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دانشجویان؛ کشتی نجات امت اسالمی
جوانان متعهد در طول تاریخ و خصوص دانشجویان مسلامن در نسل حارض و 

در نسلهای آینده رسمایه های امیدبخش اسالم و کشورهای اسالمی هستند. اینانند 

که با تعهد و ســالح و استقامت و پایداری می توانند کشتی نجات امت اسالمی و 

کشورهای خود باشند. و این عزیزانند که استقالل و آزادی و ترقی و تعالی ملت ها 

مرهون زحامت آنان است. و اینانند که هدف اصلی استعامر و استثامرگران جهانند 

و هر قطبی در صدد صید آنان است؛ و با صید آنان است که ملت ها و کشورها به 

تباهی و استضعاف کشیده می شوند.
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دالرهای نفتی و آمریکا پشت عربستان هستند
ایران باید سکوت کند!
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سرویس سیاسی- 
روزنامه بهار در یادداشــتی با عنوان »واقعیت های فراکسیون امید« بار دیگر فراکسیون اصالح طلبان در مجلس را 
به باد انتقاد گرفت و نوشت:»فراکســیون امید، نه تنها برآمده از رأی احزاب نبود، بلکه در بســیاری از شــهرها به دلیل 
نبودن گزینه مناسب و یا رد صالحیت فرد مورد نظر، طیف اصالح طلب از شخصیت های باقی مانده در میدان حمایت 
کرد. حمایتی از روی ناچاری. بی تردید انتخاب چنین گزینه هایی این ریسک را به دنبال دارد که در نهایت ما با جمعی 
غیرسازمان یافته، نسبتاً غیرسیاسی، ناآشنا با مسائل سیاسی جاری کشور و گاه تغییر مسیر داده شده بعد از شکل گیری 
مجلس جدید روبرو باشیم، آن گونه که آقای عارف در مصاحبه های خود مکرر بیان داشته اند. از طرفی، نبود شخصیتی 
که بتواند این طیف ناهماهنگ را تا حدودی به سامان کند و نقش رهبری را در مجلس دهم عهده دار شود یکی دیگر از 

نقاط ضعیف فراکسیون امید طی سال های اخیر بوده است«.
حمله به فراکسیون امید از سوی جریان رسانه ای اصالح طلبان طی ماههای اخیر در حالی است که نمایندگان عضو 
این فراکسیون توسط جریان اصالحات انتخاب شده و با تعریف و تمجیدهای آنچنانی همگان را به انتخاب آنان و تَکرار 
امید تشویق و ترغیب کرده بودند و حاال به گونه ای با این فراکسیون برخورد می کنند که گویی با اعضای آن هیچ گونه 
آشنایی ندارند! این فراکسیون در ابتدا با یک دروغ بزرگ و متوهمانه خود را اکثریت مجلس نامید و تا به امروز هم چوب 
این دروغ رسانه ای را می خورد و از سوی دیگر نتوانسته به مدیریت نیرو های خود بپردازد و هر بار با هیاهو و جنجال علیه 
مسئله ای موضع منفی گرفته، اما نتیجه برعکس این موارد اتفاق افتاده و هر بار فراکسیون امید بیشتر زیر سؤال رفته است.
از ســوی دیگر شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان نیز در آستانه هر انتخابات بدون توجه به اصل شایسته 
ســاالری، به ســهمیه دادن به تمام گروه های منتســب و راضی کردن آنها می پردازد و در نهایت بنا بر اصل »هم قبیله 
بودن« و با سازوکاری ناکارآمد، لیست امید بسته می شود. این روش تاکنون دو خروجی داشته است، لیست امید شهر 
تهران در دهمین انتخابات مجلس و لیســت امید شــهر تهران برای پنجمین انتخابات شورای شهر که به اذعان فعاالن 

اصالح طلب هر دو لیست تاکنون حواشی متعددی داشته است.
دالرهای نفتی و آمریکا پشت عربستان است، باید سکوت کنیم!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»درحالی که حفظ ثبات در منطقه خاورمیانه می تواند به  نفع عربستان باشد، اما 
عربستان می داند که جریاناتی در ایران خواهان تقویت مقاومت در قبال رژیم صهیونیستی هستند و عربستان به عنوان 
مدعی پدرخواندگی جهان عرب، خواهان بروز نزاع عربی-عبری نیســت! تمام مســائل خاورمیانه به  این برمی گردد که 
عربستان، مصر، امارات، اردن، بخش هایی در لبنان و البته معارضان دولت بشار اسد در سوریه، خواهان حل وفصل مسائل 
جهان عرب با رژیم صهیونیســتی هســتند، اما ایران و جریان مقاومت را در مسیر مواجهه با این رژیم می بینند. به نظر 
من ایران در این زمینه می تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد تا شلوغ کاری های رسانه ای عربستان را تحت الشعاع 
خود قرار دهد: 1. با توجه به  اینکه وقایع یمن دســتمایه جدیدی برای جریان ســازی رسانه ای در اختیار عربستان قرار 
داده اســت، بهتر است که  ایران، حتی المقدور نسبت به اتهام  پراکنی های عربستان سکوت در پیش گیرد و با این روش 
ادبیات تشــنج آفرین عربستان را عقیم کند. 2. نسبت به مسائل مرتبط با یمن، بحرین، فلسطین، قطر، عراق، سوریه و 
لبنان، قائل به یک نقش معادالتی باشد. ایران باید با هوشمندی و البته خویشتنداری، تنور آتشین جنگ در خاورمیانه 
را از مرزهای خود دور نگه دارد و نگذارد که روابط ایران و بخش های مهم جهان عرب تیره  شود. ما باید مراقب باشیم 
تا در زمین تنش آمیز سیاست های منطقه ای عربستان بازی نکنیم. عربستان به پشتوانه دالرهای نفتی خود و همچنین 
حمایت های ترامپ و صهیونیست ها، زمان را برای عقده گشایی های تاریخی خود مناسب می بیند و ما نباید بهانه ای به 

دست کسی بدهیم«.
جریان مدعی اصالحات در کنار برخی دولتمردان همواره با رویکردی انفعالی بر لزوم کوتاه آمدن از سیاســت های 
انقالبی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان استراتژیک منطقه ای و گفت وگوی بی پشتوانه با کشورهای مرتجع 
منطقه تاکید دارد. در حالی که آمریکا و کشــورهای مرتجع منطقه آشــکارا از تروریســت ها حمایت می کنند و از لزوم 
کشــاندن ناامنی به داخل ایران می گویند و با همراهی رژیم صهیونیســتی در خیال راه اندازی ناتوی عربی علیه ایران 
هستند. در چنین منطقه آشوب زده ای آنچه تاکنون امنیت ایران را تضمین کرده، صرفاً مولفه های قدرت آن بوده است. 

مؤلفه قدرتی که حاصل رشادت های مدافعان حرم و محور مقاومت در منطقه بوده است.
نکته قابل توجه اینجاست که الگوی پیشنهاد شده توسط روزنامه های زنجیره ای، در دهه های قبل به نحو دیگری 
توسط کشورهایی مانند اردن و مصر پیاده شده که آنها را در حال حاضر تبدیل به کشورهای پیرو و فاقد قدرت و اقتدار 
کرده و این کشــورها در حال حاضر نه در منطقه و نه در جهان توان بازیگری ندارند و به همین منظور همیشــه آماده 

پذیرش قدرت های بزرگ در داخل کشورهای خود هستند.
ایران ذهنیت حاکمان آمریکا و آل سعود را اصالح کند!

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: »احتمال درگیری بین مثلث اسرائیل- آمریکا- عربستان و محور مقاومت، به ویژه به 
شکل یک جنگ محدود، دور از ذهن نیست. ترامپ به  ظاهر می خواهد به عربستان خوش خدمتی کند و ولیعهد جوان 
عربستان هم نیاز دارد عالئم تغییر در سیاست خارجی این کشور را نشان دهد. چه بسا، بعد از سوریه، این بار نوبت لبنان 
باشد. دلیل آن هم روشن است: نفوذ ایران در قلب مردم لبنان )حتی بین بسیاری از مسیحیان(، نقش مهم این کشور 

در ایستادگی محور مقاومت و همسایگی این کشور با اسرائیل.«
این روزنامه ادامه داد: »نهاد تعیین کننده سیاست خاورمیانه در آمریکا، پنتاگون است. منافع ملی آمریکا به سالئق 
دو حزب فوق گره نخورده است. به همین دلیل باید گفت آمریکا متمایل به واردشدن در جنگ گسترده، همانند جنگ 
در عراق و افغانستان، نیست. ایران با عراق و افغانستان تفاوت اساسی دارد، درعین حال که ایران اسالمی باید مقتدرانه 
بر مواضع برحق خود بایستد، به هوشیاری و اصالح ذهنیت ها با حاکمان عربستان )و حتی آمریکا( نیاز مبرم دارد. اگر 
شعله جنگ جدیدی در خاورمیانه افروخته شود، برنده آن اسرائیل و کارخانه های اسلحه سازی شرق و غرب و بازنده آن 

دولت ها و ملت های منطقه خواهند بود.«
گفتنی است پیروزی محور مقاومت بر جبهه تکفیر و حامیان غربی اش و اثبات تفوق و برتری مقاومت و ایستادگی 
بر انفعال و وادادگی بقدری روشن است که تئوریزه کردن مواضع منفعالنه و تالش برای نشاندن کشور بر موقعیت ضعف 

و تبلیغ کرنش و راضی کردن سلطه گران از روی جهل و ساده لوحی نیست!
جمهوری اســالمی ایران به اعتراف دوســت و دشمن در منطقه دست برتر را دارد و در تعیین معادالت و تحوالت 
حرف اول و آخر را می زند. به خاک مالیدن بینی استکبار و صهیونیسم و فرزند نامشروعشان داعش و گروه های تکفیری 
در سوریه و عراق و در نطفه خفه کردن نقشه شوم تجزیه اقلیم کردستان عراق جزو آخرین نمونه های این پیشگامی و 
قدرت عظیم است. در چنین شرایطی از مدعیان اصالحات که سابقه طوالنی در به حراج گذاشتن منافع ملی و امنیت 
ملی دارند، عجب نیست که سمفونی نچسب ضعف و انفعال بنوازند و در رؤیاهای غربی خود فرو روند! بجاست به این 
طیف یاد آور شــد، عربســتان که تمام هزینه های آموزش و تجهیز تروریســت ها را تقبل کرد و آمریکا که در حمایت و 
گسترش گروه های تکفیری سنگ تمام گذاشت، از جمهوری اسالمی ذهنیت اشتباهی دارند یا اتفاقا اهداف و آرمان های 

مقدس آن را به خوبی می شناسند؟ 
وقتی با فتنه و آشوب راه گفت و گو را بستند

سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان »گفت و گوی سیاسی« به موضوع گفت و گو میان جناح های مختلف اختصاص یافته 
بود. در این ســرمقاله آمده اســت: »این روزها بحث درباره گفت وگو میان نیروهاي سیاسي با یکدیگر و نیز با نهادهاي 
حکومتي بیش از گذشته مطرح مي شود. یک علت طرح این نکته، ضرورتي است که در این مورد همه طرف هاي درگیر 

ماجرا به خوبي حس مي کنند.«
همانطور که از ماه ها قبل شــاهد آن بوده ایم طیف موســوم به اصالح طلب پرچمی را برافراشت که اسامی متفاوتی 
بر آن نهادند. یکی از آنها همین عبارت »گفت وگوی ملی« اســت. چنین اراده ای اگر باشد بدون در نظر گرفتن مسایل 
پیرامونی امری مبارک می تواند باشد. اما نکاتی برای حصول چنین گفت وگویی لوازم و بستر آن باید تدارک دیده شود. 
برای نمونه بخشــی از مدعیان اصالح طلبی در ســال 88 با طرح دروغ »تقلب« آن هم با اختالف 11میلیون رای 8ماه 
کشور را به آشوب کشیدند و زمینه ساز شدیدترین تحریم ها علیه ایران شدند. در آن شرایط هر چه دلسوزان این گروه را 
به حل و فصل ماجرا از طریق مبادی قانونی و گفت وگو دعوت کردند آنها چماق کشی و آتش افکنی در کف خیابان ها 

را ترجیح دادند و برخی نیز هنوز هم بر آن مواضع که نفی گفت وگو و تایید چماق کشی بود پا فشاری می کنند. 
متنی که حتی بوی گفت و گو نمی دهد

این ســرمقاله با ادعای گفت وگوی ملی وقتی به طیف اصولگرا می رســد آنها را چنین توصیف می کند: »جریانی با 
تمام حواشــی«، »گروهی که یک دست نیست«، »اختالفات زیاد«، »تندی مواضع« و باالخره نسبت دادن یک منطق 
سیاسی از جانب خود به این طیف سیاسی. به راستی این متنی است که دعوی گفت وگوی ملی دارد یا بیشتر به یک 
یادداشت برای نقد جریان اصولگرایی شبیه است؟! این یعنی اصالح طلبان حتی لوازم و بستر مورد نیاز برای گفت وگو 

را نمی شناسند و تنها آن را فریاد می زنند.
از دیگر سو باید پرسید آیا طیف موسوم به اصالح طلب جریانی بدون حواشی و یک دست است و اختالفی میان آنها 
وجود ندارد ؟! و اما در مورد تندی مواضع کافی بود نویسنده برخی از ادبیات چارواداری مدعیان اصالح طلبی را نسبت 
به هم مرور می کرد. تعابیری مانند »اردک لنگ«، »گله گرگ ها«، »ما اصالح طلبان مانند اسب های درشکه یکدیگر را گاز 
می گیریم«، »بزدل«، »قاتل«، »جنایتکار«، »عالیجناب سرخپوش«، »گوریل«، »گربه«، »قالبی«، »بدلی«، »آدم فروش«، 

»قاچاقچی و دزد عتیقه«، »مافیا«، »پدر خوانده« و...، ادبیات انحصاری مدعیان اصالح طلبی نسبت به یکدیگر است!
شورشیان علیه جمهوریت مدعی بلوغ سیاسی اند !

شرق در گفت وگو با یکی از افراطیون مدعی اصالحات نوشت: »ضرورت تاریخی حکم می کند کمک کنیم اصولگرایان 
به بلوغ سیاســی برســند...هنوز در بخشی از جریان اصولگرا نشــانه های بلوغ سیاسی دیده نمی شود و این برای کشور 

خطرناک است و ما هم وظیفه داریم که آنان را برای رسیدن به بلوغ سیاسی یاری دهیم.«
نشــانه های بلوغ سیاســی در چیست؟ در این است که طیفی مقابل خواســت و نظر مردم بایستد و با قداره کشی 
آشــوب به پا کند، در آخر هم وقتی از همان مردم ســیلی خورد، به جای توبه و ابراز پشــیمانی ، فرافکنی و فرار رو به 
جلو کند؟! به شورشــیان علیه جمهوریت و رأی مردم باید گفت شــما اگر از بلوغ سیاسی حرفی نزنید، اتفاقی نمی افتد 

و کسی نمی گوید چرا نگفتید!
این جماعِت وطن فروش و گرادهنده تحریم های فلج کننده علیه هم میهنان خود چه نسبتی با سیاست ورزی معقول 

و منطقی دارد که می خواهد دیگران را به بلوغ سیاسی برساند؟!

نقشنیتدرارزشگذاریعمل
یکــی از آموزه های قرآنی این اســت که آدمی در این دنیا در حال 
دادوستد و معامله دائمی اســت، بر اساس آیات قرآن، برخی انسان ها 
هستند که از زندگی شان سود می برند و در تجارت خود ضرر نمی کنند؛ 
اما برخی دیگر، تجارتشان سودی ندارد و نهایت آن به بدبختی می انجامد.

معامله با خدا؛ تجارتی پرسود
 گاهی خداوند انسان ها را به تجارتی راهنمایی می کند که از عذاب 
الیم رهایی یابند و گاهی خداوند متعال خریدار می شود و جان انسان ها 
را می خــرد و در عوض بهایی به ارزش ســعادت ابدی به آنها می دهد. 
طبیعتا تجارت پرسودی است که آدمی چند سال زندگی اش را بدهد و 
به جای آن میلیاردها سال بلکه بی نهایت سال، زندگی همراه با سعادت 

دریافت کند.
انســان دائم عمر خود را در راهی صرف می کند و در واقع معامله 
می کند؛ همچنین اموال نیز نهایتا تا هنگام مرگ تحت مالکیت ما هستند؛ 
لــذا باید ببینیم در این معامله ها، در مقابل داده های خود، چه دریافت 
می کنیم؟ آیا آنچه گرفته ایم ارزش آنچه داده ایم را دارد؟ در واقع خداوند 
بارها در آیات قرآن کریم به انســان ها آگاهی می دهد که مراقب باشید 
که چگونه معامله می کنید؟ حال که مجبور به معامله عمر و مال خود 

هستید؛ حداقل با کسی معامله کنید که سودی داشته باشد.
نیت؛ تعیین کننده ارزش عمل

 ارزش داده و ســتانده ها در معامالت دنیایی معلوم اســت و بهای 
مشخصی دارد؛ در معامالت دنیایی ، بایع و خریدار تنها به ارزش واقعی 
جنس می نگرند و نه به نیت طرف مقابل؛ مثال یک قطعه طالی زینتی، 
قیمت مشــخصی دارد و هر کس با هر نیتی بخواهد بخرد یا بفروشد، 
قیمــت آن تغییر نمی کند؛ اما خداوند متعال گاهی یک جنس را از دو 
نفر با قیمت های بسیار متفاوت می خرد؛ گاه خداوند یک نماز را از یک 
نفر به بهای بسیار باالیی می خرد و از نفر دیگر به بهایی بسیار اندک، و 
گاهی خداوند اصال همان نماز را از فردی نمی خرد؛ لذا بستگی به نیت 

فرد دارد که چه اندازه در کار خود خالص بوده است.
امروز که نظام اسالمی برقرار است و افراد مشغول کار هستند، اگر 
در کار خود کم نگذارند و مرتکب تخلفی نشــوند، باز هم اجر هرکدام 
از آنها متفاوت اســت؛ گاه اجر آنها به اندازه همان حقوقی اســت که 
می گیرنــد و گاهی صدها برابر و گاه هزاران برابر نزد خداوند اجر دارد؛ 
میزان اجر، وابســته به نیتی است که افراد دارند. اگر کار برای خداوند 

شد، ارزش واالیی می یابد.
حتی جهاد افراد در مقابل دشمنان دین، با هم متفاوت است؛ اجر 
کسی که به اجبار و علیرغم میل باطنی به جبهه برود با کسی که عاشقانه 
به جبهه رفته و روز و شب در آرزوی شهادت است، بسیار متفاوت است.

فردی را می شناختم که نذر کرده بود و چهل شب جمعه از تهران 
به جمکران می آمد تا خدا به او توفیق شــهادت بدهد! تفاوت کسی که 

این چنین عاشق شهادت است با فرد دیگر متفاوت است.
هر کــدام از ما باید به کارهای مان نظر کنیم که تا چه اندازه برای 
خداست،گاه فردی با نیت انجام وظیفه شغلی و کسب درآمد حالل از 
منزل بیرون می آید که البته کار وی دارای اجر اســت؛ اما با اجر فردی 
که حتی در هر نفس کشیدن به یاد خداست و به دنبال کسب رضای 

الهی است، بسیار فرق دارد.
برخی از افراد خداوند را به خاطر دوری از جهنم عبادت می کنند و 
برخی برای رسیدن به نعمات بهشتی؛ اما عده ای هم به خاطر خود خداوند 
او را عبادت می کنند؛ هرچند همه آنها مأجور هستند، اما اختالف درجه 

دسته سوم، با دسته اول و دوم، بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه است.
باید در انجام وظیفه شــغلی مان نیز رضای الهی را در نظر بگیریم، 
راه انداختن کار ارباب رجوع به خاطر رضای الهی بسیار ارزشمند است 

و اجر کار را چندین برابر می کند.
گاه انسان به نیت افزایش روزی، شفای بیماری، خرید زمین و مسکن 
و نظایر آن به زیارت می رود؛ پاداش کار وی همان است که درخواست 
کرده است؛ اما کسی که هستی اندک خود را برای پذیرایی از زائر اربعین 
در طبق اخالص قرار می دهد و تنها به خاطر عشــق و محبت به امام 
حســین)ع( و نه درخواست امور دنیایی چنین می کند، اجری دارد که 
محاسبه آن از عهده ما خارج است. لذا اختالف در نیت ها سبب تفاوت 

در ارزش کار می شود.
امام معصوم )ع( هفتاد بار کشته شدن همراه با رضای الهی را بیشتر 
از زندگی همراه با آســودگی دوست دارد. امام حسین)ع( همه چیز را 
به خاطر خدا رها کرد و حتی حاضر به بیوه شدن همسر و یتیم شدن 
بچه هایش شد تا تنها به رضای الهی برسد؛ ما پیرو چنین مکتبی هستیم؛ 
لــذا باید خود را آماده کرده و عادت بدهیم تا به خاطر رضایت الهی از 

برخی امور صرف نظر کنیم.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي)دام ظله(  در دیدار جمعی از 
رؤسای کالنتری های سراسر کشور؛ قم؛96/8/15

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

نایب  رئیس  کمیســیون فرهنگی مجلس 
گفت: از آنجا که اتهام محمود صادقی به آیت اهلل 
مکارم شــیرازی از حدود و شئون وظایف و 
اختیارات نمایندگی خارج و موجب وهن مجلس 
شده، هیئت رئیسه باید آن را در دستور هیئت 

نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دهد.
حجت االســالم نصــراهلل  پژمانفــر نایب  رئیس 
 کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با فارس، با  اشــاره به نســبت خالف  واقع 
محمود صادقی نماینده مردم تهران به آیت اهلل مکارم 
شیرازی از مراجع عظام تقلید گفت: قوه قضائیه باید 
به واســطه ترویج این افترا برخورد مقتضی را با این 

نماینده مجلس صورت دهد.
وی ادامــه داد: روی دیگر صحبت من با هیئت 
 رئیسه مجلس است؛ از آنجا که این دست رفتارها از 
حدود و شــئون وظایف و اختیارات نمایندگی خارج 
است و موجب وهن مجلس و جایگاه شده، انتظار دارم 
هیئت  رئیسه مجلس به تخلف آقای محمود صادقی 
ورود کرده و پس از بررســی، رســیدگی به آن را در 

دستور هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دهد.
گفتنی است محمود صادقی نماینده تهران و عضو 
فراکســیون امید ، چند روز پیش طی توییتی با این 
پیش فرض که فردی به نام »سامان مدلّل« با آیت اهلل 
مکارم شــیرازی رابطه کاری و خویشاوندی دارد، از 
این مرجع تقلید خواسته بود درباره بدهی او به بانک 

سرمایه توضیح دهد. 
 پس از اینکه تکذیبیه های پیشین دفتر آیت اهلل 
مکارم شیرازی درباره کذب بودن هرگونه نسبتی میان 
وی با این فعال اقتصادی بازنشر شد، محمود صادقی 
در توییت دیگری بدون اینکه عذرخواهی کند، اتهام 
خود را به آیت اهلل مکارم پس گرفت و عنوان کرد که 
برخالف تصور اولیه و با تحقیقات بعدی برایش محرز 
شــده است که بدهکار بانک سرمایه هیچ گونه رابطه 

کاری و یا خویشاوندی با این مرجع تقلید ندارد. 
به دنبــال این توضیحات و بــدون عذرخواهی 
صادقی از دروغ گویی صــورت گرفته دفتر آیت اهلل 
مــکارم شــیرازی در بیانیه ای تصریح کــرد که در 
صورت عدم عذرخواهی نماینده تهران به قوه قضائیه 
شــکایت خواهنــد کرد که در پــی آن این نماینده 
اصالح طلب مجلــس در گفت و گویی بابت اتهام زنی 

کذب عذرخواهی کرد. 
وی در این گفت وگو اظهار داشــته است: پس از 
تحقیقات صورت گرفته و توضیحات کســانی که با 
آقای مدلل  مرتبط بودند، محرز شد که آقای سامان 
مدلل - که جزء بدهکاران اســت - هیچ ارتباطی با 
آیت اهلل مکارم شــیرازی ندارد و روز یکشنبه نیز در 
سخنرانی علنی که در دانشگاه گیالن داشتم به این 
نکته  اشــاره کردم که امیدواریم ایشان پوزش ما را 

بپذیرند و معذرت خواهی کردم.
این نماینده در اتهام زنی های کذب 

سابقه دار است!
گفتنی اســت محمود صادقــی در جریان های 
مختلفی همســو با رســانه های ضد انقالب و بیگانه 
نهادهای رسمی و قانونی کشور از جمله قوه قضائیه 

را آماج اتهام زنی های کذب خود قرار داده بود.
به دنبال انتشار شایعاتی درباره حساب های قوه 
قضائیه و انتساب این حساب ها به رئیس دستگاه قضا 
از سوی یک کانال مرتبط با سرویس های جاسوسی 
بیگانه محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید 
مســئول پیگیری این شایعه شد ، شایعه ای که حتی 

سازندگان آن به جعلی بودنش اطمینان داشتند.
صادقی همسو با ضد انقالب و به دروغ مدعی شده 
بود رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد تومان را به حساب 
شخصی خود واریز کرده است، در واکنش به این قبیل 
ادعاها وزیر اقتصاد اعالم کرد »از 20 ســال پیش، با 
هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه 

مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به نام 
قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور 
قرار می گیرد و ســود حاصلــه از آن در هزینه های 

مشخص در قوه قضائیه استفاده می شود.«
متعاقــب ورود صادقی به میانــه میدان، 210 
نماینــده مجلس نیز در بیانیــه ای اعالم کردند »  ما 
جمعــی از نمایندگان ملت بــه نمایندگی از طرف 
امضاکنندگان این بیانیه درخصوص حساب های قوه 
قضائیه با توجه به اینکه حل مشــکالت اصلی مردم 
در گروی همکاری صادقانه قوای ســه گانه است، از 
ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شبهات مطرح 
شده جویا شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک مربوط 
به حســاب ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت 
آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد که حساب 
ســپرده مورد مناقشــه به نام قوه قضائیه است و از 
جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.«

در ادامــه ایــن بیانیه تصریح شــده بود: »طی 
جلساتی که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، همه 
ســؤاالتی که در ذهن نمایندگان بود را با صراحت با 
ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه  صدر و 
با صرف فرصت کافی به این سؤاالت پاسخ دادند و ما 
بهترین روش را همین گفت وگوهای صریح و منصفانه 

مسئوالن با یکدیگر می دانیم.«
علــی الریجانی رئیس  مجلس نیــز در یکی از 
جلسات علنی بهارســتان به این موضوع پرداخته و 
خاطرنشان کرد: هیچ کدام از آن حساب ها »حساب 
شخصی« نیســت، به آقای صادقی گفتم که بنده با 
اطالع به شما می گویم و سوءتفاهم در جامعه به وجود 
نیاورید، این پول ها در حســاب های مربوط به »قوه 
قضائیه« اســت، در ریاست جمهوری یا دستگاه های 
اجرایی نیز بودجه ها در حساب دستگاه هاست، ولی 
نمی شــود گفت در حساب شخص است، سوءتفاهم 
ایجادشده این موضوع بود و بنده هم قباًل گفته بودم 

آن را اصالح کنند.
الریجانی همچنین در پاسخ به تذکر آئین نامه ای 
صادقــی نماینده تهران در مجلس که به حکم جلب 
خود از ســوی قوه قضائیه به اتهام تشــویش اذهان 
عمومی اعتراض کرده و خواســتار آن شــده بود که 
رئیس  مجلس از شــأن نمایندگان دفاع کند، گفت: 
گفته اید بر اساس کدام قانون این مبالغ به یک حساب 
شخصی داده می شود؟ اینجا نقطه اتهام است؛ ببینید! 
وقتی وزیر اقتصاد می گوید آن سایت ضدانقالب دروغ 
گفته اســت و این پول ها که در قوه قضائیه است به 
نام قوه قضائیه می باشد، از برادر عزیزمان آقای دکتر 
صادقی فرزند شــهید صادقی عزیز نماینده مجلس 

انتظار نبود که آن را تأیید کند.
وی با بیان این که اتهام زدن به افراد را که آزادی 
بیان نمی گوینــد؛ تأکید کرد: مــا مفتخریم که در 
مجلس مدرس هستیم که از حق باید دفاع کنیم نه 
از حرف ناحق؛ وقتی شما آبروی مسلمان و تشکیالتی 
را می ریزید، شــمایی که خود یک روحانی بوده اید و 
آخونــدی کرده اید مگر در روایات نداریم که حرمت 
مومن مانند حرمت کعبه اســت؟ اینگونه ما حرمت 

مومن را حفظ می کنیم؟
نماینده هوچیگر که در یک فرار به جلوی آشکار 
در شیراز به دستگاه قضا هجوم برده بود پس از مدتی 
و با مشخص شدن پشت پرده ها عذر خواهی کرده و 
گفت: » در جلســه ای که در شیراز داشتم، اظهارات 
نسبتا تندی نســبت به رئیس قوه  قضائیه داشتم که 
جــا دارد در اینجــا بابت آن از رئیس دســتگاه قضا 

عذرخواهی کنم.«
محمود صادقی همــواره اتهامات خالف واقع را 
مطرح و به دنبال مشــخص شــدن دروغ بودن آن 
عذرخواهی کرده و عقب نشــینی می کند که به نظر 
می رســد این شــیوه، روش معمول وی در تخریب 

نهادهای قانونی کشور است.

نایب رئیس  کمیسیون فرهنگی خواستار شد

ورود هیئت  رئیسه به موضوع وهن مجلس
در اتهام محمود صادقی به مرجعیت تقلید

رئیس  مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با یک خبرگزاری روسی تصریح کرد: ایران 
تا جایی که الزم باشد به سوریه در مبارزه با 

تروریسم کمک می کند.
»علــی الریجانــی« رئیس مجلس شــورای 
اسالمی که به روسیه سفر کرده بود، در گفت وگو 
بــا خبرگزاری تاس گفت : ایران تا جایی که الزم 
باشد به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می کند.

وی در ایــن خصوص اظهار داشــت : تهران 
تاجایی که الزم باشــد به دمشق در مبارزه علیه 
تروریسم کمک می کند زیرا جنگ علیه تروریسم 

در خاورمیانه هنوز تمام نشده است.
الریجانی در این خصوص توضیح داد: »جنگ 
علیه تروریسم هنوز تمام نشده است. ما از همان 
اول وقتی که عراق و سوریه از ما درخواست کردند، 
به این مبارزه پیوستیم و تا جایی که الزم باشد به 

ارائه کمک به آنها ادامه می دهیم.«
الریجانی در پاســخ به این سؤال که آیا ایران 

قرار اســت حضور نظامی خود در سوریه را بعد از 
پیروزی مقابل تروریست ها همچنان حفظ کند، 
گفــت: »وقتی هیچ کس دیگر به کمک ما نیازی 

نداشته باشد، دیگر این امر را متوقف می کنیم.«
بنا بــه گفته الریجانی »ایران و روســیه در 
خط مقدم جنگ علیه تروریسم قرار دارند و این 
در حالی اســت که بقیه فقــط در این باره حرف 

می زنند.«
وی ادامه داد: »ائتالف های مختلف برای مبارزه 
با تروریسم به وجود آمده است اما فقط روی برگه 
است و در حقیقت هیچ چیز رخ نمی دهد. برخی 
کشورها می گویند که با تروریسم مبارزه می کنند 

اما در حقیقت کاری نمی کنند.«
رئیس مجلس نمایندگان ایران ادامه داد: »با 
این حال، ایران و روسیه گام های عملی برای مبارزه 
با تروریسم برداشته اند و همه نیز شاهد آن بوده اند. 
این گام ها موفقیت آمیز بوده است. داعش متحمل 
ضربه بسیار جدی در عراق و سوریه شده است.«

رئیس  مجلس:

ایران تا جایی که الزم باشد
وزیر امور خارجه کشــورمان در هفتمین  به سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می کند

نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر 
پیشنهاد داد به موازات نهایی شدن کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریای خزر درباره تأسیس صندوق 
مشترک ســرمایه گذاری، ایجاد پنجره واحد، 
یکسان ســازی تعرفه ها و رویه های گمرکی و 
حرکت به سمت لغو کامل روادید بین 5 کشور 

ساحلی رایزنی شود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر 
سه شنبه در هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای 
ســاحلی دریای خزر گفت: از مهم ترین دستاوردهای 
این مذاکرات، می توان به امضای کنوانســیون تهران 
و چندین پروتکل الحاقی زیســت محیطی  اشاره کرد. 
امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی، موافقتنامه 
حفاظت از منابع زنده آبی، موافقتنامه آب و هواشناسی 
و موافقتنامه مقابله با شرایط اضطرار در دریای خزر از 
دستاوردهای شاخص به شــمار می رود.وی در عین 
حال گفت: در حال حاضر نیز بیش از 12 موافقتنامه و 

پروتکل در حال مذاکره و نهایی شدن است.
وزیر امور خارجه اظهار داشــت: امروز با پشتوانه 
چنین دستاوردهایی با افتخار اعالم می کنم که همه 

کشــورهای ساحلی بر حل مسائل دریای خزر توسط 
خود، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای 
اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای 
نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور، 
تعیین عرض مناطق دریایی و بخش اعظم پیش نویس 

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اتفاق نظر دارند.
ظریف ادامه داد: تداوم این دســتاوردها در پرتو 
احترام به مواضع همه طرف ها و اتخاذ رویکردی قابل 
دفاع در سطوح ملی، به عنوان اصلی اساسی و موضعی 

منطقی، میسر خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان خطاب به 
حاضران در این نشســت پیشنهاد داد که همزمان و 
به موازات نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خزر، تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری، ایجاد 
پنجره واحد گمرکی، یکسان سازی تعرفه ها و رویه های 
گمرکی، همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاسیس 
شرکت های مشــترک حمل و نقل، توسعه و تکامل 
روابط اجتماعی و فرهنگی، گســترش گردشــگری، 
اعطای حداکثر تسهیالت برای صدور روادید و حرکت 
به ســمت لغو کامل روادید بین 5 کشور حوزه دریای 
خزر را در صدر رایزنی ها و گفت وگوهای آتی قرار دهیم.

ظریف در هفتمین نشست وزرای خارجه 5 کشور پیشنهاد داد

حرکت به سمت لغو کامل روادید بین 5 کشور ساحلی خزر

عزت اهلل ضرغامی در مراسم 16 آذر دانشگاه تهران:

هیچ كس مثل عراقچی، ظریف و تخت روانچی نمی تواند بدعهدی آمریکا را روایت كند
عضو شورای عالی فضای مجازی  درخصوص 
بدعهدی آمریکایی ها گفــت: هیچ کس مثل 
آقایان عراقچی، ظریف و تخت روانچی نمی تواند 

بدعهدی آمریکا را روایت کند.
گرامیداشت روز دانشجو با حضور شخصیت های 
سیاســی و فرهنگی در دانشــگاه های مختلف کشور 

برگزار شد.
به گزارش فارس، عزت اهلل ضرغامی عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی به مناسبت گرامیداشت روز 16 
آذر در دانشــگاه تهران اظهار داشت: ماهیت حماسه 
16 آذر استکبارســتیزی و مقابله با آمریکا است. نهاد 
برآمده از ســه قطره خون پاک دانشجویان به درخت 
تناوری تبدیل شده که میوه شیرین آن را همه ملت ها 

می چشند. 
ضرغامی اضافه کرد: بعضی تجمع های دانشجویی 
که برگزار می شــود ما حرفی از مسائل ضدآمریکایی 
در آنها نمی بینیم. آقــای روحانی کار خوبی کرد که 
به مناســبت روز 16  آذر به اســتان دیگری رفت اما 
می توانستند هم به دانشگاه استانی بروند و هم در تهران 
ناظر و شاهد حرف های اصالح گرایانه دانشجویان باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جنبش 
دانشجویی ایران دارای هویت مستقل و ارزشمند است 
که پس از پیروزی انقالب وارد مرحله جدیدی شــد. 
ماهیت این جنبش مردمی،  انقالبی و جهت گیری آن 

خدمت به مردم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: 
امــروز در همه جبهه های نبرد با آمریکا پیروز میدان 
هستیم راهبرد مقاومت الگوی موفقی برای دیگر ملت ها 
شده است. دانشجویان از ابتدای انقالب بازوان پرتوان 
امام خمینی در نهادسازی و تحقق اهداف انقالبی بودند.

حلقه مفقوده کشور اقتصاد و معیشت
وی با تاکید بر اینکه حلقه مفقوده کشور اقتصاد و 
معیشت است بیان داشت: حلقه تجاری سازی و اقتصاد 
می طلبد که نگا ه های دانشجویی آن را تقویت کند. من 
در مورد بدعهدی آمریکا می خواهم این را به شما بگویم 
هیچ کس مثل آقای عراقچی، ظریف و تخت روانچی 
نمی تواند درمورد بدعهدی آمریکا برای شما روایت کند.

ضرغامی اضافه کرد: باندهای بزرگ قدرت و ثروت 
است که کشور را اداره می کنند. اصال اقتصاد ما شفاف 
نیست. موقعیت اتاق شیشه ای در اقتصاد فرصت بسیار 
مناسبی برای شفافیت تصمیم گیری ها و شکل گیری 

اقتصاد است.
ضرغامی بیان داشت: نظارت عمومی سالح برنده 
برای سالمت و پیشــرفت نظام است. فضای مجازی 
تهدید نیســت بلکه بهترین ابزار است. باندها قدرت 
و ثروت به شــما تریبون نمی دهند اما توانمندی های 
فضای مجازی این امکان را بــرای آحاد مردم فراهم 

ساخته است.
فهم و توصیف واقع بینانه مناسبات جهان 

اولین هنر امام )ره( بود 
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع( حاضر شد و 
گفت: اندیشه دینی صحیح همان »اسالم ناب« است و 
حضرت امام )ره( در پیام های یک سال آخر عمر شریف 
شان مکرر بر مفهوم »اسالم ناب« تکیه و تمایز آن را 

با »اسالم آمریکایی« بیان می کردند.
وی افزود: امام )ره( در یک ســال آخر حیات پر 
برکت شــان به بهانه های مختلف از جمله صدور پیام 
قطعنامه، ساخت مصلی، پیام برای هنرمندان، پیام برای 

شهادت شهید عارف حسینی و... بر این دوگانه تاکید 
کرده و نســبت به »اسالم آمریکایی« هشدار دادند و 
این مسئله نشان می دهد اهمیت این مسئله در فکر و 

اندیشه امام تا چه اندازه بود.
وی گفت: در فرمایش های حضرت امام )ره( »اسالم 
آمریکایی« همان »اسالم اشــرافیت، اسالم ابوسفیان، 
اســالم مالهای کثیف درباری، اسالم مقدس نماهای 
بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسالم ذلت و 
نکبت، اسالم پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت 
و اسالم حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین 

و پابرهنه  ها« است.
جلیلــی در بخش دیگری از ســخنانش تصریح 
کرد: امروز بسیاری از لزوم واقع بینی در جهان سخن 
می گویند که اتفاقا ســخن درستی است و اولین هنر 
امام)ره( نیز همین بود که مناســبات جهان را درست 
و واقــع بینانه می فهمید و توصیف می کرد. بر همین 
مبناست که امروز همچنان بسیاری از سخنان امام)ره( 
زنده و پویاست، کانه زمانی که این حرفها را بیان کردند 

سال ها بعد را می دیدند.
انقالب اسالمی داعیه دار عدالت، استقالل، 

آزادی و پیشرفت است
علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران نیز در دانشکده 
ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در سوریه 
امروز دو تفکر و دو نماد در حال رقابت اســت، گفت: 
آمریکایی ها ابزارها و امکانات شان را ساماندهی کرده اند 
و از طرفی نیز انقالب اســالمی امکانی را فراهم کرده 

که آمریکا را به زمین می کشد.
وی با تأکید بر اینکه معادله جنگ اراده ها تغییر 
کرده و برمبنای انقالب اسالمی موقعیت های جدیدی 
رقم می  خورد در جواب برخی جریانات گفت: انقالب 
اسالمی داعیه دار عدالت، استقالل، آزادی و پیشرفت 
است.نماینده سابق تهران در مجلس با  اشاره به اینکه 
انحرافات از انقالب اســالمی در چهار ساحت اندیشه، 
باور، الگوگیری و عمل اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: 
برای اینکه دقیق تر صحبت کنیم می توان چهار عنصر 
را به این میزان ها ارجاع داد و آنها را به محک کشاند 
که آن چهار عنصر مسئوالن کشور، جریانات سیاسی،  

نخبگان و جنبش دانشجویی است.
زاکانی با تأکید بر اینکه امکان ندارد که در پارادایم 
دیگران فکر کنیم ولی در آن پارادایم به انحراف کشیده 
نشویم، خاطرنشان کرد:  شش گروه از ابتدای انقالب 
رقیب حضرت امام بودند و همواره سعی کردند که خود 

را در مقابله با ایشان قرار دهند.
وی با   اشاره به سلطنت طلب ها به عنوان اولین گروه 
معارض با امام خمینی)ره( گفت: سلطنت طلب ها امام 
را مخل چپاولگری خود می دیدند و دلیل آن نیز این 
بود که امام نیاز استقالل طلبی از سلطه جویی بیگانه و 

آزادی از سلطه ستم شاهی را به جامعه فهماند و به مردم 
گفت که باید این دو مشخصه استبداد و استکبار را حل 

کرده و از بین ببریم.
نماینده سابق تهران در مجلس ادامه داد: رقبای 
دیگر امــام متحجرین و انجمنی هــا، منافقین، ملی  
مذهبی ها، ملیون و مارکسیست ها بودند که هر کدام 

به نحوی به معارضه با اندیشه های امام پرداختند.
وی با  اشــاره به قدرت کنونی جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه و اثرگذاری آن خاطرنشان کرد:  شاهد 
بودیم که روسیه در مبارزه با داعش با جمهوری اسالمی 
همراهی کرد و چند سال پیش نیز حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده ســپاه قدس با رئیس جمهور روسیه دیداری 
داشت. زاکانی در همین راستا افزود: حاج قاسم سلیمانی 
در آن جلسه به پوتین گفته بود که باید در نقطه آغاز 
با داعش جنگید و این نکته ای اساسی و منطقی است 
که به آن اشــاره کرده بود و می توان در جواب کسانی 
که جنگ در سوریه را نفی می کنند همین پاسخ را داد.
نباید ناهنجاری ها جایگزین کارهای پژوهشی شود 
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نیز در 
آئین بزرگداشــت روز دانشجو در دانشکده کشاورزی 
دانشــگاه تهران گفت: دانشجویان باید مطلب حق را 
تشخیص دهند و تالش کنند تا بتواند حق را به کرسی 
نشانده و به موفقیت کشور و جامعه یاری رسانند و نباید 
در دانشــگاه ها ناهنجاری و بدرفتاری جایگزین انجام 

کارهای پژوهشی و علمی شود.
سید مصطفی میرسلیم تصریح کرد: کمتر از 100 
میلیارد دالر از انرژی و ذخایر کشور ازجمله گاز و نفت 
از بین می رود؛ می توان از نفت و گاز ایران برای تولید 
کاالهای دیگر استفاده کرد؛ باید در مبحث کم آبی کشور 
به صورت چشم گیر فعالیت داشته باشیم چرا که ایران 
جزو کم آب ترین کشورهای دنیا است؛ عمق 300 متر 

برای حفر چاه در ایران قابل قبول نیست.
میرسلیم خاطرنشان کرد: بیش از 700 هزار حلقه 
چاه غیرمجاز در سطح کشور بیانگر عدم نظارت کافی 
دولت بوده اســت؛ این روند نشان دهنده این است که 

دولت در این زمینه فعالیت درخوری نداشته است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی اظهار 
داشت: شــاهد خشک شدن دریاچه ارومیه بودیم اما 
هیچ اقدام به جایی انجام نشد. خشک شدن این دریاچه 
افزایش گردوغبار را به همراه خواهد داشت، یکی دیگر 
از مشکالت کشور که برای آن چاره اندیشی نشده است 
را می توان آلودگی هوا برشمرد؛ عامل بروز این موضوع 
وسایل نقلیه نا مناسب و عدم فرهنگ سازی در این راستا 
است که باید تدبیر درستی در این راستا اندیشیده شود.
هزینه سازش و تسلیم از مقاومت بیشتر است

حجت االســالم محمــد محمدیــان رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در مراسم 

گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه علوم قضایی 
برگزار شــد، گفت: 16 آذر نماد مبارزه با اســتکبار و 
ظلم اســت. 16 آذر عقبه ای دارد. از زمان اعتراضات 
به حضور نیکسون در دانشگاه تهران جریان مقاومت 
و سازش شکل گرفت. دانشجویان مسلمان بیشترین 
نقش را در تثبیت انقالب داشتند و در جنگ و بعد از 

آن هم همین طور است.
محمدیان افزود: مقام معظم رهبری فرمودند »خدا 
لعنت کند کســی که دانشــگاه را سیاسی نخواهد«، 
رهبری هزینه سیاسی بودن دانشگاه ها را می دانند اما 
حواشی مهم نیست دانشجو باید درک سیاسی داشته 
باشد و بداند قواعد قدرت جامعه چیست و چه کسانی 
در کشــور، منطقه و دنیا تاثیرگذار هستند.وی افزود: 
شهید بهشتی دانشجو را موذن کشور می دانست اگر 
دانشجو خواب بماند نماز مردم قضا می شود. دانشجو 
هنوز آلوده به مسائل مالی و اجتماعی نشده و می تواند 
آزادی و انرژی خود را با نگاه اصالح گرایانه و دلسوزانه 

صرف حل مشکالت جامعه کند.
هزینه سازش صدها برابر بیشتر از مقاومت است

محمدیان با بیان اینکه برخی قصد دارند 16 آذر 
را تحریــف کنند، ادامه داد: قبل از انقالب هم عده ای 
می گفتند مگر می شود مقابل آمریکا ایستاد و همان 
زمان هم آمریکا را کدخدا می دانســتند اما 40 سال 
است مردم مقاومت کرده اند و هزینه آن را نیز داده اند.
رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها با اشــاره به اینکه هزینه سازش بیشتر از 
مقاومت است، گفت:  مقاومت و استقالل هزینه دارد اما 
سازش و تسلیم صدها برابر بیشتر از مقاومت هزینه دارد.

وی گفت: ســازش هویت ملت را از بین می برد 
عده ای می گویند ما در ســوریه و عراق چه می کنیم، 
آمریکایی ها که چند هزار کیلومتر دورتر از کشورشان 
در خلیج فارس به بهانه منافع ملی نیروی نظامی مستقر 
کردند را حق می دانند و حضور ایران در عراق که چند 
هزار کیلومتر با این کشور مرز دارد را مشکل می دانند.

وزیر کشور نیز در پیامی به مناسبت روز دانشجو 
تاکید کرد: وزارت کشور ایجاد زمینه های شور و نشاط 
در محیط دانشگاه و حمایت از فعالیت های قانونمند 

دانشگاهیان را از اصلی ترین وظایف خود می داند.
به گزارش فارس رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت 
کشور حامی مراسم های مجوزدار و قانونی است، گفت: 
دانشگاه و دانشجو باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی 

نقش جلودار و پیشگام ایفا کند.
خبر دیگر اینکه بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
شهیدبهشــتی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین در 
امدادرسانی به زلزله زدگان غرب کشور، با هزینه های 
برگزاری مراسم روز دانشجو تعدادی کانکس خریداری 

کرده و آن را به زلزله زدگان اهدا کردند.

گروه پزشکی پدافند 
منطقه  در  ارتش  هوایی 
به  بیرجند  عشایرنشین 
ارائه خدمات بهداشتی و 
محروم  اقشار  به  درمانی 

پرداختند.
بــه گــزارش فــارس، 
همزمــان با روز دوم از طرح 

مردم یاری بزرگ محمد رســول اهلل)ص( ارتش در اســتان های شــرق و جنوب شرق 
کشور، گروه پزشکی و درمانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش با حضور در 
منطقه عشایر نشین »چاه عمار« شهرستان سربیشه بیرجند به ارایه خدمات بهداشتی 

و درمانی به عشایر ساکن در این منطقه پرداختند.
محمدکریم هروی سرپرست گروه درمانی اعزامی قرارگاه پدافند هوایی ارتش نیز در 
این رابطه گفت: یکی از برنامه های روز دوم طرح بزرگ مردم یاری ارتش حضور در میان 
عشایر چادرنشین منطقه چاه عمار سربیشه بیرجند است که گروه پزشکی پدافند هوایی 
ارتش متشکل از تخصص های قلب، پوست، اطفال، دندانپزشکی، دامپزشکی و بهداشت 

روان با حضور در این منطقه به ارایه خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی پرداختند.
هروی افزود: پس از معاینه و انجام اقدامات تشخیصی برای خانوارهای ساکن در این 
منطقه، داروهای مورد نیاز تجویز و دارو به صورت رایگان در اختیار عشایر قرار گرفت.

در دومین روز از رزمایش مردم یاری صورت گرفت

ارائه خدمات درمانی پدافند هوایی ارتش 
در منطقه عشایرنشین بیرجند

پیکرهای پاک و مطهر 3 شهید در شهرهای ماکو، 
بهشهر و کرج تشییع شد.

به گزارش ایرنا، پیکر مطهر شهید ملک زاده روز سه شنبه 
در مراســمی با حضور مسئوالن ارشد نظامی ایران و ترکیه از 

طریق مرز بازرگان تحویل مقام های ایرانی شد.
شــاهین علیزاده، فرماندار شهرستان ماکو اسامی دیگر 
مجرومان حادثه تیراندازی تروریست ها به مرزبانان و کارشناسان 
آب ایران را سرباز »علی مردی«، و مهندسان امور آب متشکل از 
»حسن زمانی« و »محمد علی گلشن« اعالم کرد. روز دوشنبه 
در اثر تیراندازی تروریست ها به مرزبانان و کارشناسان سازمان 
آب در منطقه »بوراالن« ماکو 2 نفر از مرزبانان کشــورمان به 
همراه 2 نفر از کارشناسان سازمان آب زخمی و به بیمارستان 
منتقل شدند اما یکی از مرزبانان به علت شدت جراحت های 

وارد شده به شهادت رسید.
در پی ایــن حادثه مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه 
ترکیه در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان، با اظهار همدردی و تسلیت به مناسبت شهادت یکی 
از مرزبانان کشورمان اعالم کرد تروریست های پ.ک.ک عامل 
این حادثه بوده اند و ماموران ترکیه در حال پیگیری مســئله 

هستند و نتیجه را به اطالع مقام های ایرانی خواهند رساند.
وزیر کشور ترکیه نیز به سفیر جمهوری اسالمی در آنکارا 
اطمینان داد موضوع با جدیت در حال پیگیری است و نتیجه 
اعالم خواهد شــد.همچنین به گزارش خبرگزاری تســنیم 
سردار علی ییالقی فرمانده بهشهری اسبق لشکر 25 کربال و 
از چهره های درخشان و همیشه ماندگار دفاع مقدس، پس از 
سال ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت دوران نبرد، به شهادت 
رسید.مراسم وداع با این دالور خط شکن دیروز در مصالی نماز 
جمعه بهشــهر برگزار و مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید 
بزرگوار امروز از بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان بهشهر 

به سمت پارک ملت و گلزار شهدا برگزار می شود.
رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی البرز از شهادت 
مامور اصفهانی میدان تیر پادگان شهید چمران کرج در حین 

ارائه آموزش به سربازان خبر داد.
 به گزارش ایسنا، یداهلل رنجبرپور با اعالم این خبر افزود: روز 
دوشنبه سرگرد خدابخش رئیسیان در حین خدمت و آموزش 
به ســربازان بود که هنگام تست مواد منفجره )TNT( بر اثر 
شــدت انفجار مجروح و پس از انتقال به بیمارستان شریعتی 

ماهدشت به شهادت رسید.

پیکر مطهر 3 شهید تشییع شد


