانی در جهت تحقق رسالت و مأموریت 
فاخــر و پر ارج اطالع رســانی و ارتقاء آگاهی های 

عمومی قرار گیرد.

يادداشت

 سپر می فروشیم 
نه شمشیر

حمید بعیدی نژاد 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
حضــرت آیت اهلل جــوادی آملی مفســر 
عالیقــدر قرآن کریــم در ذیل تفســیر آیاتی از 
ســوره مبارک )ص (مطالب بسیار حکیمانه ای 
در خصوص تبیین دکترین سیاست دفاعی و رد 
استفاده و تولید سالح کشتار جمعی فرموده اند 

که خالصه آن چنین است:
›نســبت به اصل جهاد, رهبران الهی آمدند 
گفتند که در عالم ابزار ُکشــتن و ابزار کشــتار 
جمعی فراوان هســت، ما آمدیم با همه قدرت و 
توانی که داریم نه خودمان از اینها استفاده کنیم، 
نــه به مردم اجازه دهیم که ابزار کشــتار جمعی 
بســازند و نه جمعیّتی را هم تشــویق می کنیم 
که به ســمت سالح کشــتار جمعی بروند. شما 
از داوود)ســالم اهلل علیه( مقتدرتر سراغ دارید؟ 
رهبری که سلســله جبال با او بودند, سلســله 
پرنده ها بــا او بودند, با او هم نــوا بودند, هم 
تســبیح بودند, هم تکبیر بودند, هم تحلیل و هم 
تحمیــد بودند. ذات اقدس الهــی می فرماید ما 
دســت توانمند و اعجازبرانگیز داوود را طوری 
قرار دادیم که این آهن ســرد را مثل موم نرم می 
کرد. داود رهبر انقالب اســت, حکومت تشکیل 
داده اســت, دشمن هم فراوان دارد, آهن سخت 
و ســرد هم بدون کوره ذوب آهن در دست او 
نرم می شــود، اما این پیغمبر با این علم، شمشیر 
و تیر و تیغ و نیزه و دشــنه و خنجر نمی سازد، 
او فقط زره می بافد تا سالح دفاعی باشد. حرف 
انبیا برای جوامع بشــر این است که اینها آمدند 
به ما بگویند اگر قدرت در شماست باید سالح 
دفاعی بســازید که کســی از بین نرود، این کار 
داوود اســت. از طرفی پسرش سلیمان)سالم اهلل 
علیهما( هم قرآن کریم در مورد ایشان می فرماید 
که کاری کردیم که معــدن مِس را برای او مثل 
معدن آب روان کردیــم، از این قدرت باالتر؟! 
امــا این معدن مس که می تواند ســنگین ترین 
سالح های کشتار جمعی را به همراه داشته باشد 
به وجود مبارک دســتور داده شــد از آن ظرف 

بسازند، این راه استفاده از قدرت است.
این اســالم اســت که می گوید اگر قدرت 
داشــتی که معدن مِس مثل آب روان در اختیارت 
باشد، از این ظرف بساز نه شمشیر, اگر مثل داوود 
پیغمبر شدی که آهن را توانستی نرم کنی با آن زره 
بباف نه شمشیر، این حرف دین است و این برای 
همیشه حرفی اســت برای جوامع بشر یعنی اداره 

جامعه توسط انبیا بدون تکیه بر سالح.
حال مــی پرســند در دنیایی کــه همه از 
سالحهای کشــتار جمعی استفاده میکنند، آیا ما 
وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن  نباید بر اساس آیه ﴿َو أَِعدُّ
ةٍ﴾از این سالحها اســتفاده کنیم؟ باید بگوییم  ُقوَّ
مــا نه تنها خودمان چنین ســالحهایی را فرآهم 
نمی کنیم بلکه می خواهیم دیگران هم که چنین 
سالحهایی دارند آنها را زمین بگذارند. با سالح 
داشتن, فقط جنگهای جهانی شروع میشود. مگر 
با ســالح می شــود جامعه را اداره کرد؟ ذات 
اقدس الهی آن امکانات را نیافرید تا انسان از آن 

وسیله ها برای کشتار استفاده کند.
از طرف دیگر مرحــوم کلینی)رضوان اهلل 
علیه( نقل می کند کســی آمد خدمت امام)سالم 
اهلل علیــه( و عرض کــرد یابن رســول اهلل دو 
سرزمین هســتند که هیچکدام مسلمان نیستند، 
اینهــا جنگــی دارند و خرید و فروش اســلحه 
هم اآلن ســودآور است و اینها از ما می خواهند 

اسلحه بخرند؛ بفروشیم یا نفروشیم؟ 
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