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توليت آستان قدس رضوي گفت :القاي فرهنگ "نميتوانيد" رسالت رسانههاي غربي است.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد ،حجتاالسالم سيد ابراهيم رئيسي در مراسم تجليل از
خبرنگاران ،اظهار داشت :روز خبرنگار نمادي براي توجه به اين قشر مهم و آگاهيبخش است.
وي تصريح کرد :در عصر ارتباطات توجه به افرادي که در عرصه آگاهيرساني و اميدرساني
حجتاالسالم رئيسي:
نقش دارند اهميت دارد.وي با اشاره به اينکه امروز جريان استکبار به دنبال چپاول ملتها
بوده و با فريب و شايعهپراکندگي و جلوه دادن باطل بهجاي حق ،تمام جنايات و تضعيف
القاي فرهنگ
و ضايعکردن حقوق ملتها را با کمک رسانههاي در خدمت خود انجام ميدهند ،افزود:
نميتوانيد ،رسالت
استکبار براي اينکه فرهنگ ظلمستيزي را به حاشيه ببرد فرهنگ القاي "نميتوانيد" در
جوامع بشري را گسترش ميدهد.وي با اشاره به القاي ياس و ناتواني ،ايستايي و نااميدي از
رسانههاي غربي است
سوي رسانههاي استکبار ،متذکر شد :اگر در مقابل جريان سلطهگر که ميخواهند قدرت

سياسي
عضو فراکسيون اميد:

طرح سه ضلعي آمريکا عليه ايران

همسرم رفت که بگويد امام خامنهاي تنها نيست

»

محمود صادقي:

وزراي پيشنهادي ليست اموال خود را
به مجلس اعالم کنند
رئيس فراکسيون شفافسازي مجلس شوراي اسالمي از رئيسجمهور خواست
تا وزراي پيشنهادي صورت اموال خود را پيش از برگزاري جلسه رأي اعتماد
به نمايندگان ارائه کنند.به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم محمود
صادقي رئيس فراکسيون شفافسازي مجلس شوراي اسالمي در نامهاي به
حجتاالسالم حسن روحاني رئيس جمهور خواستار اعالم صورت اموال وزراي
پيشنهادي به نمايندگان پيش از زمان رأي اعتماد به وزرا شد.

کاشفي:

اصالحات به دنبال سهمخواهي نيست
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت گفت :اصالحات به دنبال سهمخواهي
نيست.حسين کاشفي در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،با
اشاره به اينکه انتظار ميرود وزراي روحاني بتوانند مطالبات مردم را پاسخگو
باشند و هنوز فرصت تکميل کردن کابينه وجود دارد ،گفت :اميدواريم با توجه
به خواست مردم و نيازهايي که در زمينههاي مختلف مطرح کردند و روحاني
هم در دوران انتخابات اشاره کرد ،هيئت دولتي انتخاب شود که به آن مطالبات
و شعارهاي روحاني پاسخ دهد.وي با اشاره به لزوم انسجام بين اعضاي کابينه،
تصريح کرد :وزرا بايد برنامههاي دولت دوازدهم را قبول داشته باشند و دولت
را همراهي کنند و يک هيئت دولت کارآمد و قوي و همراه با مردم تشکيل
شود.وي درباره کم بودن سهم اصالحطلبان از کابينه دوازدهم ،اظهار داشت:
اصالحات به دنبال سهمخواهي نبوده بلکه به دنبال خواستههاي مردم است و
اميدواريم دولت به اين خواستهها توجه کند زيرا مهمترين مسئله اعتماد مردم
است .اعتمادي بهوجود آمده و اين امانت به دست دولت سپرده شده است.

رضايي :براي سربلندي ملت سر مي دهيم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور پيامي به شهادت «محسن
حججي» واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
در واکنش به شهادت محسن حججي مطلبي را در صفحه توئيتر خود منتشر
کرد.در اين مطلب آمده است:
«براي سربلندي ملت سر مي دهيم ،براي عزت و امنيتش ،جان ،و براي پر
ثمر ماندن دينش ،خون».

آيتاهلل نوريهمداني :شهادت مظلومانه شهيد حججي
فصل جديدي از فرهنگ شهادت را باز کرد

تيم اقتصادي معرفي شده ضعيف است

مهدي فضائلي

دور تازهاي از اعمال خصومت آمريکا عليه کشورمان آغاز شده است .تفاوت
اين دور تازه که چندان هم تازه نيست ،فقط در ادبيات و اعالمي کردن اين دشمني
است وگرنه در اصل و اعمال دشمني ،دولتها و روساي جمهور ادوار مختلف آمريکا
اصطالحاً سر و ته يک کرباسند!
از مجموع اظهارات و مواضع مقامات آمريکا چنين برميآيد که دولتمردان جديد
آمريکا يک طراحي سه ضلعي را عليه کشورمان در سر پرورانده و در حال پيگيري
آن هستند.
ضلع اول اين مثلث خصومتورزي ،کاهش قدرت دفاعي ايران با تمرکز بر توان
موشکي است.
آمريکاييها به خوبي بر قدرت بازدارندگي ايران که بخش مهمي از آن در قدرت
ساخت ،نگهداري و پرتاب موشک نهفته است ،واقفند.
يدانند در صورت کوچکترين تحرک نظامي خود ،رژيم صهيونيستي
آمريکاييها خوب م 
و يا هر يک از ايادي منطقهاي آنها ،انواع موشکهاي زمين به زمين ،زمين به هوا و
زمين به درياي ايران چه جهنمي را براي آنها پديد خواهد آورد و ميزان ضربهپذيري
آنها از اين توان چقدر باالست.
آنها همچنين خوب ميدانند که اين توان اوالً کام ًال بومي و متکي بر توان فني و
انساني داخلي است ،ثانياً در حد انبوه آماده بهرهبرداري است و ثالثاً ارتقاي آن کام ًال
امکانپذير است و در صورت هرگونه تحريکي ممکن است اين ارتقاء محقق شود!
همين نگرانيها موجب شد که از سالها پيش اوالَ به فکر شناسايي کامل اين
توانمندي حتي در پوشش بازرسيهاي هستهاي برآيند و ثانياَ به دنبال از بين
بردن و يا حداقل محدود کردن آن باشند.
تصور کنيد ايران بدون قدرت بازدارندگي را در برابر دشمنان مجهز به انواع سالحها
از خود آمريکا گرفته تا رژيم صهيونيستي و آل سعود!
دومين ضلع توطئه آمريکاييها ،کاهش يا از بين بردن نفوذ منطقهاي ايران است؛
هماني که بر جام منطقهاي خوانده ميشود.
دشمنان انقالب اسالمي هم به ميزان نفوذ ايران اسالمي در منطقه پي بردهاند و
هم به اهميت و نقش آن.
آنها امروز کام ًال متوجه عمق استراتژيک جمهوري اسالمي ايران شدهاند و خوب
ميدانند تا ايران اسالمي از چنين سرمايه گرانبهايي برخوردار است ،هم اين سرمايه
فزوني خواهد يافت ،هم جبهه مقاومت هر روز مقاومتر ميشود و هم ضريب امنيت
ملي و ضربهناپذيري ايران چندبرابر.
حزباهلل لبنان ،انصاراهلل يمن و حشدالشعبي عراق و سوريه نه فقط از لبنان و يمن
و عراق و سوريه دفاع مي کنند که اگر روزي خطري متوجه ايران اسالمي بشود
سينه آنها نيز سپر بالي ايران خواهد شد؛ همانگونه که مدافعان حرم در کنار آنها
ايثارگري و جهاد را به نمايش گذاشتند.
دشمنان انقالب اسالمي در اين صحنه ،يک تصوير باشکوه ديگر و البته براي منافع
نامشروع خود بس نگرانکننده را مشاهده ميکنند و آن شکلگيري تمدن نوين
اسالمي است!
سومين و به عبارتي مهمترين ضلع مثلث خصومتورزي آمريکا عليه کشورمان ،به
اقدامات رواني و سياسي در بعد داخلي ايران مربوط ميشود.
آنها با تحريم ،نفوذ و حمايت از مخالفين داخلي در صدد نااميد کردن مردم و
تحريک آنها عليه نظام هستند.
دشمنان انقالب اسالمي و مردم ايران خوب ميدانند اگر نظام را از پشتوانه مردمي
خود محروم کنند ،ديگر نه موشک چندان به درد ميخورد و نه نفوذ منطقهاي
مشکلگشا خواهد بود.
البته اين هم براي مردم ما روشن است که در چنين صورتي ،پيش و بيش از همه
خود مردم هستند که خسارت خواهند ديد و براي اثبات اين مدعي ،نگاه به سوريه
و برخي ديگر از کشورهاي منطقه برايشان کافي است!
با توجه به آنچه گفته شد ،نقش دولت و قواي ديگر و همچنين جريانهاي سياسي
دلسوز کشور بيشتر روشن ميشود تا با خواندن دست دشمن ،يکپارچه هم از توان
دفاعي کشور مراقبت کنند ،هم قدر نفوذ منطقهاي کشورمان را بدانند و هم اوضاع
داخلي را سامان دهند.
همه و خصوصاً دولت دوازدهم بايد هرچه بيشتر در جهت کارآمدي زير مجموعه
خود تالش کنند.
همگي بايد مراقب باشند در پازل دشمن عمل نکنند و با همدلي و پرهيز از چالشها
و دوقطبيهاي مضر ،مردم را بيش از اين خسته و دلسرد ننمايند.
ايران اسالمي به رغم همه مشکالت ريز و درشتي که با آن دست و پنجه نرم ميکند،
پر است از توفيقات و پيشرفتها و فرصتها و ظرفيتها.
اميد که بخصوص دولت دوازدهم بتواند پيشرفتها را بيشتر و فرصتها و ظرفيتهاي
موجود را افزون بر گذشته بارور سازد.

» خبر
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يك شنبه  22مرداد 1396
 20ذي القعده  13-1438آگوست - 2017سال سي و دوم-شماره 9007

» نقدو نظر

»

خود را نشان دهند ،رسانههاي آگاهيبخش و اميدآفرين فعاليت کنند ،بسيار اهميت دارد.
رئيسي با طرح اين سوال که جايگاه رسانههاي آگاهيبخش و اميدآفرين در جهان امروز
چگونه است؟ گفت :نقش رسانه اين است که زودتر از ديگران خطر را احساس کرده و زودتر
به جامعه هشدار دهد و عالوه بر اين تحليلها و تفسيرهاي درست به جامعه ارائه کنند.وي
با بيان اينکه يک رسانه سياسي بايد نياز جامعه ،مردم و زمان خود را به خوبي بشناسد و
نقش خود را درست و بهموقع ايفا کند اضافه کرد :رسانه انقالبي رسانهاي است که در جهت
دشمنستيزي و شناخت آن تالش کند.رئيسي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در
خصوص "نفوذ" ،بيان کرد :نفوذ در همه موضوعات اتفاق ميافتد و رسانه بايد در جهت فهم
درست مسائل تالش کند.وي تصريح کرد :تاکنون هميشه در خصوص عمل شجاعانه صحبت
ميکرديم اما مقام معظم رهبري فهم شجاعانه را به ادبيات ما وارد کردند.

عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :تيم اقتصادي معرفي
شده «ضعيف» است.حسن لطفي در گفتگو با خبرنگار
فارس در همدان با اشاره به معرفي اعضاي کابينه از
س جمهور به مجلس اظهار کرد :جلسات
سوي رئي 
نمايندگان مجلس با وزراي پيشنهادي رئيسجمهور
ادامه دارد و نمايندگان سؤاالت خود را از وزراي
پيشنهادي پرسيده و گفتگوها صورت ميگيرد.وي افزود:
وزرا بايد برنامههاي خود را بهگونهاي تنظيم کنند که

درآمدها افزايشيافته و هر وزير قدرت تصميمگيري و
حل مشکالت را داشته باشد.وي با اشاره به طرح شدن
برخي مسائل در خصوص تأمين نشدن سهمخواهي
برخي احزاب ،مطرح کرد :فراکسيون اميد و نمايندگان
عضو اين فراکسيون به هيچ عنوان به دنبال سهمخواهي
از رئيسجمهور براي اعضاي کابينه نيستند و تنها به
دنبال اين هستيم که با انتخاب افراد توانمند و کارآمد
س جمهور معرفي ميشوند مشکالت
که از سوي رئي 
مردم و کشور حل شود.وي اضافه کرد :مباحثي که
در رسانهها در خصوص سهمخواهي اصالحطلبان و
ليست اميد مطرح ميشود تنها گمانهزني رسانههاست
و صحيح نيست.اين نماينده عضو فراکسيون اميد
مجلس با اشاره به کارآمدي تيم اقتصادي معرفي شده
از سوي رئيسجمهور ،خاطرنشان کرد :تيم اقتصادي
س جمهور معرفي شده است به نظر
که از سوي رئي 
ميرسد تيم اقتصادي ضعيفي است.

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :شهادت مظلومانه
و با صالبت شهيد حججي فصل جديدي از فرهنگ
شهادت را باز کرد.به گزارش خبرگزاري فارس از قم در
پي شهادت مظلومانه شهيد مدافع حرم محسن حججي،
آيتاهلل حسين نوريهمداني پيامي صادر کرد.در اين
پيام آمده است :سالم و درود به ارواح مقدس همه
شهدا خصوصا شهداي مدافع حرم که با جوانمردي و
ايثار بار ديگر براي دفاع از ارزشهاي ناب به عرصه جهاد
پانهاده تا فرهنگ بزرگ ايثار و شهادت را زنده نگهدارند
و خواب را از همه مستکبران و متجاوزان بگيرند.اين
پيام مي افزايد :و سالم و درود بر خانواده هاي آنان که
با الگوپذيري از بانوي صبر و استقامت زينب کبري
سالم اهلل عليها حماسه مقاومت خلق کردند و اما اين
روزها شهادت مظلومانه و همراه با صالبت شهيد عزيز
محسن حججي توانست فصل جديدي از فرهنگ شهادت
باز کند و مرز حقيقت و انسانيت و شرافت را با خباثت

و تکفير و آدم کشي به جهانيان نمايان سازد.در بخش
پاياني اين پيام تاکيد شده است :اميد آنکه مدعيان
دروغين آزادي و دموکراسي و حقوق بشر از خواب
غفلت بيدار شوند و دست از حمايت گروهاي تکفيري
بردارند و سرنوشت هر ملتي را به خود آنان واگذارند
در خاتمه ضمن احترام و تکريم به همه شهدا خصوصا
شهداي مدافع حرم و خانواده هاي آنان شهادت شهيد
محسن حججي را تبريک و تسليت مي گويم.

آيت اهلل مصباح يزدي:

تا ساخته نشويم ،هيچ پديده صحيحي در جامعه رخ نمي دهد

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) گفت :تا ساخته نشويم،
هيچ پديده صحيحي در جامعه رخ نمي دهد.به گزارش گروه سياسي رجانيوز
آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي در ديدار جمعي از روحانيون سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ،با بيان اين مسئله که وقتي رهبري حكيم انقالب بر مسأله
اي تأكيد مي كنند ،نشانه اهميت آن است؛ اظهار داشت :يكي از مسائلي كه
ايشان درميان نخبگان حوزه و دانشگاه بر آن تأكيد كرده اند ،مسأله انقالبي
بودن و حفظ صبغه انقالبي نهادهاست ،که بعضي در اين زمينه اظهار
نظرهايي کردند ،و برخي برداشت هاي اشتباه هم شد كه رهبري معظم به
اشتباهبودن چنين برداشت هايي تصريح كردند.عضو جامعه مدرسين حوزه
علميه قم با اشاره به اين كه پاسخ به سئواالت متعدد در خصوص انقالب،
انواع انقالب ،جايگاه و عوامل تحقق آن ،و آثار انقالب ،و هم چنين پاسخ به
سواالت در مورد انقالب اسالمي نياز به تدوين يك دائرة المعارف دارد ،به
برخي از اين سواالت اشاره كرد و اظهار داشت :از جمله سواالت در مورد
انقالب اسالمي اين است كه اين انقالب از كجا سرچشمه مي گيرد و چه
زمينه اي به وجود آمد كه انقالب به پيروزي رسيد؟ چه اموري بستر را
فراهم كرد و شرايط را براي پيروزي انقالب مساعد كرد؟ آيا يك عامل در
اين انقالب مؤثر بود يا عوامل متعددي در اين انقالب نقش داشتند؟ اگر
عوامل متعددي در انقالب نقش داشتند ،كدام عامل مهمتر بود؟ چرا اين
انقالب در دنيا به انقالب اسالمي معروف شد ،و اسالمي بودن اين انقالب
به چه معناست؟ بنيانگذار اين انقالب چه اهدافي داشت؟ چگونه بستر آن
را با فعاليتها و سخنراني هايش آماده كرد؟ كدام اهداف تحقق يافت؛ و
چرا برخي اهداف تحقق پيدا نكرده است؟وي با اشاره به سخنان حضرت
امام (ره) گفت :امام (ره) بعد از انقالب فرمودند هنوز بوئي از اسالم در ايران
آمده است؛ لذا تا رسيدن به هدف اصلي از انقالب -که بسيار وسيع بوده -فاصله
بسيار است؛ رهبري نيز مراحلي را از تحقق انقالب اسالمي تا برپايي تمدن
اسالمي مطرح كرده اند كه تا رسيدن به تمدن اسالمي هنوز فاصله زيادي

داريم.مصباح يزدي افزود :براي اين كه انقالب به نتايجش برسد ،بايد هر از
چندگاهي در عملكرد انقالب بازبيني صورت گيرد تا ببينيم چه كرده ايم؛
به هدف نزديك شده ايم يا از آن دور شدهايم؛ چه موانعي بر سر راه است؛
آفت هاي انقالب كدام است؛ و راههاي آفت زدائي از آن كدام است؟ لذا جا
دارد دانشنامه اي به نام دانشنامه انقالب توسط عده اي متخصص تدوين شود
و نهايتاً معياري براي ارزش يابي انقالبمان مشخص گردد ،تا بدانيم حركت
ما صعودي و رو به هدف است ،و يا نزولي است؛ و اگر نزولي است ،بايد چه
كنيم؟وي با اشاره به برنامه ائمه (ع) براي نشر اسالم و تغيير و اصالح فكر
مردم افزود :هنگامي که امام حسين (ع) و همه يارانش در روز عاشوا شهيد
شدند؛ اصالح امت با كدام نيرو بايد صورت مي گرفت؟ امام سجاد (ع) راهي را
شروع كرد و در ادامه ،امام باقر(ع) و امام صادق (ع) آن را تكثير كردند ،و كار
به جايي رسيد كه حتي شاگرداني براي دورترين نقاط آماده و گسيل كردند.
بسياري از امامزادگاني كه در گوشه و كنار كشورمان هستند ،نمونه هايي
از همين شاگردان و فرستادگان هستند كه فكر مردم را عوض كردند .چرا
كه تا انسان با فكر صحيح ساخته نشود ،هيچ پديده اجتماعي صحيحي در
جامعه رخ نخواهد داد.مصباح با بيان روش تربيتي ممتاز اسالم و توجه به
تأمين نيازهاي مادي بشر در کنار نيازهاي اصيل الهي ،ادامه داد :از آنجا که
انسان گرسنه يا مريضي كه پول دارو ندارد ،آمادگي ذهني براي شناخت
معارف دين پيدا نميکند ،بايد ضروريات وي تأمين شود؛ و روش تعليم و
تربيت در اسالم چنان اين ابعاد را در هم تنيده و با هم در نظر گرفته است
كه گويا انفكاك ناپذيرند؛ لذا وقتي مي خواهد بگويد خدا را پرستش كنيد،
ميفرمايد :خدايي را پرستش كنيد كه به شما روزي داد و از خوف و ناامني
نجات داد؛ يعني حتي ماديات را انگيزهاي براي پرستش خدا قرار ميدهد؛
يا وقتي واجبات شرعي را بيان مي كند ،بالفاصله بعد از نماز ،زكات را ذكر
مي كند؛ يا هنگامي که آسيب هاي اجتماعي را مي شمارد ،از عدم اكرام يتيم
و عدم اطعام مسكين و حب بيش از حد مال ميگويد و براي آنها عذاب قائل

ميشود.اين مفسر قرآن كريم با اشاره به آياتي از قرآن كريم ،گفت :متأسفانه
ما براي درمان دردها و رسيدن به اهدافمان به سراغ قرآن نميرويم ،بلكه
سراغ غرب ميرويم و آنها را الگو قرارداده ،تالش ميکنيم ببينيم آنها چه
برايمان آورده اند .بعضي آمريكا را به عنوان پيشرفته ترين كشور در زمينه
اقتصاد الگو قرار مي دهند ،و وقتي گفته ميشود تنها درصد کمي از مردم
آمريكا سرمايه دار شده اند و ديگران روز به روز فقيرتر مي شوند ،آن را توجيه
كرده و مي گويند :چنين چيزهايي الزمه پيشرفت است و بايد پذيرفت! يا
اگر چنين نمي كردند ،نمي توانستند به اين ترتيب كرات آسماني را تسخير
كنند! گويا اين عده پيشرفت را فقط در ساخت قمر مصنوعي مي دانند كه
سرمايه آن هم بايد از جيب مردم دزديده شود ،و راهي جز اين براي پيشرفت
وجود ندارد!مصباح يزدي افزود :شايد در بين مسئوالن كساني باشند كه آرزو
داشته باشند ،كشورشان مانند يكي از ايالت هاي امريكا شود ،يا حداقل مانند
اسرائيل مورد حمايت آمريكا قرار بگيرد؛ چرا كه سمبل پيشرفت را آمريكا
مي دانند ،و به آن تقرب ميجويند .از نظر آنها اسالم همان نماز و روزه است،
و مسئوالن نيز نبايد دغدغه آخرت مردم را داشته باشند؛ بلكه تنها بايد به فكر
توسعه باشند ،آن هم به سبك و روشي كه آمريكا ميگويد.وي با اشاره به
فاصلهگرفتن مسئوالن از انديشهها و انگيزههاي رزمندگان دفاع مقدس ،اين
سؤال را مطرح کرد :آيا افكار دست انداركاران و مسئوالن ،همانند تفكر جواناني
است كه در اوايل انقالب در جبههها پرپر شدند؛ همانهايي كه حاضر بودند
جانشان را فداي يك لحظه عمر امام كنند؟ آيا موضع گيري مسئوالن نسبت
به رهبري جامعه ،مانند موضع آنها نسبت به رهبري است؟! اگر مسئولي در
نظام اسالمي از راه هاي مختلف ،ميليونها تومان حقوق دريافت کرده ،آن را
نشانه پيشرفت و مايه افتخار بداند ،و در كنار او ،مرد يا زني به خاطر نداشتن
پول دارو جان دهد ،اين با انقالب اسالمي سازگاري ندارد ،و همينها موجب
فاصلهگرفتن مردم از انقالب و عدم همراهي ايشان با مسئوالن ميشود ،تا
عطاي انقالب را به لقايش ببخشند.

همسر شهيد محسن حججي:

چيزي جز زيبايي در شهادت محسن نديدم
همسر شهيد حججي گفت :چيزي جز زيبايي در شهادت محسن نديدم.
زهرا عباسي در گفتگو با جام جم آنالين در پاسخ به اين سوال که چطور با
شهيد حججي آشنا شديد؟گفت :اگر ماجراي آشنايي ما را کسي از محسن
ميپرسيد ميگفت ما بواسطه شهدا باهم آشناشديم ،حاال من هم همان
راميگويم :ما بواسطه شهدا آشنا شديم .من در يک نمايشگاه که مربوط به
دفاع مقدس و بزرگداشت شهداي اين دوران بود کار ميکردم ،همسرم هم
در يک دورهاي آنجا با ما همکار شد ،همديگر را ديديم و به قولمحسن ،اين
شهداي دفاع مقدس بودند که واسطه آشنايي ما شدند.وي در جواب اين سوال
که چه خصوصيتي در ايشان ديديد که فکر کرديد ميتواند شريک زندگيتان
باشد؟گفت :من هميشه از خدا ميخواستم که کسي را در مسير زندگيمن
بگذارد که حضرت زهرا(س) تائيدش کرده باشد ،اين آرزوي قلبيام بود و
وقتي محسن را ديدم ،با تمام وجودم حس کردم که دلش يک جور خاصي
با اهل بيت است ،حس کردم اگر يک نفر باشد که حضرت زهرا(س) در اين
دوره و زمانه بخواهد تائيدش کند ،همين محسن است ،همين طور هم شد
حاال ميبينم که حضرت زهرا (س) هم ايشان را تاييد کرد.وي در جواب اين
سوال که چطور شد که محسن مدافع حرم شد؟ گفت :قضيهاش طوالني
ي جهادي و فرهنگي داشت اما موقعي که
است...محسن هميشه فعاليتها 
به خواستگاري من آمد هنوز عضو سپاه نبود ،يعني بحث مبارزه و ...هنوز در
زندگياش مطرح نشده بود ،با اين حال عالقه زيادي به شهادت داشت .يادم
است سر سفره عقد که نشستهبوديم ،به من گفت  «:االن فقط من و تو ،
توي اين آينه مشخص هستيم ،از تو ميخواهم که کمک کني من به سعادت
ش کنم.
و شهادت برسم ».من هم همانجا قول دادم که در اين مسير کمک 
در اين چند سال هم هميشه همه تالشم اين بود که اين خواستهاي را که
سر سفره عقد از من داشت ،انجام بدهم .حتي خودم از او خواستم که اگر
امکان دارد ،عضو سپاه بشود .گفتم خيلي دوست دارم همسرم سپاهي باشد.
محسن چون خودش هم عالقه داشت ،از اين پيشنهاد استقبال کرد فقط
گفت« :زهرا اگر من اين مسئوليت را قبول کنم ،هرجايي که اسمي از اسالم
بيايد ،ميروم و از اسالم دفاع ميکنم،چه مرزهاي کشورخودمان باشد ،چه

يک کشور ديگر ...تو با اين قضيه مشکلي نداري؟» گفتم نه...مشکلي ندارم.
عباسي در پاسخ به اين سوال که خبر شهادت محسن را کي شنيديد؟گفت:
ساعت سه بامداد چهارشنبه ...من اصال خواب به چشمم نميآمد ،بعد از اينکه
عکس اسارتش را ديده بودم مدام فکر ميکردم که االن محسن در چه حالي
است ،يک دفعه ديدم در گروه هاي تلگرامي زدند که شهيد بيسر،شهادتت
مبارک ...ديدم اين شهيد بيسر ،محسن من است .همان موقع فهميدم که
محسن به آرزويش رسيد .من افتخار کردم که محسن شهيد شده ،گفتم خدايا
شکرت که محسن به آرزويش رسيد .همان موقع فکرکردم که چقدر شوهرمن
پيش اهل بيت عزيز بود که از هرکدام يک نشانهگرفت و شهيد شد .ديدم
دشمن براي امام علي(ع) خنجر کشيد ،براي همسر من هم خنجر کشيد،
سر شوهرمن را مثل امام حسين(ع) ازتن جدا کردند ،محسن مثل علي اکبر
جوان بود ،مثل حضرت زينب(س) اسارت کشيد ...ديدم ارادت شوهر من به
اهل بيت آنقدر زياد بود که از هر کدام يک نشانه گرفت و شهيد شد.وي در
توضيح اين سوال که يعني تصوير پيکر بي سرهمسرتان را هم بعد از شهادت
ديديد؟گفت :بله من تصوير بدن بيسرش را ديدم ،خيليها به من گفتند که
اين عکس را نبين ،گفتند تو همان عکسي را ببين که محسن استوار ايستاده
و اسير شده ،اين يکي را نگاه نکن .اما من گفتم نه اينطور نگوييد ،مگر حضرت
زينب(س) در مجلس يزيد نفرمودند که «ما رايت اال جميال ».من هم هيچ
چيز جز زيبايي در اين مسير ،در اين عکس نميبينم.
گفتني است اين شهيد واالمقام چند روز قبل از شهادتش در پيامي صوتي
که براي همسرش فرستاده بود وصيتهاي خود را بر زبان آورد .اين پيام
به شرح زير است:
سالم به همسر گلم.
راستش ديگه گوشيم زياد شارژ نداره؛ گفتم تا قبل اينکه خاموش بشه
چندجملهاي باهات حرف بزنم.
زهرا جان خيلي دو ِست دارم و خوشحالم از اينکه من با تو ازدواج کردم؛ يادم
مياد روز اول عقدمون بهت گفتم «من دوست دارم با ازدواج با تو به سعادت
برسم و سعادت همون شهادته»؛ سرنوشت من با ازدواج با تو خيلي تغيير کرد؛

شغل خوبي پيدا کردم؛ راه و روش خوبي پيدا کردم؛ همه را يه جورايي مديون
تو هستم؛ ممنونم.االن دوباره قسمت شده ب ِرم نوکري حضرت زينب(س)؛
نميدونم اين بار سرنوشتم به شهادت ميرسه يا نه؛ اما خيلي دوست دارم
روسفيد بشم؛ حاال چه با شهادت ،چه با لياقت نوکري؛ اما دلم ميخواد موثر
باشم؛ دعا کن شرمنده حضرت زينب نشم؛ دعا کن اونجا مفيد باشم؛ بتونم
به اسالم خدمتي کنم و کاري از دستم بربياد؛ خداي نکرده ن َرم اونجا و کاري
بلد نباشم؛ ن َرم اونجا و ترس و دلبستگي به من غلبه کنه.
زهرا جان ،من ازت ميخوام حاللم کني؛ اگر بدي کردم ،اگر با اخالقم تندي
کردم ،اگر يک موقع در زندگي هرازگاهي نمک زندگيمون کم و زياد شد...ولي
خُ ب ،زندگي قشنگي داشتيم؛ من واقعا ازت راضيام؛ هم از تو هم از زندگيم هم
از سرنوشتي که دارم راضيام؛ دلم ميخواد برام دعا کني روسفيد بشم؛ هرچه
قسمت باشه ،هرچه خدا بخواد ،راضيام به رضاي خدا؛ اگه قسمتم شهادت بود
که به آرزوم رسيدم اگر هم نبود ميدونم صالح خدا چيز ديگهايه.
فقط ميخوام حاللم کني ،خيلي دوسِت دارم؛ مواظب خودت و پسرم باش،
مواظب پدر و مادرت باش ،مواظب پدر و مادر من باش ،هميشه به اونا سر
بزن و هميشه باهاشون باش؛ هميشه به ياد من باش ،خالصه خيلي مواظب
خودتون باشين.
پسرم رو هم يه جوري تربيت کن که سرنوشتش هر چي شد ختم به سعادت بشه؛
ختم به سربازي امام زمان (عج) بشه؛ خيلي دلم ميخواد پاسدار يا روحاني بشه
اما انتخاب با خودشه؛ هرجور که خودش دوست داشت؛ فقط يه جوري تربيتش
کن که توي اين جامعه يه سرباز باشه براي امام زمان (عج)؛ خيلي دوستون
دارم؛ مواظب خودتون باشين ،برام دعا کنين ،خيلي برام دعا کنين.
از طرف من هر کسي رو که ديديد حالليت بگيريد ،بگويد محسن گفت
«خوبي ،بدي ،کمي ،زيادي ،يه موقع غيبتي کردم ،يه موقع دلي رو رنجوندم
يا حرفي زدم ،خالصه ببخشيد.
حرم حضرت زينب (س) ،حرم حضرت رقيه (س) ،توي بازار شام ،جاهايي که
مي َرم براي جنگ و نوکري به يادتون هستم و دعاتون ميکنم؛ دعا ميکنم انشااهلل
يه روز سوريه آزاد بشه و همتون بياين زيارت؛ التماس دعا ،خداحافظ.

دکتر واليتي:

روزگار و با تالشهاي مخلصانه قوام يافته است تا اينگونه تمام ايرانيان
و جهانيان را مبهوت نگاه خود کند .عکس محسن حججي در چنگال
داعشيان کوردل و جنايتکار ،روضهاي است مکشوف براي نمايش
حق از باطل به همه جهانيان در عظمت شکوه مقاومت و ايستادگي
ايران اسالمي ،حق و باطلي که اين روزها با خدعه دشمنان سخت
درآميختهاند.در بخش ديگري از اين يادداشت قيد شده است :محسن
حججي ،نمايندهاي است از شيرمردان ايراني که اقتدار اسالم و ايران
را در دل اين مقطع تاريخي به نمايش ميگذارد؛ اقتداري که حتي
در سختترين لحظات هم پابرجاست .به همان اندازه که شهادت اين
جوان بزرگوار برومند براي تمام ايرانيان سخت و دردآورد است ،براي
او که به دستان امام شهيدش سيراب ميگردد ،لذتبخش خواهد

بود.شهادت اين شهيد که زندگياش را وقف فعاليتهاي جهادي و
فرهنگي کرده بود و در انتها در طريق دفاع از حريم حرم و واليت جان
فدا کرد را به تمام ايرانيان بهويژه خانواده حججي تبريک و تسليت
عرض ميکنم.در بخش پاياني اين پيام قيد شده است :جمهوري
اسالمي ايران سياست اصولي خود را در مبارزه با تروريسم و جريانات
افراطي و تکفيري در طول اين سالها دنبال کرده و بيترديد امروز
آرامش ،ثبات و امنيت کشور را مديون شجاعت و رشادت مدافعان
حرم ،شهداي بزرگي مانند شهيد حججي و سرداران بزرگ سپاه اسالم
همچون سردار قاسم سليماني هستيم و بيترديد خدعه و توطئه شوم
دشمنان براي تضعيف و تجزيه دولتهاي قانوني منطقه و عليه ملت
مظلوم آن محقق نخواهد شد.

مديون شجاعت امثال
شهيد حججي هستيم
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام طي
يادداشتي شهادت شهيد سرفراز اسالم محسن حججي را تبريک و
تسليت گفت.به گزارش خبرگزاري مهر در يادداشت دکتر علي اکبر
واليتي آمده است :با هيچ قلمي نميتوان صالبت نگاه اين سرباز رشيد
ت گرفته از روح بلند
اسالم را توصيف کرد .صالبتي حسيني که نشأ 
اين شهيد غيور و قهرمان است .روح بلندي که در کوره سختيهاي

كميته رفع حصر!
ادامه از صفحه اول
اگر منافقين سران فتنه را ترور كنند و اين عمل خيانت بار را به اسم
ديگران سند بزنند ،كميته رفع حصر چه خواهد كرد؟ آيا كميته رفع
حصر مسئوليت تبعات اين ترور را ميپذيرد؟ فرض كنيم تشكيل كميته
رفع حصر مشروعيت داشته باشد و آنها هم در انجام ماموريت خود موفق
شوند .تكليف اين همه جرم و جنايت و غارت اموال مردم و به آتش
كشيدن اموال عمومي كه به دستور صريح سران فتنه با فراخوانهاي
ضد انقالبي و فتنه مردمي آنها صورت گرفته ،چه ميشود؟!
اگر اين راه بن بست است ،چه بايد كرد؟ حضرات كميته رفع حصر
چه بايد بكنند؟

به عقيده بنده كميته رفع حصر ميتواند يك تعريف جديدي از وظايف
داشته باشد .اولين آن ،اين است که به سران فتنه كه در حصر و بيرون
حصر هنوز دارند براي هدم اقتدار و وحدت ملي نقشه ميكشند ،بقبوالنند
كه اين راه بن بست است و به آنها تفهيم نمايند كه مسئله تقلب در
انتخابات  88يك دروغ بزرگ بوده كه به نيت ضربه زدن به اصل نظام
وحتي اصل اسالم طراحي شده بود.
آنها ميتوانند با اعالم اشتباهات خود و با فاصله گرفتن از اين دروغ
بزرگ كه دنيا و آخرت آنها را به آتش كشيد ،راهي براي نجات خود
از خشم انقالبي ملت پيدا كنند.
كميته رفع حصر اگر عزم «درمانگري» دارد ،بايد اوالً :پيوستن منافقين

اخبار برگزيده »

جديد به منافقين قديم را محكوم كند و اعالم نمايد كه فتنه  88محصول
پيوستن اين دو به هم بود.
ثانياً :سران فتنه را از تداوم فتنه گري ،خيره سري ،لجاجت و يكدندگي
پرهيز دهد و به آنها بقبوالند دل بستن به سرويسهاي امنيتي آمريكا،
اسرائيل و انگليس براي تصفيه حساب با يك انقالب نه در  18تير
 78جواب داد و نه در آشوبهاي  ،88به آنها تفهيم كند از اين راه
برگردند.
ثالثاً :كميته رفع حصر بايد بداند هرگونه غفلت و سهلانگاري در اين
مورد ،بازي با اقتدار و امنيت ملي است .آنها بايد مسئوليت و تبعات
آن را كه خود شكلگيري يك فتنه جديد است ،بپذيرند.

همسر شهيد محسن حججي طي پيامي در پي شهادت همسرش
تأکيد کرد :همسرم رفت که بگويد امام خامن ه اي تنها نيست .به
گزارش فارس از اصفهان ،همسر شهيد محسن حججي در پيامش
ادامه داد :رفت که بگويد هنوز هم مردان خدايي هستند .اگر کسي
خواست اشکي براي همسرم بريزد به اشکش هدف بدهد؛ براي
حضرت زينب (س) و امام حسين (ع) گريه کند .همه زير لب
فقط بگوييد امان از دل زينب(س) ...راهش را ادامه بدهيد .دعا
کنيد خدا به من هم صبر بدهد.
***

دشمنان دست از سر ما برنمي دارند

مدير مسئول روزنامه کيهان با تاکيد براينکه ناديدهگرفتن برجام
از سوي ايران کابوس آمريکاست ،گفت :دستاورد ما در مذاکرات
چه بود که حاال بخواهيم آن را ادامه دهيم؟ به گزارش تسنيم از
همدان ،حسين شريعتمداري در دومين سالگرد خاکسپاري شهداي
گمنام پارک مردم همدان با بيان اينکه امام (ره) فرمودند دشمنان
برخي حرفهاي خود را از زبان خوديها بيان ميکنند ،تاکيد
کرد :بايد وروديهاي دشمن را شناخته و فريب جادههاي فرعي
را نخوريم .وي ابراز کرد :در موضوع برجام و در گفتگو با يک
روزنامه نگار خارجي که ميگفت چرا با مذاکرات مخالفيد؟ گفتم
ما با توافقي که امتياز بدهيم و چيزي به دست نياوريم ،مخالفيم
چراکه نمايندگان شما وقتي پاي ميز مذاکره ميآيند نگاهشان به
ميز است اما حواسشان به يمن ،سوريه ،عراق و لبنان است ،چون
آنجا با ما درگير هستيد .بعد از ماجراي برجام دشمنان موضوع
اقتدار ملي را پيش کشيدند و ميگفتند بايد در منطقه راه بياييد
و اين راه آمدن در منطقه براي ما بهمعني سازش با دشمنان است.
شريعتمداري تصريح کرد :وقتي براي دشمنان خود پيام وادادگي
ميفرستيم حريف متوجه ميشود که ميتواند جلو بيايد اما اينکه
چرا تاکنون دشمنان ما جلو نيامدهاند براي اين است که ميدانند
حريفشان آنهاييکه دم از سازش ميزنند نيستند .وي تصريح
کرد :دشمنان دست از سر ما بر نميدارند مگر اينکه ما از اسالم
دست برداريم .پس بايد نقشه راه دشمن را بشناسيم و بدانيم از
کدام مسير در پي کين ه توزي هستند.
***

نقض کامل برجام؟!

يک رسانه صهيونيستي ادعاهاي پيشتر مطرح شده رسانههاي آمريکايي
درباره زمينهچينيهاي رئيسجمهور آمريکا براي خروج از برجام را
تکرار کرد .وبگاه «آي »24در يک فيلم کوتاه به نقل از «امري سرن»
تحليلگر صهيونيستي که از منتقدان سرسخت توافق هستهاي است
گزارش داد منابع کاخ سفيد ميگويند ترامپ به مشاورانش دستور
داده تا شواهد الزم براي اعالم عدم پايبندي ايران به برجام را فراهم
بياورند .اين موضوع را پيش از اين ،چندين رسانه آمريکايي گزارش
دادهاند .مطابق اين گزارشها ترامپ بعد از اعالم پايبندي ايران به
برجام توسط «رکس تيلرسون» وزير خارجه آمريکا در گزارش به کنگره
به مشاجره با وي پرداخت .اين گزارشها همچنين حاکي هستند که
ترامپ به تيمي از حلقه نزديکانش دستور داده با گردآوري شواهد
و مستندات الزم ،زمينههاي الزم براي اعالم عدم پايبندي ايران به
برجام را در گزارش ماه اکتبر به کنگره فراهم آورند.
***

ي شود
پنجر ه اي از آسمان باز م 

دکتر محمدباقر قاليباف در پي شهادت محسن حججي در صفحه
اينستاگرام خود چنين نوشت :در غوغاي امور روزمره ،درست در
زماني که خيلي از ما درگير کم و زيا ِد مال و شهرت و قدرت هستيم،
ي شود و بندهاي خاص از بندگان خدا،
پنجر ه اي از آسمان باز م 
لباس شهادت ميپوشد و «سر از تن جدا» به ديدار معبود ميشتابد.
در آخرين تصاوير زميني از شهيد حججي« ،مرد» و«نامرد» را در
يک قاب ميبينيم .در نگاه مردانه شهيدمان ،ايمان به وعده الهي
را ميشود ديد که خوف و حزن را از دلش برده است .شهيد
محسن حججي ،جهادگر فرهنگي ،عضو فعال اردوهاي جهادي،
حجتي است بر ما ،که قدردان غيرت و مردانگي مدافعان حرم و
حريممان باشيم .مرداني که «سر» ميدهند اما نستوه و استوار
ن مان و خانوادههايمان در امان
ميايستند تا آرمان هايمان ،ميه 
ن جان.
باشند .شهادتت مبارک محس 
***

عربستان بايد به قوانين بينالمللي احترام بگذارد

سازمان ملل متحد از عربستان سعودي خواست تا درخصوص
شهر العواميه در شرق اين کشور به مباني حقوق بشر و قوانين
بينالمللي احترام بگذارد .به گزارش پايگاه خبري العربي جديد،
استفان دوجاريک سخنگوي رسمي دبيرکل سازمان ملل در پاسخ به
سؤالي درباره حوادث شهر العواميه در شرق عربستان در کنفرانس
مطبوعاتي خود در مقر اين سازمان در نيويورک گفت :گزارشهاي
رسانهاي درباره اين موضوع را شاهد بودهايم اما نميتوانيم بهطور
مستقل صحت اين اطالعات را تأييد کنيم ،در عين حال يادآور
ميشويم که هرگونه اقدام مسئوالن سعودي بايد همسو با تعهدات
آنها زير چتر قوانين انساني بين المللي باشد .دولت سعودي از
حضور رسانههاي مستقل در شهر العواميه جلوگيري ميکند و
بايکوت خبري شديدي در اين زمينه ايجاد کرده است اما با اين
حال برخي عکسها ،گزارشها و تصاوير ويدئويي از اين شهر به
بيرون درز کرده است که بيانگر عمليات گسترده نظامي با سالحهاي
سنگين عليه مردم اين شهر شيعهنشين است.
***

سرپرستي هزاران مسيحي توسط کميته امداد

رئيس کميته امداد امام خميني (ره) ميگويد هزاران مسيحي در ايران
ل تسنن
زير پوشش اين نهاد قرار دارند .او گفته که حامي اغلب ايتام اه 
کشور ،شيعيان هستند .سيد پرويز فتاح در گفتگو با تسنيم ،با اشاره
به حمايت کميته امداد از همه محرومان و نيازمندان تمام مردم کشور
فارغ از دين و مذهب آنها اظهار کرد :کميته امداد امام خميني (ره)،
يک نهاد فراجناحي ،فراقومي و حتي فرامذهبي است که معيار عمل
آن برگرفته از دين و قرآن است .در دعاهاي ما آمده «اللّهم اغن ّ
کل
فقير» ،نگفته اغن فقراي جمهوري اسالمي؛ لذا منظور ،کل فقراي
عالم و جهان است؛ اين نگاه دين ماست و ما بر اين اساس بايد حرکت
ل گذاري ما بر اين مسير بوده است .وي با اظهار داشت:
ميکرديم و ري 
خدمات اين کميته به مددجويان اهل سنت ،دقيقاً مشابه خدماتي
است که به مددجويان اهل تشيع ارائه ميشود .ما به مددجويان اهل
سنت ،وامهاي قرضالحسنه صفردرصد و بدون کارمزد ميدهيم .فتاح
در ادامه با اشاره به اعتماد ه م وطنان اهلسنت به کميته امداد گفت:
بهلطف خداوند ،ميزان زکاتي که برادران اهل تسنن به کميته امداد
ميدهند ،بيش از زکاتي است که اهل تشيع به ما ميدهند و ما نيز اين
موارد را بين نيازمندان و محرومان خودشان توزيع ميکنيم .ب ه گفته
رئيس کميته امداد امام خميني (ره) ،امروز عالوه بر کمک و حمايت
اين کميته از محرومان و مستضعفان اهل سنت و اهل تشيع ،چندين
هزار هموطن مسيحي نيز که اغلب از ارامنه و آشوريان هستند تحت
سرپرستي کميته امداد قرار دارند.
***

َس َلفي و سِ لفي!

دکتر رحيم پور ازغدي در پست معني دار خود در مورد شهادت
شهيد بي سر مدافع حرم محسن حججي نوشت :محسن! به کودک
سه ساله ات چه بگوييم؟ بگوييم پدرت رفت با َسلَفي ها بجنگد تا
عده اي در امنيت با حاميان قاتالن پدرت سِ لفي بگيرند!

» خبر

حبيبي:

موتلفه بايد براي انتخابات۹۸
به تعداد کل نمايندگان نامزد داشته باشد
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :اگر موتلفه اسالمي ميخواهد
براي انتخابات سال  ۹۸تاثيرگذار باشد ،بايد به تعداد کل نمايندگان
مجلس کانديداي شناخته شده معرفي کند.به گزارش خبرگزاري
مهر ،محمدنبي حبيبي ،دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در اجالس
دبيران استاني اين حزب با بيان اينکه ما در مجموعه حزب دو
وظيفه داريم که از باالترين درجه اهميت برخوردار است اظهار کرد:
اولين وظيفه ما حفظ نظام و دومين آن حفظ کيان حزب موتلفه
اسالمي است.وي با روايتي از يک جلسه خصوصي در حضور رهبر
معظم انقالب ،گفت :در سال  ۷۸ايشان يک مجموعه  ۳۵نفره را به
صورت خصوصي دعوت کرده بودند و نگرانيهايشان را در دو موضوع
اعالم فرمودند .يکي اينکه امروز دشمن خيلي پيچيدهتر از گذشته
رفتار ميکند و همه بايد مراقب باشند و دوم اينکه مبادا نيروهاي
انقالب به بهانههاي مختلف در مقابل هم قرار بگيرند .ايشان در آن
جلسه به ما توصيه کردند که به سراغ رقبايي که در اصول با شما
اشتراک نظر دارند برويد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي افزود :بعد
از آن جلسه ما به سراغ خيلي از افراد رفتيم که نتيجه آن هم به
تشکيل گروهي با نام «وفاق» انجاميد.حبيبي با تاکيد بر اينکه امروز
هم دشمن خيلي پيچيدهتر و حساب شدهتر از گذشته در مقابل ما
قرار دارد ،گفت :در حال حاضر برخي عقالي نظام حتي با تفاوت
سليقههايي که دارند ،دراين مسئله داراي اتفاق نظر هستند که
رابطه و ظرفيت ما چگونه بايد در خدمت تقويت نظام قرار گيرد.
وي تصريح کرد :ما در موتلفه اسالمي هم در اين موضوع خود را
مسئول ميدانيم و معتقديم زماني ميتوانيم اين مسئوليتها را
عملياتي کنيم که يکپارچه بوده و مراقب باشيم تا برخي آفتها به
ما آسيب نرساند.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با تاکيد بر اينکه هر
حرکت و حرفي که در موتلفه اسالمي بوي تفرق و انشقاق بدهد
براي ما مضر است ،اظهار کرد :بحمداهلل همه ما براي داشتن يک
حزب مقتدر و يکپارچه توافق داريم.وي با بيان اينکه ما يک حزب
ديني بوده و اعضاي ما از نيروهاي متدين و انقالبي هستند ،تصريح
کرد :در مجموعه ما يک فصلالخطاب و مرجعي به نام هيئت نظارت
وجود دارد که مسئوليت اصلي آن حفظ کيان موتلفه اسالمي است.
ت آينده مجلس شوراي اسالمي گفت :ما
حبيبي با اشاره به انتخابا 
اگر ميخواهيم براي انتخابات سال  ۱۳۹۸موثر باشيم ،بايد از امروز
شروع کنيم تا دستمان پر باشد .يعني بايد به تعداد کل نمايندگان
مجلس کانديدا براي انتخابات از داخل يا خارج در موتلفه اسالمي نامزد
شناخته شده داشته باشيم.وي ادامه داد :در نزديکيهاي انتخابات هم
ميتوانيم در مورد اينکه آيا روحانيت وارد ميدان انتخابات ميشود يا
نميشود يا اينکه آيا اصولگرايان وحدت و ائتالف دارند يا ندارند وارد
بحث شويم ،اما آنچه امروز ضروري به نظر ميرسد ،اين است که ما
بايد کار مستقل خودمان را انجام دهيم تا اگر قرار شد با گروههاي
همفکرمان وارد مذاکره شويم ،دستمان پر باشد.دبيرکل حزب موتلفه
اسالمي در ادامه با بيان اينکه امروز حزب موتلفه اسالمي به اين
سطح از نظاممندي رسيده که مجموعه تشکيالتش را به جاي اتکا به
اشخاص ،متکي به سيستم کرده است ،گفت :مرحوم استاد عسكراوالدي
پايه گذار اين تفکر در حزب موتلفه اسالمي است.حبيبي با بيان اينکه
مرحوم عسكراوالدي معتقد به نظاممند شدن تشکيالت حزبي بود،
خاطرنشان کرد :ما براي اين نظاممندي کارهاي فراواني با هدايت
آن مرحوم و شوراي مرکزي حزب انجام داديم .اين نظاممند بودن
و رشد معنوي تشکيالت شرايط خوبي براي ما فراهم کرده است که
بايد اين را حفظ کنيم.وي در پايان افزود :امروز موتلفه اسالمي بايد
در راستاي اقتدار مشروع حرکت کند تا بتواند در حوادث سياسي
اثرات مهمي برجاي بگذارد.

»

برميدارند.وي با اشاره به اينکه با توجه به بيانات رهبر انقالب ارتقاي تحرک ،کارآمدي و پاسخ
به نيازهاي عملياتي در اين نيرو به عنوان سه محور در سال جاري هدفگذاري شد ،بيان کرد:
هماکنون سپاه ،ارتش و نيروي انتظامي به عنوان نيروهاي مسلح ايران اسالمي در آمادگي
کامل به سر ميبرند و بر اساس شرح وظايف در مأموريتها براي حراست و پاسداري کشور،
دين اسالم ،قرآن ،ناموس و مواضع جمهوري اسالمي برابر کوچکترين تحرک دشمن اقدام
ي از دستاوردهاي جديد نيروي
سريع داشته و مقابل به مثل ميکنند.وي با اشاره به رونماي 
زميني ارتش در آينده نزديک ،گفت :دستاوردهاي جديد در حوزههاي دفاعي و نظامي در
ايام گراميداشت دفاع مقدس مهر امسال رونمايي ميشوند.جهانشاهي بيان کرد :رونمايي
از دستاوردهاي جديد در بخشهاي ارتقاي بالگرد ،ادوات زرهي ،بهينهسازي ادوات زرهي،
تجهيز يگانها و سالحهاي انفرادي و مهمات خواهد بود.

معاون هماهنگکننده نيروي زميني ارتش گفت :دستاوردهاي جديد نيروي زميني ارتش
رونمايي ميشود.به گزارش خبرگزاري فارس از آمل ،امير علي جهانشاهي در حاشيه سفر
به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي توجه ويژه
به ارتقاي سطح ايمان ،آموزش و نوآوري نيروها را در اولويت امور جاي داده است و در زمينه
خالقيت ،تجهيز يگانها ،مهيا کردن تجهيزات ،تغيير در ساختار برخي از تيپهاي تکاور به
تيپهاي واکنش سريع و تيپهاي پياده و تکاور به تيپهاي متحرک اقدامات سودمندي
داشته است.وي با اشاره به در حال اجرا بودن طرحها و برنامههاي مطلوب نظامي از سوي
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ،افزود :در ديدار اخير مسئوالن ارتش با مقام معظم
رهبري معظمله از نيروهاي مسلح سه خواسته داشتند و هماکنون نيروها در راستاي تحقق
منويات و جامه عمل پوشاندن به بيانات رهبر انقالب بر اساس اولويتها در سال جاري گام

معاون نزاجا:

دستاوردهاي جديد
نيروي زميني ارتش
رونمايي ميشود

سياسي

يك شنبه  22مرداد 1396
 20ذي القعده  13-1438آگوست - 2017سال سي و دوم-شماره 9007

ذوالنور خبر داد:

قاض يپور:

روحاني به خاطر تحريمهاي جديد از ملت
عذرخواهي کند

نماينده مردم اروميه در مجلس گفت :روحاني به
خاطر تحريمهاي جديد از ملت عذرخواهي کند.نادر
قاضيپور در گفتگو با خبرنگار فارس در اروميه اظهار
کرد :تحريمهاي جديد آمريکا نشان داد تغييري در
سياست خارجي اين کشور در دشمني عليه ايران
اتفاق نيفتاده و مسئوالن بايد برخورد الزم در اين
زمينه را داشته باشند.وي تصريح کرد :شوراي نظارت
بر اجراي برجام بايد در اين زمينه ورود کرده و در
مقابل نقض عهد کشورهاي مقابل واکنش مناسبي

از خود نشان بدهند ،البته مسئوليني که از برجام به
عنوان پيروزي تاريخي ياد ميکردند نيز بايد از ملت
عذرخواهي کنند.وي با بيان اينکه شخص رئيس
جمهور بايد در مورد اين اقدامات و بدعهدي دشمن
واکنش نشان داده و دستورات الزم را در اين باره بدهد،
افزود :روحاني که در مورد هشدارهاي دلسوزان نظام
در مورد بدعهدي آمريکا و دشمنان پيرامون عمل به
تعهدات مربوط به برجام موضع ميگرفت و اين افراد
را بيسواد خطاب ميکردند االن بايد در مورد ريختن
بتن در قلب راکتور اتمي پاسخگو باشد.وي تصريح کرد:
طرح يکفوريتي برخورد با بدعهدي آمريکا و نقض
برجام در کميسيون امنيت ملي تصويب شده است
که در هفته آتي براي بررسي در صحن علني مجلس
ارائه خواهد شد.قاضيپور گفت :مذاکره با آمريکا به
صورت غيرمستقيم و تنها در چارچوب احقاق حقوق
بوده و اگر باز هم شاهد بدعهدي باشيم اقدامات ويژه
انجام خواهيم داد.

بازديد از تاسيسات هسته اي کرج و اصفهان
پس از راي اعتماد به وزرا

رئيس کميته هسته اي مجلس از موکول شدن بازديد
از تاسيسات هسته اي اصفهان و کرج به بعد از جلسات
راي اعتماد خبر داد .مجتبي ذوالنور در گفتگو با خبرنگار
مهر ،درباره زمان قرائت گزارش  6ماهه دوم اجراي برجام
در صحن علني مجلس اظهار داشت :در جلسه اخير
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به رئيس
کميسيون گفتيم که سريعتر پيگيري کنند که اين
گزارش در صحن مجلس در نوبت قرائت قرار گيرد.
وي با بيان اينکه قرار شد از سوي رئيس کميسيون با
هيئت رئيسه مجلس مکاتبه شود تا در قرائت اين گزارش
تسريع کنند در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است
قرائت اين گزارش به پس از جلسات راي اعتماد به وزرا
موکول شود ،تصريح کرد :اميدواريم اين اتفاق نيفتد،
چرا که از وقتش مي گذرد و از طرفي طرح مقابله با
اقدامات تروريستي آمريکا در منطقه نيز آماده شديم و
تالش ما اين است که تا قبل از جلسات راي اعتماد در
صحن مجلس بررسي شود.وي همچنين درباره برنامه

خبر »
امير روزخوش اعالم کرد:

آزمايش موفق موشکها و سالحهاي
جديد روي جنگند ه اف۱۴-

کميته هسته اي مجلس براي بازديد از تاسيسات هسته
اي کشور در راستاي بررسي گزارش هاي پنجم و ششم
وزارت امور خارجه از روند اجراي برجام نيز گفت :براي
بازديد از تاسيسات هسته اي «يو سي اف» اصفهان و
کرج برنامه داريم که پس از جلسات راي اعتماد وزرا
اين دو برنامه انجام شود.وي خاطرنشان کرد :اين بازديد
يا در بازه زماني تعطيالت تابستاني نوبت دوم يا پس از
آن صورت مي گيرد اما در هر صورت تا پيش از اتمام
فصل تابستان اين بازديدها انجام مي شود.

آي تاهلل درينجفآبادي:

مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد

امام جمعه اراک گفت :مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد.به
گزارش خبرگزاري فارس از اراک ،آيتاهلل قربانعلي دري نجفآبادي
در خطبههاي نماز جمعه اين شهر با اشاره به معرفي وزراي کابينه
دولت دوازدهم به مجلس گفت :مسئله مهم امروز انتخاب کابينه
است ،بعد از مراسم باشکوه تنفيذ و تحليف اين موضوع مهم است
و نمايندگان مردم در مجلس بايد وزراي متعهد ،دلسوز و انقالبي
را براي پذيرش مسئوليت انتخاب کنند و به آنان راي دهند.وي
تصريح کرد :نمايندگان سعي کنند شايستهترينها و اليقترينها را
انتخاب کنند ،وظيفه مجلس نيست که در برابر هر شخصي تسليم
شود ،سوابق وزراي پيشنهادي را بررسي کنند و وزرايي انتخاب
شوند که پاسخگوي نيازهاي کشور و جامعه باشد.وي با بيان اينکه
مجلس چشم بسته به وزرا راي ندهد ،اظهار کرد :اشتغال ،فساد،
بيکاري و تبعيض از مشکالت کشور و جامعه است و نمايندگان
مجلس به کسي راي دهند که قرار است براي چهار سال آينده
کشور تصميمگيري و دولت را در مسير رفع مشکالت و رشد کشور
همراهي کند تا دولتي با عزت ،عظمت و افتخارآفرين داشته باشيم.
درينجفآبادي خاطرنشان کرد :همانطور که مقام معظم رهبري
فرمودند مسئوالن بايد دلسوز ملت و در مقابل دفاع از حقوق امت
سازشناپذير با دشمنان باشند .يکي از مشکالت جدي مسئله

مديريت است چراکه مديران شايسته گرهگشا هستند ،مديران
تنپرور و پشت ميزنشين که حقوق نجومي ميگيرند درد مردم را
نمي فهمند ،بنابراين همگي بايد رعايت کنيم چراکه در مقابل خون
شهدا ،اهداف امام راحل و رهبري و امت اسالمي مسئول هستيم.
نماينده وليفقيه در استان مرکزي با اشاره به سلفيگرفتن برخي
نمايندگان در مراسم تحليف گفت :مسئله سلفي هم سبب تاسف
و اندوه شد زيرا انتظار نداشتيم نمايندگان رفتاري کنند که سبب
وهم و حرمتشکني شود.وي افزود :اميدواريم نمايندگان عظمت و
حرمت ملت را حفظ کنند زيرا وظيفه شخصي ما اين است که تذکر
بدهيم نمايندگان جاي مدرس نشستهاند و بدانيم که بايد پاسخگوي
خون شهدا باشيم.درينجفآبادي خاطرنشان کرد :انتظار نبود با
نماينده سياست خارجي اروپا چنان رفتاري کنند که سبب وهن
باشد زيرا اين در شأن نمايندگان نيست درحالي که مردم فداکاري
کرده و با شور در پاي صندوقها حضور يافتند ،نمايندگاني براي
عکس گرفتن با موگريني صف ميکشند که جاي تاسف دارد.امام
جمعه اراک در ادامه با اشاره به حوادث اخير در افغانستان و عراق
گفت :کشته شدن  100نفر از شيعيان افغانستان توسط داعش و
جنايت وحشيانه آمريکا و داعش در مزر سوريه که سبب شهيد شدن
 40نفر از نيروهاي حشدالشعبي شد دل هر انساني را به درد آورد و

بايد اين موضوع را يادآوري کرد که نبايد به آمريکا و ديگر دشمنان
اسالم اعتماد کرد و سردسته اينها آلسعود است.وي با بيان اينکه
آل سعود سردسته جنايت پيشگان در منطقه است ،اظهار کرد200 :
سال است که جريان وهابيت در منطقه عليه مسلمانان جنايت ميکند
و براي اين کار هم با رژيم صهيونيستي ،انگليس و آمريکا عليه اسالم
سازش ميکند.دري نجفآبادي با اشاره به سالروز مقاومت مردم سوريه
در مقابل اسرائيل ادامه داد :مقاومت  33روزه برگ برنده ديگري
در تاريخ امت اسالمي در مقابل دشمنان شد.نماينده وليفقيه در
استان مرکزي در ادامه با انتقاد از عملکرد ستاد اقتصادمقاومتي استان
مرکزي گفت :انتظار داشتيم اين ستاد جلسات را مستمر برگزار کند
و پيگير مشکالت صنايع استان باشد ولي متاسفانه چنين نبوده و هر
بار هم بهانه آوردند.وي افزود 23 :شهرک صنعتي در استان داريم
بايد سياستگذاريها جديتر باشد ،نميدانم مسئوالن در آينده چه
ميخواهند کنند ولي بايد مشکلگشاي مشکالت موجود در استان
باشند.دري نجفآبادي ادامه داد :در بحث پيگيري مشکالت صنايع
استان با وجود اينکه مسئوليت بنده هم نبوده ولي جلسات متعددي
برگزار کرديم و تذکر داديم ،حال وظيفه مسئولين ،دولت و نمايندگان
است که مشکالت را برطرف کنند و بهجاي گرفتن عکس سلفي به
کار مردم و کشور برسند.

فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي اصفهان از آزمايش موفق موشکها
و تسليحات جديد روي جنگنده اف ۱۴-خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،امير خلبان مسعود روزخوش از آزمايش
موفق موشکها و سالحهاي جديد روي جنگنده اف ۷-خبر داد و
اعالم کرد :بمبهاي مختلفي در حال آزمايش است.
وي ادامه داد :قابليت عمليات رزمي با هواپيماهاي پي سي ۷-ايجاد
شده و مسلسل روي آن نصب و با موفقيت آزمايش شده است.
روزخوش با بيان اينکه کاهش حجم و رقومي کردن شبيهسازهاي
اف ۱۴-انجام گرفته است ،گفت :جنگندههاي اف ۱۴-و اف ۴-قابليت
درگيري دريايي دارند.وي همچنين از طرحهاي ساخت هواپيماهاي
رادارگريز نسل پنجم در وزارت دفاع خبر داد و گفت :قابليت رهگيري
هواپيماهاي رادارگريز نيز در دستور کار است.
فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي با بيان اينکه رادارهاي اف ۱۴-با
همکاري دانشگاههاي کشور ارتقا يافته است ،اظهار داشت :تهديدهاي
مرزي عالوه بر سامانههاي پدافندي با رادار اف ۱۴-رهگيري ميشوند.
روزخوش تاکيد کرد :قابليت عمليات هوا به زمين روي اف ۱۴-و
بيشتر جنگندهها ايجاد شده است .اف ۱۴-هنوز هم ميتواند نقش
ميني آواکس را ايفا کند.
فرمانده پايگاه هوايي شهيد بابايي همچنين با اشاره به اتفاقات
اخير در اطراف کشورمان و کشورهاي همسايه اظهار داشت :در
ابتدا اشاره به اين نکته ضروري است که ايران با کسي سر جنگ
ندارد اما آماده مقابله با هر نوع تهديدي است و اگر اين تهديد از
سوي کشورهاي منطقه باشد ،نيروي هوايي ايران آماده مقابله با
اين تهديدهاست و دشمنان اين نظام مقدس بايد بدانند که در
صورت هرگونه حمله احتمالي پاسخ محکم و دندان شکني از نيروي
هوايي ارتش دريافت خواهند کرد.
وي افزود :امروزه نيروي هوايي ارتش نيز با توجه به اتفاقات اطراف
کشورمان دفاع از عمق را سرلوحه کارش به عنوان يکي از اهداف
مدنظر قرار داده و با توجه به برد بلند هواپيماهاي کشورمان دفاع
در عمق ،يکي از بهترين مقولههايي است که ميتواند توسط نيروي
هوايي به انجام برسد زيرا نيروهاي سطحي به واسطه مسئوليتهايي
که دارند نميتوانند دفاع در عمق را داشته باشند.
روزخوش تاکيد کرد :البته ملت ايران بداند و آگاه باشد که اگر
دشمنان اين نظام مقدس ميتوانستند تا امروز کاري عليه کشورمان
انجام دهند دريغ نميکردند و يکي از ترسهاي دشمنان نظام از
عدم حمله به ايران وجود نيروي الهي هوايي ارتش است.

شهرداري قرچك

صورت تعادل درآمد و هزينه تفريغ بودجه ششماهه اول سال  1395مصوبه شماره  60/1/5376مورخه 95/11/12
درآمدها و منابع تامين اعتبار و تخصيص به اعتبارات جاري و عمراني

كد
طبق ه
بندي

اعتبارات جاري و عمراني به تفكيك وظايف و برنامهها

كد
طبقهبندي

از محل اعتبارات عمراني

شرح

از محل اعتبارات جاري

وظيفه خدمات اداري

58/588/068/397

58/588/068/397

111/836/559/756

111/836/559/756

شرح

سهم اعتبارات جاري

سهم اعتبارات عمراني

جمع

01

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

86/959/839/549

62/789/558/488

149/749/398/037

10000

02

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

6/386/277/000

5/958/149/638

12/344/426/638

20000

وظيفه خدمات شهري

03

بهاء خدمات و درآمد موسسات شهرداري

5/013/282/628

3/342/188/419

8/355/471/047

30000

جمع هزينههاي خدمات اداري

04

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري

1/203/940/836

802/627/224

2/006/568/060

30000

وظيفه عمران شهري

05

كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي

12/110/685/553

0

12/110/685/553

31000

برنامه «برنامهريزي توسعه شهري»

17/834/440/855

06

اعانات هدايا و داراييها

30/664/197/352

20/442/798/235

51/106/995/587

32000

برنامه «هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل
شهري»

18/000/000

07

ساير منابع تامين اعتبار

0

12/328/788/050

12/328/788/050

33000

برنامه «حمل و نقل و بهبود عبور و مرور
شهري»

10/147/518/797

جمع درآمدهاي شهرداري

142/338/222/918

105/664/110/054

248/002/332/972

34000

برنامه «ايجاد تاسيسات حفاظتي شهرها»

13/005/760/392

248/002/332/972

35000

برنامه «بهبود محيط شهري»

7/159/857/650

36000

برنامه «ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي و
فرهنگي»

0

37000

برنامه «ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري»

1/468/033/375

38000

برنامه «ايجاد تاسيسات درآمدزا»

1/485/880/925

39000

برنامه هزينههاي پيشبيني نشده و ديون
عمراني

5/659/101/237

جمع هزينههاي وظيفه عمران شهري

56/778/593/231

جمع موازنه شش ماهه اول درآمدهاي سال 1395

ذيحسابان شهرداري:

مسئول امور مالي:
محمد داعي

شهردار:
سيدحجت موسوي

در اجراي ماده  71قانون شهرداريها عملكرد ششماهه اول سال 1395

شهرداري قرچك با رعايت آييننامه مالي و دستورالعملها و ساير بخشنامههاي

ت انتشار آن
مربوطه و پرداخت هزينه در حدود اعتبارات بودجه مصوب جه 

براي اطالع عموم و همچنين ارسال به استانداري تهران به تصويب رسيد.

تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

رئيس شوراي اسالمي شهر  -ايرج شيرنژاد

3

جمع هزينه ساير پرداختهاي جاري و بازيافت
وامهاي اعطايي

جمع

170/424/628/153

0

56/778/593/231
0

جمع كل هزينههاي شهرداري

227/203/221/384

مازاد درآمد بر هزينه پايان شش ماهه اول
1395

20/799/111/588

ش ماهه هزينهها و موجودي پايان دوره با
جمع موازنه ش 
درآمدها

170/424/628/153

56/778/593/231

248/002/332/972

