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سپاه حواشی تجمع اعتراضی در قم را 
محکوم کرد

سللپاه پاسللداران انقاب اسللامی در بیانیه ای با 
محکومیت برخی شللعارها و دست نوشته ها در تجمع 
اخیر طاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم ، هرگونه 

دخالت در برگزاری مراسم را تکذیب کرد.
در ایللن بیانیلله بللا اشللاره بلله انتسللاب برخی 
حواشللی تجمع پنج شللنبه 25 مرداد ماه 97 طاب 
و روحانیللون حوزه هللای علمیه در مدرسلله فیضیه 
قللم به سللپاه، تصریح شللده اسللت: سللپاه هیچگونه 
 برنامه ای بللرای حضور کارکنان خود در این مراسللم 

نداشته است.
این بیانیه افزوده است: سپاه همانگونه که در بیان 
فرماندهان و مسئوالن ارشد و نیز مواضع رسمی خود 
اعام داشللته اسللت، با نصب العین قرار دادن منویات 
و رهنمودهای رهبللر معظم انقاب حمایت، همکاری 
و کمک بلله دولت بللرای رفع مشللکات اقتصادی و 
معیشللتی مردم را فریضه  ای غفلت ناپذیر دانسللته و 
هملله امکانللات و ظرفیت های خود را در این مسللیر 

بسیج کرده است.
ایللن بیانیه با تکریللم جایللگاه واالی مرجعیت و 
تاکیللد بر اهمیللت و ضرورت حفظ حرمللت و احترام 
مراجع عظام  تقلید، حفظ وحللدت و یکپارچگی ملی 
را عامل سللربلندی ایران برای عبور از شللرایط خطیر 
کنونی قلمداد و خاطرنشللان کرده اسللت: پاسللداران 
بر اسللاس باورهای دینی و آموزه هللای تاریخی خود 
هرگللز اجازه نخواهند داد عده ای بللا خروج از موازین 
شللرعی و اخاقللی  و بازی کللردن در زمین معاندین 
نظام اسللامی، اسباب نگرانی و آزردگی خاطر مراجع 

عظام تقلید را فراهم سازند.  سپاه نیوز

خبر

حج، در این مکان و در این 
محدوده ی زمانی، همیشه و 
در همه ی سالها، با زبان رسا 
و منطق آشکار، مسلمانان را 
به اتّحاد فرامیخواند. و این 
در نقطه ی مقابِل خواست 

دشمنان اسالم است که در 
همه ی دورانها و بویژه در 

این دوران، مسلمانان را به 
صف آرایی در برابر یکدیگر 
تشویق میکرده اند و میکنند

رئیس جمهور بعد از دیدار با رهبر انقالب در مجلس حضور می یابد
سللخنگوی هیأت رئیسلله مجلس گفت: رئیس جمهور پس از دیدار با رهبر 

انقاب در مجلس حضور می یابد.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در حاشللیه نشست غیر علنی دیروز خانه 
ملت،  در جمع خبرنگاران در تشللریح نشسللت غیرعلنی پارلمان، اظهار داشت: 
جلسه غیر علنی باحضور امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی و معاونان وی تشکیل 
شد. وی افزود: در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات و اتفاقات بسیار مهمی که در 

عرصه دفاعی کشور صورت گرفته است ارائه شد.
سللخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه یادآور شللد:  از مواردی که طی گزارشی 
به نمایندگان ارائه شللد بحث های موشللکی، بهره بللرداری از هواپیمای جدید جنگی، 
پهپادها و ناوشللکن های مختلفی بود که در عرصه های دفاعی مشغول خدمت هستند. 

 فارس

سخنگو 
بررسی میزان موفقیت دولت از سوی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی

 معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه ستاد خواست با مشارکت دستگاه های 
ستادی میزان موفقیت عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را در بخش های 

مختلف مشخص کنند.
اسللحاق جهانگیری در جلسه سللتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهمترین 
هدف سیاسللت های کلی اقتصاد مقاومتی را مقاوم سللازی اقتصاد کشور در برابر 
تکانه هللای خارجی عنوان کللرد و گفت: کاهش بهای نفت در سللال 9۴ تکانه ای بر 
اقتصاد کشللور بود که توانسللتیم با بهره گیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی آن را مدیریت 
کنیم و در حال حاضر نیز باید به نحوی عمل کنیم که افزایش تاب آوری اقتصاد کشللور 
بتوانیللم با تحریم ها مقابله کنیم. وی افزود: بللا تمرکز ویژه ای که از طریق اجرای پروژه 
های اقتصاد مقاومتی بر بخش های مختلف اقتصاد کشللور ایجاد شد، تاب آوری اقتصاد 

کشور افزایش یافته است.  مهر 

خیابان پاستور 
باور 373 پس از تست نهایی عملیاتی خواهد شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع گفت: سللامانه موشکی باور 373 
فراتر از سامانه S300 پس از تست نهایی عملیاتی خواهد شد.

سردار رضا طایی در حاشیه نشست علنی مجلس اظهار داشت: این سامانه 
در صنعت دفاعی قابلیت فنی و تولیدی باالتر از S300 خواهد داشت. وی گفت: 
با توجه به شللرایط حساس منطقه و جهان، آثار و تحوالت ناشی از این شرایط را 

به دقت رصد  و پایش می کنیم.
معللاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع با اشللاره به افزایللش رقابت و چالش های 
منطقلله ای و مداخله قدرت های فرامنطقه ای، تصریح کرد: به همین نسللبت نیروهای 
مسلللح و دفاعی کشللور توانسللته اند با ارتقای قللدرت خود به مؤلفه هللای موثرتری از 
بازدارندگی دست یابند؛ به گونه ای که با وجود افزایش موج ایران هراسی، شاهد تهدید 

جدی علیه کشور نیستیم.  فارس

امنیت و اقتدار

گروه رویداد   روز گذشته اگرچه 57  نماینللده مجلللس امضای خللود را برای  گ���زارش دو
استیضاح مسعود کرباسللیان وزیر اقتصاد پس گرفتند اما این 

طرح با 33 امضا اعام وصول شد. 
علی اصغر یوسللف نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس این طرح 
اسللتیضاح را در صحن علنی اعام وصللول کرد و گفت: طرح 
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که طی گزارش 37733 
مورخ 10 مرداد 97 کمیسیون اقتصادی به دست هیأت رئیسه 

مجلس رسیده اعام وصول می شود.
وی افزود: طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، پس 
از بررسی های الزم مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس، 
طرح اسللتتیضاح وزیر اقتصاد با تعللداد 33 امضای نمایندگان 

مجلس تقدیم هیأت رئیسه می شود.
یوسللف نژاد همچنین گفت: مطابق مللاده 225 آیین نامه 
داخلللی مجلس، وزیللر اقتصاد حداکثر ظللرف 10 روز موظف 
به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس 

است.
اگرچه حتی پیش از طرح اسللتیضاح وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گمانه زنی های زیادی در جدا شللدن او از بدنه دولت 
مطللرح بود اما بسللیاری دلیل انتشللار این خبرهللا را انحراف 

مجلس از طرح استیضاح می دانستند . 
با این وجود مجدداً موضوع اسللتیضاح مطرح و در جلسه 
دیروز اعام وصول شللد، اما مشخص نشد که چرا 57 نماینده 

از استیضاح وزیر اقتصاد منصرف شدند؟
علی اصغر یوسللف نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس دیروز در 
این باره با اشاره به اینکه بر خاف اسناد موجود از امضای طرح 
اسللتیضاح کرباسیان که نود امضا داشت، گفت: این طرح ابتدا 

با هفتاد امضا تقدیم هیأت رئیسه پارلمان شده بود.
وی با بیان اینکه در اواسللط جلسه دیروز تعداد امضاهای 
این طرح به 20 رسیده بود، تصریح کرد: اگر این امضاها از حد 
نصاب یعنی 10 امضا کمتر می شللد، طرح استیضاح از دستور 

کارخارج می شد.
در نهایت رایزنی ها برای منتفی اعام شللدن استیضاح وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ناکام ماند و طرح اسللتیضاح »مسللعود 
کرباسیان« با 33 امضا در صحن علنی مجلس اعام وصول شد. 

چرا استیضاح کرباسیان مطرح شد ؟
اسللتیضاح »مسعود کرباسللیان« وزیر اقتصاد و داریی در 
اواخر خرداد ماه امسللال و بدنبللال تغییر و تحوالتی اقتصادی 
نامتعارف و نوسانات شللدید قیمتی بویژه در بخش ارز، طا و 

سکه در مجلس کلید خورد.

در آن زمان بسللیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس 
معتقد بودند که کرباسللیان نتوانسته نبض اقتصاد کشور را در 
دسللت بگیرد و این تاثیرات نامناسللبی در این وزارتخانه و در 

نتیجه اقتصاد کشور از خود بر جای گذاشته است.
سللرانجام  این اسللتیضاح در هفده محور تهیه و در اولین 

مرحله، به امضای 65 نماینده رسید. 
در اداملله چنللد روز بعد هللم تعداد امضاهللای آن به نود 
نماینده افزایش یافت و در نهایت استیضاح وزیر امور اقتصادی 

و دارایی تحویل هیأت رئیسه مجلس شد.
بعد از ارائه این طرح برای بررسللی بیشللتر به کمیسیون 
اقتصادی ارجاع شد. با کش مکش های فراون سرانجام یازدهم 
تیر ماه نخستین جلسه مشللترک وزیر با نمایندگان متقاضی 
استیضاح در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد که بعد از 

آن  نمایندگان اعام کردند از توضیحات وزیر قانع نشدند.
در این زمان یک وقفه کوتاه نیز باعث شللد که به یکباره 
طرح استیضاح »علی ربیعی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به جای استیضاح کرباسیان  اعام وصول شود.
حتللی زمانی که نماینللدگان رای اعتماد خود را از ربیعی  
پللس گرفتند، برخی تاش داشللتند، این گونلله القا کنند که 
درپللی برکناری وزیرکار و اعام وصول سللؤال رئیس جمهور، 
مجلس دیگر پیگیر اسللتیضاح سایر وزرای اقتصادی  از جمله 
کرباسللیان نمی شود چرا که این رویه باعث بین قوای مقننه و 

مجریه ایجاد اختاف می کند. 

نمایندگان به مردم توضیح دهند 
موضللوع پس گرفتن امضای نمایندگان اولین بار نیسللت 

که تکرار می شود. 
در این میان موضوعی که جای سللوال دارد این است که  
چراکه استیضاح یک وزیر با امضای تعداد اندکی از نمایندگان 
اعام وصول می شللود؛ اما ناگهان در مللورد وزیر اقتصاد 57 

نماینده یکباره امضای استیضاح خود را  پس می گیرند.
این درحالی اسللت که بسللیاری از کارشناسان و صاحب 
نظران عقیده دارند که اگر نمایندگان در مورد طرح سللوال از 
وزیر تردید داشللتند چرا  طرح استیضاح را امضا کردند و چه 
اتفاق مثتبی در روند اقتصادی کشللور روی داده است که آنها 

از این امضا منصرف شدند.

اخیراً حسللینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس درباره رسیدگی به طرح استیضاح وزیر اقتصاد 
از وجود رانت ها و پیشللنهادهای شللغلی مدیریتی به نزدیکان 

نمایندگان مخالف خبر داده است .
وی با اشاره به این بی اخاقی ها، گفت : اگر ریگی به کفش 
وزیر اقتصاد نیست چرا از استیضاح هراس دارند، به قول معروف 

آن کس که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است .
حاجی دلیگانی با تاکید بر این که مجلسللی ها براسللاس 
واقعیللت تصمیللم می گیرنللد و قصد ندارند بی جهللت رای به 
برکناری شللخصی دهند، افزود : برخی از نمایندگان در تاش 
کردند تا با خرید زمان خریدن بتوانند با روش های غیراخاقی 
در بیللن نمایندگان مخالف با کرباسللیان نفللوذ کرده و آنها را 
مجاب به پس گرفتن امضای اسللتیضاح کنند. برای مثال یکی 
از نمایندگان کمسللیون اقتصادی توانسللت 5 مجوز عضویت 
در هیات مدیره شللرکت هایی که احکام آن با سللهم مدیریتی 
وزرات اقتصاد اسللت را از کرباسللیان بگیللرد و درقبال این 5 

مجوز قول تاش برای رای نیاوردن استیضاح به او داد.
او در اداملله اظهار داشللت: نماینده دیگللری 3 روز پیش 
توانست برای یکی از نزدیکان خود حکم مدیر کلی یک بخش 
از گمرک کشور را بگیرد و در قبال آن قول داد رای بسیاری از 

نمایندگانی که برای استیضاح مصر بودند را پس بگیرد.
از این رو  افکار عمومی انتظار دارد مشللخص شللود ، آیا 
البللی و رایزنی ها با این نمایندگان، باعث شللده که 57 تن از 
استیضاح منصرف بشوند یا اینکه آنها عملکرد اقتصادی مثبت 
و رو به رشللدی را در مجموعه وزارتخانلله مذکور دیده اند که 

موجب این تصمیم شده است. 
اگر اینها نبوده چه مسللئله ای سللبب شللده تا نمایندگان 
پرشللماری امضای خود را از پای طرح اسللتیضاح وزیر اقتصاد 

بردارند.
نمایندگان پرشللماری کلله امضای خللود را از پای طرح 
اسللتیضاح یللک وزیر اقتصللادی برداشللته اند، وظیفلله دارند 
در راسللتای شللفاف سللازی و آگاهی افکار عمومی و دفاع از 
حیثیللت مجلس به صراحت اعام کنند که چرا آنها به چنین 

جمع بندی و تصمیمی رسیده اند؟
بسیاری از صاحب نظران پیشنهاد می کنند که بهتر است 
نام کسانی که پای امضای این استیضاح مانده اند و آنهایی که 

امضای خود را پس گرفته اند، اعام شللود تا آنها پیرامون آنکه 
چرا طرح اسللتیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده اند و بعد  آن را 

پس گرفته اند، به مردم  توضیح بدهند.
استیضاح حق نمایندگان مجلس است و به گفته حشمت 
اهلل فاحت پیشلله ، نماینده اسللام آباد در مجلس هزینه هر 
دقیقه اداره مجلس را برابر با 300 میلیون تومان است که اگر 
زمان جلسلله اسللتیضاح را 5 ساعت در نظر بگیریم  هر جلسه 
اسللتیضاح 90 میلیارد تومان بللرای مردم آب می خورد. البته 
الزم است که برای شفافیت کار وزرا و رفع سواالت نمایندگان 
مردم و بهبود شللرایط کشللور این هزینه انجام شللود، اما آیا 
نمایندگان نباید خود نیز در این مورد عملکرد خود شللفافیت 
داشته باشند چرا که آنها نیز در مورد هزینه کرد باید به مردم 

پاسخگو باشند. 
امللا عاوه بر این مطلب موضوع دیگری که مطرح اسللت 
طرح برخی بده بسللتانها در مجلس بر سر استیضاح وزرا است 
.  گفته می شود هنگامي که یک وزیر در معرض استیضاح قرار 
مي گیرد، به نمایندگان متوسللل مي شود و با وعده و پذیرفتن 
توقعات نابجاي آنها تاش مي کند اسللتیضاح را با پس گرفته 
شدن امضاء ها منتفي کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا 

بار دیگر رأي اعتماد گرفته و از سد استیضاح عبور کند.
اگر چنین امری در مجلس روی دهد که  برخی از شواهد 
احتمللال آن را تقویت می کند که مسللئله به معنای بي اعتبار 

شدن مجلس است .
موضوعللی حتی برخی از نمایندگان بلله تلخی از آن گله 

کردند.
اعمال چنین شللیوه اي اختصاص بلله وزیر اقتصاد ندارد و 
دیده می شود که متاسفانه بسیاری از وزار نیز از همین مسئله 

برای پنهان سازی ناکارآمدی خود استفاده می کنند. 
کارشناسللان بللر این عقیده اند شللیوع چنیللن رفتاری در 
مجلس موجب ایجاد فساد شده و استفاده از بازی های سیاسی 
در مجلس رواج می دهد موضوعی که اگر صحت داشللته باشد 
نشان می دهد که مجلس نیز چون دولت نیاز به خانه تکانی دارد 
تا افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار جایگزین این گروه شوند. 
چنیللن رویکردی در شللرایط جنگ اقتصللادی به صاح 
کشور نیسللت و نمایندگان باید بدانند که مردم تحمل چنین 

رویکردی از سوی آنان را ندارند.
بده بسللتان هاي موجود میان مجلس و سللایر دستگاه ها 
از جمله دولت نقض آشللکار قانون اساسللي و اصل تفکیک قوا 
است و نمایندگاني که قانون اساسي را نقض ، برخاف سوگند 
خود عمل می کنند از منظر مردم  شایستگي عضویت در خانه 

ملت را ندارند.

هدف آمریکا سوری سازی ایران است
ادامه از صفحه اول

حمایت هایللی که آمریکا از منافقین که یک گروه 
تروریسللتی جنایتکار اسللت، برای تشدید آشوب های 
احتمالللی در ایران و بهره گیری از سلللطنت طلب های 
فربلله و عافیت طلب برای اقدامات تبلیغی جهت تحت 
تأثیر قرار دادن افکار عمومی، بخشللی از توطئه هایی 

است که عملیاتی شده است.
رهبر معظم انقاب در اردیبهشت ماه 1396 درباره 
پروژه سه گانه دشمن هشدار داده بودند؛ »دشمن، سه 
هدف کوتاه مدت، میان  مدت و بلندمدت را در دسللتور 
کار خود قرار داده اسللت کلله هدف کوتاه  مدت آنها بر 

هم زدن امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای اقتصاد و معیشت مردم 
را هدف میان  مدت دشللمنان خواندند و خاطرنشللان 
کردنللد: »در طراحللی بدخواهان، اقصاد کشللور نباید 
حرکللت کند، معیشللت مردم باید لَنللگ بماند، کار و 
تولیللد رونق نگیللرد و بیکاری به  عنللوان یک با باید 
عمومیت پیللدا کند تا در نهایت، مللردم از جمهوری 

اسامی ناامید شوند.«
ایشللان هللدف بلندمللدت دشللمنان را از بیللن 
بللردن اصل نظللام بیان کردند و با اشللاره بلله اینکه 
ایللن موضللوع برخاف سللال های اول انقللاب، دیگر 
صراحتاً اعام نمی شللود، خاطرنشللان کردند: »اکنون 
مقابله بللا اصل نظام از طریق تغییر رفتار در دسللتور 
کار آنهللا قرار گرفته اسللت و تغییر رفتللار هم یعنی 
بللا راه اسللام و انقاب و خللط امام بلله  تدریج زاویه 
 ایجللاد شللود و در نهایت، در مسللیر مقابللِل انقاب 

حرکت شود.«
قطعاً حتی آنهایی که مخالف جمهوری اسللامی 
هسللتند و در ایران زندگی می کنند، به امنیتی که در 
کشللور حاکم است اعتراف دارند و هیچگاه خواهان از 
بیللن رفتن این امنیت پایدار نیسللتند و هیچ گاه آرزو 
نمی کنند که به خاطر دشللمنی با جمهوری اسامی، 
ایران نیز همچون سللوریه شللود، چنین اعتقادی در 
میان مردم عادی و انقابی کشللور ریشلله دار است و 
اگر چنین وضعیتی پیش بیاید، این مردم هسللتند که 
در صف اول مقابله و مبارزه با دشللمنان ایران اسامی 

قرار خواهند گرفت. 
مدافعللان حرم بللرای دور کللردن چنین خطری 
هللزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشللور به دفاع از 

جمهوری اسامی ایران رفته اند.
رهبر معظللم انقاب درباره شللهدای مدافع حرم 
فرموده اند؛ »شلهدای مدافع حرم رفتنلد بلا دشلمنی 
مبلللارزه کردنلد کله اگلر اینهلللا مبلارزه نمی کردنلد 
ایلن دشلللمن می آملد داخلل کشلللور، اگلر جلویش 
گرفتله نمی شلد ملا باید اینجلا در کرمانشاه و هملدان 
و بقیه اسلتانها بلا اینهلا می جنگیدیم و جللوی اینهلا 
را می گرفتیللم. در واقع ایلن شللهدای عزیلز ما جلان 
خودشان را در راه دفاع از کشلور، ملت، دیلن، انقاب 

اسامی فلدا کردند.«
 شللرایط، عاشللورایی اسللت، میدان نبرد اسللت، 
نبردی که سرنوشللت را تعیین می کند. این میدان را 

نباید خالی کرد.

سرمقاله

خامنه ای  آیللت اهلل  حضللرت  والی�ت رهبر معظم انقاب اسللامی ب���ا 
در پیامللی بلله حجاج بیت اهلل الحللرام، تعیین یک 
میعادگاه دائمی بللرای انجام فریضه حج را نمادی 
برای وحدت مسلمانان و امت سازی اسام دانستند 
و با اشللاره به سیاسللت جنگ افروزانلله آمریکا در 
میان مسلللمانان تأکید کردند: باید با هوشللیاری 
این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج و برائت 

از مشرکان، زمینه ساز این هوشیاری است.
متن پیام رهبر انقاب اسامی که صبح دیروز 
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولی 
فقیه و سرپرسللت حجاج ایرانی آن را در صحرای 

عرفات قرائت کرد، به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

و الحمد هلّل و الّصاة علی رسللوله المصطفی و 
آللله االطهار االبرار و صحبه االخیار. قال اهلّل تعالی:  
َو اَذِّن فِللی الّناِس بِالَحجِّ یَأتللوَک ِرجااًل َو َعلی ُکلِّ 
ضاِمٍر یَأتیَن ِمن ُکللِّ َفجٍّ َعمیٍق   × لَِیشَهدوا َمن لافِ لَع 

لَُهم  َو یَذُکُروا اسَم اهللِ فِیّ اَیّاٍم َمعلومات.

این آهنگ عرشی همچنان دلها را فرامیخواند 
و از فراز قرنها و دورانها، بشللریّت را به گرد آمدن 
بر محللور توحیللد دعللوت میکند. هملله ی آحاد 
انسللان، مخاطب این فراخللوان ابراهیمی و مفتخر 
به آنند؛ اگرچه گوشللهایی آن را نشنوند و دلهایی 
زیللر حجاب غفلت و جهالت، از آن محروم بمانند، 
و اگرچه کسللانی صاحّیللت ورود در این ضیافت 
جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند و یا به 

هرجهت توفیق آن را نیابند.
اکنون شما از این موهبت برخوردار گشته و در 
وادی امن میهمانسرای الهی قدم نهاده اید. عرفات 
و مشللعر و منی، صفا و مروه و بیت، مسجدالحرام 
و مسللجدالّنبی، جای جای همه ی این مناسللک و 
مشللاعر، هریک قطعه ای از زنجیللره ی معنویّت و 
عروج روحللی برای حج گزاری اسللت که قدر این 
توفیللق را دانسللته و از آن برای طهارت خود بهره 

گیرد و برای بقّیه ی عمر خود توشه بردارد.
نکتلله ی مهّمی که هر انسللان اندیشلله ورز را 
کنجکاو و حّسللاس میکند، تعییللن یک میعادگاه 

دائمللی برای هملله ی مردم و همه ی نسلللها و در 
همه ی سللالها، در یللک نقطه ی معّیللن و در یک 
محدوده ی زمانی واحد اسللت. این وحدت زمان و 
مکان، یکی از رازهای اصلی فریضه ی حج اسللت. 
بی شللک یکی از برترین مصداقها برای »لَِیشَهدوا 
َمن لافِ لللَع لَُهم« همین دیدار سللالیانه ی آحاد اّمت 

اسامی در کنار خانه ی خدا است. این، رمز وحدت 
اسللامی و نماد اّمت سازی اسام است که باید در 
زیر سللایه ی بیت اهلّل قرار داشته باشد. خانه ی خدا 
متعلّق به همگان اسللت: َسلل لواَّْء العلاِکللُف فیِه َو 

الب لاد.
حج، در این مکان و در این محدوده ی زمانی، 
همیشلله و در همه ی سللالها، با زبان رسا و منطق 
آشکار، مسلمانان را به اتّحاد فرامیخواند. و این در 
نقطه ی مقابِل خواست دشمنان اسام است که در 
همه ی دورانها و بویژه در این دوران، مسلللمانان را 
به صف آرایی در برابر یکدیگر تشللویق میکرده اند 
و میکننللد. امروز بلله رفتار آمریکای مسللتکبر و 
جنایتکار بنگرید. سیاست اصلی آن در برابر اسام 
و مسلللمین، جنگ افروزی است. خواست و تاش 
خباثت آلود آن، کشتار مسلمانان به دست یکدیگر 
اسللت. ظالمانی را به جللان مظلومانی انداختن، از 
جناح ظالم پشللتیبانی کردن، به دسللت او جناح 
مظلوم را بیرحمانه سللرکوب کللردن، و آتش این 
فتنه ی هولناک را همواره تیزوتند کردن. مسلمانان 

باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی 
کنند. حج زمینه سللاز این هشللیاری است، و این 
است فلسللفه ی برائت از مشرکان و مستکبران در 

حج.
یاد خدا روح حج اسللت. در همه حال دلهای 
خود را با این باران رحمت، زندگی و نشاط بخشیم 
و تللوّکل و اعتماد به او را که اصل و سرچشللمه ی 
قدرت و شللکوه و عدل و زیبایی است، در دل خود 
ریشلله دار کنیم. دراین صورت بر کید دشمن پیروز 
خواهیم شللد. حّجاج عزیز! دعا برای اّمت اسامی 
و مظلومللان را در سللوریه و عللراق و فلسللطین و 
افغانسللتان و یمن و بحرین و لیبی و پاکسللتان و 
کشللمیر و میانمار و دیگر نقللاط فراموش نکنید و 
قطع دست آمریکا و دیگر مستکبران و ایادی آنان 

را از خداوند بخواهید.
والّسالم علیکم و رحمة الل
سّیدعلی خامنه ای
۲۸ مردادماه۱۳۹۷
مصادف با ۷ ذی الحّجة ۱۴۳۹

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به حجاج بیت الل الحرام:

سیاست آمریکا کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است
فلسفه برائت از مشرکان هوشیاری در مقابل سیاست شیطانی آمریکا است

رایزنی ها برای منتفی اعالم شدن استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ناکام ماند 

آیا مجلس مانند دولت نیازمند خانه تکانی است؟

پشللتیبانی بهارست���ان روز گذشته مجلس با حضور  و  دفللاع  وزیللر 
نیروهای مسلللح به منظور بررسی مسائل دفاعی و 

امنیتی کشور جلسه غیر علنی داشت.
امیرسرتیپ امیرحاتمی در این نشست مسائل 
و سللند دفاعللی و امنیتللی کشللور  و رونمایی از 
هواپیمای جدید را مورد بحث و بررسی قرار داد. 

همچنیللن بعد از این نشسللت یک سللاعته ، 
نشسللت علنی مجلس به ریاست مسعود پزشکیان 
برگزار شللد. در این جلسلله زنگنه نیز در مجلس 

حاضر شد و به سواالت نمایندگان پاسخ داد .

دشمنان دیگر نمي توانند بر خاك ایران 
طمع کنند

مسعود پزشللکیان نایب رئیس مجلس در آغاز 
نشست علنی طی سخنانی اظهار داشت: مجلس از 
طریق کمیسیون های امنیت ملی، کمیسیون برنامه 
وبودجه و اقتصادی برای امسللال و سللال آینده هر 
کاری که از دستمان برآید که بتوانیم قدرت دفاعی 

کشور را تقویت کنیم، انجام خواهیم داد.
وی افزود: تاخیری که در آغاز جلسلله داشتیم 
بلله دلیل 31 مرداد روز صنایع دفاعی کشللور بود. 
وزیللر به همللراه امیران و فرماندهان و مسللووالن 

وزارت دفاع درمجلس حضور داشتند.
نایللب رئیللس مجلللس ادامه داد: ایللن تصور 
و مزیت که امروز در کشللور داریللم مانع از تعبیر 
خواب آشللفته دشمنان نظام جمهوری می شود و 
دیگر نمی توانند در اشغال خاک جمهوری اسامی 
طمع داشته باشند. پزشکیان در خاتمه گفت: ما از 
نیروهای گمنام وزارت دفاع که بیشترین دستاورد 

را برای کشور داشتند، قدردانی می کنیم.

اگر در حوزه ایمنی مشکل قانون دارید چرا 
الیحه نمی دهید؟

علیرضللا محجللوب نماینده مللردم تهران در 

مجلس در جریان سللؤال خود از وزیر نفت گفت: 
اگر در حوزه ایمنی مشکل قوانین و مقررات وجود 

دارد چرا وزارت نفت در این باره الیحه نمی دهد.
وی گفللت: موضللوع ایمنی موضوعی نیسللت 
کلله ما بلله راحتی از کنللار آن بگذریللم و یکی از 

پراهمیت ترین سواالت درباره همین است.
وی خاطرنشللان کللرد: شللما در مقابل جان 
انسان ها، امنیت شغلی آنها، اموال مردم مسئولید. 

نمی توان گفت که به ما ربطی ندارد. 
از سللوی دیگر نللادر قاضی پور نماینللده مردم 
ارومیلله از وزیر نفت درباره دلیل اینکه چرا مکررا در 
پاالیشگاه های کشور شاهد آتش سوزی هستیم و چرا 
نسبت به علت یابی و جلوگیری از به وقوع پیوستن 

چنین حوادثی اقدامی نمی شود، سوال کرد
همچنیللن غامرضللا کاتللب نماینللده مردم 
گرمسار نیز درباره علت دریافت غیرقانونی مبالغی 

در تعرفه گاز مصرفی مشترکان از وزیر سوال کرد 
و گفت : متاسفانه شرکت  گاز برای سال های هیچ 
عملکللردی درخصللوص بیمه خسللارت گاز برای 

مشترکین نداشته است. 

هیچ صنعتی به اندازه نفت با ریسک روبرو نیست 
وزیللر نفت نیز گفت: شللاید هیللچ صنعتی به 
اندازه صنعت نفت با ریسک و خطر روبرو نباشد. 

بیژن نامدار زنگنه در پاسللخ به سوال علیرضا 
محجوب گفت: واقعیت این اسللت که با تشللکیل 
وزارت کار، طیف وسللیعی از فعالیت های متنوع و 
جذاب اقتصادی به آن داده شد و  توجه به ایمنی 

در این وزارتخانه کم شد. 
زنگنه تصریح کرد: بدون شللک مسئول قانون 
از حفاظت کار، وزارت کار است و تمام کارخانه ها 
و تاسیسللاتی که متعلق به وزارت نفت هم اسللت 
از نظللر ایمنی نظارت عالی بللر ایمنی و کار آنها با 

وزارت کار است. 
وزیللر نفت خاطرنشللان کللرد: مسللاله بعدی 

استهاک شدید تاسیسات نفت است. هیچ منابعی 
هم برای نوسازی اینها نداریم. 

زنگنه گفت: توتال به صورت رسللمی قرارداد 
توسللعه فاز 11 پللارس جنوبی را تللرک کرده  و 
بیللش از 2 ماه اسللت کلله اعام کللرده از قرارداد 
خارج می شللود. وی افزود : در حال حاضر فرآیند 

جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.
وزیر نفت همچنین در پاسللخ به سللوال کاتب 
گفت: بر اسللاس قانون به هر یللک از وزارتخانه های 
نفللت و نیرو از طریق شللرکت های تابعه اجازه داده 
می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در 
قبوض گاز و برق تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت 
بیمه خسللارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش 
سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.

در نهایت قاضی پور و محجوب در نشسللت از 
پاسخ های وزیر نفت قانع شدند.

همچنیللن غامرضللا کاتللب نماینللده مردم 
گرمسللار در مجلس نیز  از پاسخ های وزیر نفت به 

طور مشروط مانع شد.

نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر دفاع برگزار شد 
حمایت مجلس از تدابیر دفاعی کشور


