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مخاطب شماييد!

ننجون

سپاهیکموجودسربهزیرکنارنشستهی
سرگرمکارهایاداریخودنیست

وقتی ش��ما میگویید من پاسدار انقالبم، یکی از 
معانی پاس��داری و یکی از ابعاد مفهومی پاس��داری، 
این اس��ت که انقالب م��ورد تهدید اس��ت؛ بله، اگر 
تهدید نباش��د، پاسداری الزم نیست. آنجایی انسان 
پاسداری میکند که تهدید وجود دارد؛ پس شما هم 
وجود انقالب را دارید با اسم خودتان تأیید میکنید، 
ه��م تهدیدهایی را ک��ه متوّجه انقالب اس��ت دارید 
تبیین میکنید و از وجودشان خبر میدهید. خب اگر 
پاسدار انقالبیم باید این تهدیدها را بشناسیم. یکی 
از کارهای اساسی سپاه، رصد مسائل بین المللی فقط 
برای ش��ناخت تهدیدها اس��ت. رصد کردن مس��ائل 
بین المللی و حوادث بین المللی و خبرهای بین المللی 
موج��ب میش��ود که ما بدانی��م تهدیدها چیس��ت؛ و 
همچنین رصد حوادث داخلی کش��ور؛ بنابراین سپاه 
یک موجود س��ربه زیر کنارنشسته ی سرگرم کارهای 
اداری خود نیست؛ یک موجود آگاه، ناظر، بینا، متوّجه 
اط��راف -هم متوّجه اطراف در کش��ور، ه��م متوّجه 
اطراف در سطح بین المللی و در سطح منطقه- ]است 
که [ دارد نگاه میکند، مثل یک موجود زنده ی بیدار، 

برای اینکه ببیند از کجا تهدید وجود دارد. 
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تشکیلکمیته۳نفرهپیگیریپروندهتحصیلی
»حسینفریدون«درمجلس

رئیس کمیته آموزش مجلس شللورای اسللامی از تشکیل 
کمیته ۳ نفره ای در ایللن کمیته برای پیگیری پرونده تحصیلی 

برادر رئیس جمهور خبر داد.
حجت االسللام علیرضا سلیمی در گفت وگو با تسنیم، گفت: 

قرار اسللت این کمیته بزودی گزارشللی دربللاره پرونده تحصیلی 
حسین فریدون و نحوه پذیرش وی در دانشگاه شهید بهشتی ابتدا 

تقدیم کمیسیون آموزش و سپس هیئت رئیسه مجلس گردد.
رئیس کمیته آموزش مجلس شورای اسامی در پایان با اشاره 

به اعضای کمیته پیگیری پرونده تحصیلی برادر رئیس جمهور در 
کمیسیون آموزش خاطرنشان کرد: سیدجواد ابطحی، محمد قمی 
و کارن خانلری اعضای این کمیته هسللتند که قرار شده موضوع 

پرونده تحصیلی آقای فریدون را پیگیری کنند.

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعدازظهربدون لكنت

پستومنصبچقدرمیارزد
حامیللان برجام در دروغی بزرگ می گویند برجام اگر هیچ فایده اقتصادی هم برای کشللور 
نداشللته باشللد اما جلوی جنگ را گرفت. چه کشوری قرار بوده است به ایران حمله کند؟ به چه 
دلیل باید به ایران حمله نظامی می کردند؟ آمریکا و تمام حامیان کاخ سللفید در جنگ تحمیلی 
کنار صدام بودند اما نتیجه جنگ شکسللت دشللمنان ایران بود. در بحران عراق و سوریه، آمریکا 
و رفقایش همه حامی داعش هسللتند اما پیروز نبرد ایران اسللت. آمریکایی ها احمق هستند اما 
نه آنقدر که بخواهند با ایران بجنگند. کسانی که از دور شدن سایه جنگ به دلیل برجام سخن 
می گویند از دروغ گفتن به مردم خجالت نمی کشللند؟ مگر پسللت و منصب چقدر می ارزد که به 

ملت دروغ می گویند؟
کمالی

مگرمسببانمحاکمهشدند؟!
فرو ریختن ساختمان پاسکو و تلفات انسانی و مالی این حادثه نباید به فراموشی سپرده شود؟ 
باید مقصران این حادثه معرفی و محاکمه شوند. البته تجربه تلخ از گذشته باعث شده کسی به فکر 
معرفی و محاکمه مقصران حادثه پاسکو نباشد. مگر مسببان حادثه قطار هفت خوان محاکمه شدند؟ 
مسببان حادثه قطار نیشابور محاکمه شدند؟ مسببان حادثه آتش سوزی اتوبوس اتوبان تهران - قم 
محاکمه شدند؟ مسببان حادثه اتوبوس سربازان محاکمه شدند؟ مسببان حادثه سوختن دانش آموزان 
شللین آباد محاکمه شدند؟ مسببان حادثه آتش سوزی پتروشیمی محاکمه شدند؟ مسببان حوادث 

جاده ای محاکمه شدند؟ مسببان تولید "پراید" که آلت قتل هزاران نفر شده محاکمه شدند؟
ناشناس

اگرنفتنداشتیم
اگر نفت نداشتیم با این مدیریتی که مسئوالن می کنند وضعیتمان بدتر از کشورهای گرسنه 
آفریقایی بود. الفبای مدیریت را هم مسللئوالن بلد نیسللتند. وقتی یک کاال و محصولی خودمان 
می توانیم تولید کنیم چرا وارد می کنیم؟ وقتی محصولی نمی توانیم تولید کنیم چرا مسئوالن به 

فکر تولید آن نیستند و فقط واردکننده اند؟
ظفری

پاسداران  سللپاه  کل  فرمانده 
گفت: سپاه به دنبال پاسداری پاســداران

انقللاب  از  محافظه کارانلله 
نیست بلکه منظور، پاسداری غیرمحافظه کارانه برای 

حرکت انقاب در مسیر اهداف انقاب است.
سرلشللکر محمدعلی جعفری در جشنواره امام 
علی)ع( که به همت معاونت دانش و پژوهش سللپاه 
در مجموعه فرهنگی فتح المبین برگزار شد، با بیان 
اینکه معاونت دانش و پژوهش سللپاه با هدف تحول 
در راسللتای توصیه های مقام معظم رهبری تشکیل 
شللد، اظهار داشت: این معاونت پیشرفت های خوبی 
داشللته و انتظللار می رود در سللال های آتللی نتایج 

بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه ابتدا باید مشللخص کنیم چه 
دانشللی مورد نیاز سپاه و انقاب اسامی است و این 
دانش باید منبعث از کدام مبانی باشد، افزود: اگر به 
همه این سللواالت درباره مبانی دانش پاسخ نداشته 
باشللیم نمی توانیم نتیجلله دقیقللی بگیریم و حتی 

ممکن است در جاهایی به انحراف برویم.
فرمانده کل سللپاه، مبانی علوم انسانی را مسئل 
اصلی انقاب اسامی و سپاه دانست و با بیان اینکه 
مسائل نظامی و امنیتی از مأموریت های اصلی سپاه 
اسللت، تصریح کرد: به طول مثللال در بحث دانش 
نظامی، ما مبانی انقاب را درنظر داریم چراکه مبانی 
انقاب ما و مبانی دانشللی کلله ما نیاز داریم با دیگر 

دانش ها یکسان نیست.
سرلشللکر جعفری با بیان اینکلله مبانی دانش 
نظامی متفاوت است و مبانی دانش نظامی در انقاب 
اسامی منبعث از مبانی دینی و انقابی است، گفت: 
در ابتدای جنگ تحمیلللی، دانش نظامی منبعث از 
مبانی غیراسللامی مدنظر بود اما این تفکر سلله ماه 
بیشللتر دوام نیاورد و در دی ماه 95 ما براساس این 

تفکر در عملیات هویزه شکست خوردیم.
وی اداملله داد: بعللد از عملیات هویللزه، دانش و 
مبانی انقابی و اسللامی به دانش نظامی تزریق شد 
و ما با این دانش توانستیم عملیات های بزرگی چون 
بیت المقدس، فاو و کربای 5 را قم بزنیم و براسللاس 
همین دانش بود که توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم.

فرمانده کل سپاه گفت: در سه ماه نخست جنگ 
وقتی ما در عملیات هویزه شکست خوردیم که آقای 
بنی صدر که مخالف دانش نظامی دینی بود، به امام 
گفللت که باید جنگ را تمام کرده و مذاکره با صدام 

را آغللاز کنیم اما وقتی ما با دانش نظامی دینی وارد 
عمل شللدیم طولی نکشید که صدام برای مذاکره با 

ما، به التماس افتاد.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه در جنگ، دانش 
حاکم بر امور نظامی به صللورت زیربنایی و بنیادی 
تغییر کرد، خاطرنشان کرد: این مبانی و دانش دینی 
باید در تمام علوم حاکم شللود؛ امروز باید پرسید که 
ایللن مبانی مدیریت را از کجا آورده  بودند کسللانی 
می خواسللتند موارد دینی را با موارد غیردینی جمع 
کنند. اما نتوانسللتند امروز این مشللکات در علوم 

جامعه شناسی و اقتصاد نیز وجود دارد.
وی بللا بیان اینکه سللپاه در هملله عرصه ها از 
جمله عرصه امنیتی، سللازندگی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگللی، فعال و برای ایفای نقش مأموریت دارد، 
گفت: ما موظف هستیم که نهادهای انقابی را که با 
تهدید بروکراسللی و خشکی سازمان مواجه هستند، 
مللورد مراقبت قرار دهیم و کسللانی کلله در عرص 
دانش و پژوهش فعالیت می کنند باید نسبت به این 
مشکات و موانعی که در مقابل نگاه انقابی و دینی 

وجود دارد پاسخگو باشند.
فرمانده کل سللپاه، مردمی بودن وانقابی بودن 
را دو ویژگی خاص سللپاه دانسللت و گفللت: وقتی 
مللا می گوییم سللپاه بایللد انقابی و مردمللی بماند 
منظورمان انقابللی و مردمی به معنای واقعی کلمه 
اسللت نه آنکه برخی برداشللت و تفسللیر می کنند؛ 

چراکه این ویژگی، ویژگی اساسی سپاه است.
سرلشللکر جعفری، دیللن، تقللوا، درک و عمل 

انقابللی را چهار پایه مبنایی تشللکیل دهنده سللپاه 
دانست و درباره شیوه حراست سپاه از انقاب، گفت: 
منظور ما از پاسللداری، پاسللداری محافظه کارانه از 
انقاب نیسللت ما نمی خواهیم از شللیوه درجا زدن 
و پیشللرفت نکردن پاسداری کنیم بلکه می خواهیم 
پاسللداری غیرمحافظلله کارانه و انقابللی از انقاب 
را داشللته باشللیم تا انقاب را در مسیر پیشرفت و 
رسیدن به آرمان ها و اهداف عالی آن هدایت کنیم.

وی با اشللاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش 
سپاه در الگودهی اقتصادی گفت: سپاه کار اقتصادی 
نمی کند امللا در الگودهی اقتصادی در حوزه اقتصاد 
مقاومتللی مأموریللت دارد. البته منظور از اسللتفاده 
مقاومتی توجه به مسللائل روزمره اقتصادی نیست؛ 
برخی مسللائل روزمللره اقتصادی را نیللز به اقتصاد 
مقاومتی می چسللبانند که اگر این تعریف از اقتصاد 
مقاومتی درست باشللد، ما از ابتدای انقاب تاکنون 
اقتصللاد مقاومتی را اجللرا کرده بودیللم و نیازی به 
تأکید حضرت آقا نبود پس ما باید نگاه درسللتی به 

اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
فرمانده کل سللپاه در پایان ابراز امیدواری کرد 
که بللا هدایت های مقام معظم رهبری و نقش مردم 
زمینه و شللرایط برای تحقق تمدن نوین اسللامی 

محقق شود.

سردارسالمی:تولیدموشکبالستیکبرای
هدفقراردادناهدافمتحرکتوسطسپاه

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در بحث تولید 

موشللک های بالسللتیک برای اهللداف متحرک باید 
بگویم که ما جزو کشورهای انگشت شماری هستیم 

که به این علوم دسترسی پیدا کرده ایم.
سللردار حسللین سللامی در جمع خبرنگاران 
درباره ضرورت توجه سپاه به حوزه دانش و پژوهش 
گفت: دشللمنان مللا با یک پیچیدگللی و تاکتیک و 
تکنیک خاص در مقابل ما هسللتند و ما برای مقابله 
با آنها نیازمند به ابتکار عمل هستیم و باید با ابتکار 
عمللل از روش ها و تکنیک هللا و تاکتیک های خاص 

استفاده کنیم.
وی با بیللان اینکه ابتکار عمل و نوآوری موجب 
پیروزی رزمندگان اسام در دفاع مقدس شد، گفت: 
برای پاسللداری از انقاب باید از دستاوردهای حوزه 
دانش و پژوهش بهره بگیریم چراکه هیچ دشللمنی 
دانش غلبه بر خودش را به دیگران نمی دهد و سپاه 
مجبور است برای انجام مأموریت خود به دانش غلبه 

بر دشمن مسلط باشد.
جانشللین فرمانللده کل سللپاه بللا بیللان اینکه 
نمی توان برای دفاع از انقاب به شیوه ها و روش های 
نو و ابتکاری توجه نکرد، گفت: سللطح و مسللاحت 
تفکر سپاه در حوزه اندیشه و پژوهش به ما می گوید 
که همانند انتگرالی که در ریاضی اسللتفاده می شود 
باید تمللام حوزه های مرتبط با سللپاه مولد دانش و 

پژوهش باشند.
سردار سامی با بیان اینکه حوزه تفکر و اندیشه 
در سللپاه لزوما از باال به پایین نیسللت، افزود: وجه 
تمایز سللپاه این اسللت که حوزه اندیشه و تفکر در 
سللطح کان خاصلله نمی شللود و تمللام گروه ها و 
مجموعه های سللپاه ملللزم به تولید فکر و اندیشلله 
هسللتند و بحث تولید اندیشه در سپاه هم از باال به 
پایین و هم از پاییللن به باال به صورت برداری انجام 

می شود.
وی بللا بیللان اینکه بلله موفقیت های سللپاه در 
حوزه هایللی چللون پهپادهللا، جنللگ الکترونیللک، 
نبردهای سللایبری و موشللک های بالستیک گفت: 
مثا در عرصه سللازندگی روش هایی که در قرارگاه 
حضرت خاتم انجام می شللود حاصل تولید اندیشه و 

تفکر توسط همکاران ما است.
جانشللین فرمانللده کل سللپاه در ادامه گفت: 
البته دانش در حوزه سللپاه به مسللائل فنی محدود 
نمی شود و ما در حوزه علوم انسانی نیز پیشرفت های 
خوبی داشته ایم که مخازن انباشت آن دانشگاه امام 

حسللین)ع( اسللت که واقعاً در حوزه تولید دانش و 
علم موفق عمل کرده است.

سردار سللامی در ادامه به حوزه بازدارندگی و 
دفاعی اشاره کرد و گفت: در بحث تولید موشک های 
بالستیک برای اهداف متحرک باید بگویم که ما جزو 
کشورهای انگشت شماری هسللتیم که به این علوم 

دسترسی پیدا کرده ایم.

سردارآبرومندمطرحکرد:
تالشبرایدانشبنیانکردنسپاهپاسداران

معاون هماهنگ کننده سللپاه گفللت: در بحث 
تحول در سللپاه، ما بحث اسللتفاده از قدرت علمی 
را طللرح کردیم تا با قدرت علمی بتوانیم، سللپاه را 

دانش بنیان کنیم.
سردار جمال الدین آبرومند طی سخنانی گفت: 
الزمه پیشللروندگی سللپاه، قدرت و کار علمی است 
و اگر سللپاه، دانش بنیان نشللود نمی تواند کار علمی 
کنللد. وی افزود: در بحث تحول در سللپاه، ما بحث 
اسللتفاده از قدرت علمی را طرح کردیم تا با قدرت 
علمی بتوانیم، سللپاه را دانش بنیان کنیم. اگر روزی 
سللپاه در حوزه دانش بنیان کار پژوهشللی الزم را به 
درسللتی انجام دهد، قطعا شللرایط در حوزه علمی 

بهتر خواهد شد.
معللاون هماهنگ کننللده سللپاه تصریللح کرد: 
منظللورم از قدرت علمی و علم، علللم به ما هو علم 
است نه کپی کردن؛ ما می گوییم که علم باید تولید 
شود و آنچه که تولید می شود هم باید علم باشد. باید 
اندیشه ورزی در سپاه تقویت شود تا همه با مطالعه و 

فکر حرف بزنند تا حرف شان بروز پیدا کند.
سللردار آبرومند در پایان اظهار داشللت: برخی 
کارهللای اندیشلله ورزی مقدمه آن اسللت اما برخی 
دیگر باید همراه با پژوهش باشد؛ باید دانش ضمنی 

در سپاه به دانش صریح تبدیل شود.
در این مراسللم از پاسداران برتر در حوزه دانش 
و پژوهش معرفی و تقدیر شد. سردار حسین سامی 
جانشللین فرمانده کل سللپاه به عنللوان نظریه پرداز 
دفاعللی برتللر و دریادار علی فللدوی فرمانده نیروی 
دریایی سپاه نیز به عنوان فرمانده نیروی حامی برتر 

در سپاه مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.
گفتنی اسللت در این مراسم سللازمان حفاظت 
اطاعات سپاه به عنوان سازمان برتر معرفی شده و از 

فرمانده آن یعنی سردار محمد کاظمی تقدیر شد.

سرلشکر جعفری:

سپاه به  دنبال پاسداری محافظه کارانه از انقالب نیست
برخی هر اقدامی را اقتصاد مقاومتی معرفی می کنند

« آگـهـي مـنـاقـصـه »
شهردارى اصفهان 

سازمان ميادين ميوه و تره بار
و ساماندهى مشاغل شهرى

 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد اجراي عمليات تهيه مصالح و اجراي نازک کاري و تأسيسات برقي و مکانيکي 

سالن هاي گل هاي سرشاخه باغ تندرستي به مساحت حدود ٣٢٠٠ مترمربع واقع در خيابان ارغوانيه، جنب بيمارستان فارابي، باغ تندرستي به مبلغ تقريبي ٣٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

ريال را بر اساس فهارس بهاي سال ١٣٩٥ از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ ١٣٩٥/١١/١١ تا پايان وقت اداري مورخه 

١٣٩٥/١١/٢١ با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارك مربوطه و سوابق كاري به دفتر فني سازمان واقع در کنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حد فاصل خيابان هاي 

هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ٥ مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه 

حساب سپرده کوتاه مدت شماره ٧٠٠٢١٤٠٩٤٨ نزد بانك شهر شعبه حکيم نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس : ٤- ٣٢٦٨٣٦٠١

١- شرکت کنندگان بايستي داراي رتبه بندي چهار ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور باشند.

٢- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ ١٠٧,٦٠٠,٠٠٠ ريال طي ضمانت نامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است. 

٣- مدت اجراء : ١٠ ماه شمسي مي باشد.

٤- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت ١٤:٣٠ مورخه ١٣٩٥/١١/٢٣ مي باشد. 

٥- پيشنهادات در تاريخ ١٣٩٥/١١/٢٣ بازگشايي مي شوند. 

٦- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

٧- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

شناسه : ٥٨٠٣٧١٦

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

ت اول
نوب

امیر پوردستان:
آمریکا با پشتیبانی ۳۰ کشور 

 در سال ۲۰۰۱ می خواست
به ایران حمله نظامی کند

جانشللین فرمانللده کل ارتللش جمهوری 
اسـام اسامی ایران گفت: در سال ۱99۱ یا سال ارتش 

۲۰۰۱ میادی که آمریکا با پشتیبانی ۳۰ 
کشور در منطقه خاورمیانه حضور یافت قصدش عراق یا افغانستان 

نبود بلکه می خواستند به ایران حمله کنند.
امیر احمدرضا پوردسللتان در آستانه فرارسیدن 
دهه مبارک فجر و سللی و هشتمین سالگرد پیروزی 
شللکوهمند انقاب اسامی در مراسم صبحگاه مرکز 
آموزش شهید اسدی دژبان آجا حضور یافت و لباس 

سربازی را یک لباس پر افتخار دانست.
وی در جمللع کارکنللان پایللور و ظیفلله مرکز 
آموزش شهید اسللدی دژبان آجا گفت: اگر کشوری 
یا ملتی برای جنگ آماده باشللد و در برابر نامایمات 
و ناسللازگاری های دشللمن نهراسللد در جنگ پیروز 

خواهد شللد لذا کسللب آمادگللی در جنگ خیلی مهم اسللت و 
امللروز که فرصت داریم باید خودمان را آماده کرده و قابلیت ها و 

توانمندی های خودمان را ارتقاء بدهیم.
 جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در ادامه 
سللخنانش، اعتماد به نفس سللربازان، احساس امنیت برای مردم 
و بازدارندگی برای دشللمنان را از بللرکات آمادگی رزمی خواند و 
تصریح کرد: وقتی که سرباز یا یگان نظامی ساح و مأموریت خود 

را بشناسد و مأموریت خود را تمرین کرده باشد موجب اعتماد به 
نفس می شود و از طرفی زمانی که مردم بدانند یگان های نظامی 
با قدرت آماده مقابله با دشللمن هستند احساس امنیت می کنند 
و دلشللان قرص خواهد شللد و دشللمن هم وقتی این آمادگی را 
ببینللد دیگر جرأت حمله به کشللورمان را نخواهد داشللت و این 

یعنی بازدارندگی.
امیر پوردسللتان در ادامه افزود: در سال ۱99۱ یا سال ۲۰۰۱ 
میادی که آمریکا با پشللتیبانی ۳۰ کشللور در منطقه خاورمیانه 
حضور یافت قصدش عراق یا افغانستان نبود بلکه می خواستند به 
جمهوری اسللامی ایران حمله کنند اما زمانی که این آمادگی را 
دیدند و متوجه شدند در کشور ما یک رهبر هوشمند و مدبر وجود 
دارد که به زیبایی کشللور را اداره می کند و مردم را نیز دیدند که 
پشتیبان رهبر عزیزشان هستند فهمیدند با این کشور 

نمی شود مقابله کرد و این از برکات آمادگی است.
وی در اداملله خطاب به سللربازان و جوانان اظهار 
داشللت: آمادگی های نظامیللان در زمللان صلح برای 
دشللمنان پیغللام دارد و او را دچار تزلزل می کند و در 
آرایش دشللمن خلل ایجاد می کند لذا این آمادگی ها 
را باید حفظ کنیم. اینها الزمه یک یگان نظامی اسللت 
و یک یگان نظامی زمانی می تواند بازدارندگی داشللته 
باشللد که این آمادگی ها را در خود احساس کند و در 
هر لحظه برای ارتقای توانمندی های خود بکوشللد که 
بحمداهلل در ارتش جمهوری اسامی ایران این آمادگی وجود دارد.

جانشللین فرمانده کل ارتش در پایان لباس سربازی را یک 
لباس پرافتخار دانست و خاطرنشان کرد: سربازان عزیز باید قدر 
لباس سربازی را بدانند چراکه یک لباس پرافتخار است که امروز 
توفیق بر تن کردن آن نصیب شللما شده همانگونه که در دوران 
دفاع مقللدس پدران شللما آن را برتن کردند و از اسللام، قرآن و 

حدود و ثغور این مرز و بوم دفاع نمودند.

حبیبی:
 رئیس جمهور ثابت کند

از عزت گذرنامه ایرانی در مقابل 
تصمیم ترامپ دفاع می کند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی با اشاره به اقدام 
ب ا حــــز ترامپ در محدودسللازی صدور روادید برای ا

ایرانی هللا گفت: دولت باید بلله عنوان حافظ 
منافع اتباع ایرانی و دفاع از حیثیت هر ایرانی به این اقدام اعتراض و 

ثابت کند از عزت گذرنامه ایرانی دفاع می کند.
محمدنبی حبیبی در پایان نشسللت دبیران این 
حزب اظهار داشللت: نخست وزیر انگلیس گفته است 
اولویت  ما جلوگیری از بسللط نفللوذ ایران در منطقه 
اسللت. پاسللخ قاطع ما باید این باشللد که اولویت ما 
هم استقال کشللورها و کوتاه کردن دست استعمار 

انگلیس در منطقه است.
وی گفللت: فلسللفه انقاب اسللامی مبللارزه با 
اسللتعمار و اسللتبداد جهانی از جمللله انگلیس مکار 
است. انقاب طی نزدیک به 4 دهه حیات خود جلوی 

زیاده خواهی های آمریکا و انگلیس در منطقه ایستاده است.
حبیبی تاکید کرد: همه زور انگلیس، آمریکا و اسرائیل جمع 
شد که بشار اسد را در سوریه برکنار کنند اما اراده مردم سوریه 

و کمک ویژه ایران به آنها چنین اجازه ای نداد.
دبیرکل حزب موتلفه اسللامی با اشللاره به نشست آستانه، 
تصریح کرد: غیبت آمریکا در نشست آستانه نشان داد آمریکایی ها 
دیگر توان حضور در مناطق تحت نفوذ خود را ندارند و به نگاه به 

درون و بدبختی های خودشان روی آورده اند. انگلیس هم باید از 
آمریکا پیروی کند و به فکر رفع مشکات مردم خود باشد.

وی با اشللاره به نتایج نشست آسللتانه گفت: نشست آستانه 
نشان داد، اگر آمریکا مداخله نکند مشکات منطقه حل می شود. 
انگلیس هم باید از همین مشللی پیروی کند. وزارت خارجه باید 

این واقعیت را به انگلیسی ها تفهیم کند.
حبیبللی اداملله داد: اینکه معارضین در سللوریه پذیرفته اند 
داعللش و النصره باید به عنوان دو گروه تروریسللتی دست سللاز 
اجانب از بین رود یک گام به جلو برای حل بحران در سللوریه بر 
مبنای گفت وگو های سوری - سوری است. از این منظر دستاورد 

آستانه در حل مشکل مردم سوریه بسیار مهم است.
دبیرکل حزب موتلفه اسللامی با اشللاره به اقدام ترامپ در 
محدودسازی صدور روادید برای ایرانی ها خاطرنشان 
کللرد: دولت باید به عنوان حافظ منافع اتباع ایرانی و 
دفاع از حیثیت هر ایرانی نسبت به این اقدام اعتراض 

و ثابت کند از عزت پاسپورت ایرانی دفاع می کند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به فرارسیدن ایام دهه فجر و تبریک این ایام تصریح 
کرد: انقاب اسامی در آستانه 4۰ سالگی خود قرار 
دارد و مللا طی چهار دهه اخیر روز بروز قدرتمند تر و 
نیرومند تر در برابر ابرقدرت ها ظاهر شللدیم و قدرت 

خود را در ایران، منطقه و جهان تثبیت کردیم.
وی افزود: حرکت در مسللیر خط امللام)ره( هنوز هم حال 
مشللکات ماسللت. رهبری بی بدیللل مقام معظللم رهبری طی 
سللال های پس از امللام)ره( قدرت انقللاب را تثبیت کرد و ضد 

انقاب را برای همیشلله برای بازگشللت به قدرت ناامید نمود.
حبیبی تاکید کرد: ایراِن امروز برخواسته از گرد و غبار 8 سال 
جنگ تحمیلی و دو نبرد بزرگ نرم که شللرارت آمیزترین کارها را 
آمریکا و انگلیس انجام دادند از همیشه قدرتمند تر و تواناتر است. 

نتیجه»دیپلماسیلبخند«
اعمال»گفتمانزور«ازسویآمریکاشد

نماینده مجلس نهم با بیللان اینکه رفتارهای آمریکا 
ناشی از بی تدبیری دستگاه دیپلماسی ما است، گفت:اگر 
زمانی که برجام نقض شد دولت به منتقدان و فرمایشات 
رهبر انقاب گوش می داد اکنون شاهد لغو صدور روادید 

برای ایرانی ها نبودیم.
محمدحسللن آصفری در گفت وگو بللا فارس، با بیان 
اینکلله رویکرد دولت و دسللتگاه دیپلماسللی ما بسللیار 
خوشبینانه نسللبت به آمریکاست، گفت: علی رغم فشار و 
زیاده خواهی که آمریکایی ها اعمللال می کنند و علی رغم 
انجام اقدامات اعتمادسللاز توسط ایران شاهد تحریم های 
جدیللدی علیلله ایران هسللتیم چللون دولتمللردان ما از 

دیپلماسی انقابی برخوردار نیستند. 
وی بابیان اینکه دولتمردان ما قصد پیشللبرد امور با 
دیپلماسللی لبخند رادارند، تصریح کرد:  این دیپلماسللی 
اثرات منفی خود را بر عزت ما داشللته و این دیپلماسللی 
لبخند باعث شللده دشمن با گفتمان زور به ما فشار وارد 
کنللد به گونه ای که اکنللون نیز شللاهد ممنوعیت صدور 
هرگونه ویزا برای ایرانیان هسللتیم. آصفری بابیان اینکه 
این رفتارهای سللخیف آمریکایی ها ناشللی از بی تدبیری 
دستگاه دیپلماسی ماست، اظهار داشت: دولت باید نسبت 
به این رفتار آمریکایی ها به ملت پاسللخگو باشللد که چرا 

اقدام متقابل درخصوص آن صورت نمی گیرد. 
وی اداملله داد: دولت باید پاسللخگو باشللد که چرا ۲ 
میلیارد دالر ما در دولت سللابق آمریکا بلوکه شللد و بیش 
از 6۰ پرونللده در محاکم آمریکا علیه بخش های حقیقی و 
حقوقی ایران شکل گرفت ولی در مقابل رفتاری برعکس را 
از دستگاه دیپلماسی ایران در قبال آمریکا شاهد بوده ایم. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نهم با تأکید بر اینکه آمریکا از رفتار دولت سوءاسللتفاده 
می کنللد، گفت: طبق فرمایش امام و رهبر انقاب هر قدم 
که ما عقب نشللینی کنیم آنها گام های زیللادی علیه مان 

برخواهند داشت. 
آصفری با بیان اینکه متأسفانه دولت متوجه اقدامات 
آمریکا نیسللت و ملت باید تاوان بی تدبیری آن را بپردازد، 
گفللت: اگر همللان زمان کلله برجام نقض شللد دولت به 
انتقادات منتقدین و فرمایشات رهبر انقاب گوش می داد 

امروز شاهد چنین رفتاری از آمریکایی ها نبودیم. 

چهارجوابی
چاقوداریمتاچاقو
ی��ک عضو ش��ورای ش��هر: در حادثه پالس��کو 

مدیریت بحران را حس نکردیم.
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن اظهارنظ��ر ک��دام ی��ک از 

گزینه های زیر صحیح است؟
الف( شورای شللهر ربطی به مدیریت بحران ندارد و 

فقط وظیفه دارد شاخ بز را بشکند.
ب( مدیریللت بحران برعهده سللازمان بورس و اوراق 

بهادار بوده و آنها کوتاهی کرده اند.
ج( ایشللان معمللوال چیزی حللس نمی کننللد فقط 

مشاهده و دقت شان خوب است.
د( هر سه گزینه باال صحیح است.

برادر حافظی: نکته مهم واگذاری مسئولیت و 
مدیریت آتش نش��انی به فرد غیرتخصصی است، 
کس��ی ک��ه از بدنه آتش نش��انی نب��وده و معاون 
توس��عه ی��ک دس��تگاه اجرای��ی بوده و ش��ناختی 

نسبت به این حوزه ندارد.
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن اظهارنظ��ر ک��دام ی��ک از 
گزینه های غیرمرتبط با عضویت شورای شهر، جزو 
تحصیالت و مس��ئولیت های پیشین برادر حافظی 

نبوده است؟
الف( معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

ب( دکترای تخصصی طب و توانبخشی
ج( عضو حزب آبادگران

د( به جان خودم هر سه گزینه باال صحیح است.
عبارت زیر از کیست؟

چاق��وي ضام��ن دار ب��ا چاق��وي فش��اري فرق 
دارد،  همی��ن قلم تراش��ي ک��ه ش��ما دارید وقتي 
ب��از می کنید تقي صدا مي دهد این ضامن اس��ت 
براي اینکه دست ش��ما آسیب نبیند. چاقویي که 
بعضي از دوستان ازش وحشت دارند،  آن چاقوي 
ضامن دار نیس��ت بلکه فش��اري اس��ت. واال و بال 
امروز با کالشینکف سرقت می کنند و با چاقو کسي 
س��رقت نمي کند. االن دزدهایي که آي کیویش��ان 

پایین هست با ساطور سرقت می کنند.
الف( حشمت سه چشم

ب( کامی تیز و بز
ج( حاتم گرگی

د( نماینده زنجان در مجلس


