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 پاک سازی بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ خانه
به دست جهادگران

رئیس س��ازمان بسیج س��ازندگی گفت: تا امروز 
جهادگ��ران بی��ش از ۲ ه��زار و ۳۰۰ گ��روه جهادی 
در مناطق س��یل زده استان های گلس��تان، لرستان و 
خوزستان، بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ خانه را پاک سازی 

و الیروبی کرده اند.
محمد زهرایی اظهار کرد: تاکنون جهادگران بیش 
از ۲ ه��زار و ۳۰۰ گروه جهادی در مناطق س��یل زده 
استان های گلستان، لرستان و خوزستان، بیش از ۱۴ 

هزار و ۵۰۰ خانه را پاکسازی و الیروبی کرده اند.
وی افزود: این نهضت پاکس��ازی و الیروبی منازل 
س��یل زدگان قطعا ادام��ه خواهد یاف��ت چراکه هنوز 
بس��یاری از حانه های استان خوزستان در زیر آب قرار 

دارند.  میزان

 درخواست از دولت 
برای تسریع در امدادرسانی به سیل زدگان

ی��ک نماینده مجلس از دولت درخواس��ت کرد تا 
امدادرسانی به سیل زدگان هر چه سریع تر انجام شود.

حجت االس��ام نص��راهلل پژمان ف��ر اف��زود: طبق 
گزارش هایی که به دست ما در مجلس رسیده، برخی 
ناهماهنگی ه��ا برای کمک به س��یل زدگان از س��وی 
دس��تگاه های مختلف اجرایی وجود دارد که بادی این 

ناهماهنگی ها برطرف شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح 
کرد: طبق تجربه، غالبا پس از وقوع حادثه ای در کشور، 
اعم از سیل، زلزله و یا موارد دیگر، دستگاه های اجرایی 
غافلگیر می ش��وند، در صورتی که بودجه مناسب برای 
تهیه تجهیزات الزم در اختیار دستگاه ها برای مدیریت 

بحران و پیش بینی حوادث، وجود دارد.  تسنیم

اخبار

حضورنیروهای مسلح قبل از ستاد بحران در مناطق سیل زده 
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروهای مس��لح قبل از ستاد بحران در 
همه مناطق س��یل زده حضور موثری داشتند و با از خود گذشتگی توانستند در 

کنار مردم باشند.
امیر دریادار حسین خانزادی در جشن نیمه شعبان که در جمع خانواده های 
ایرانی مقیم پکن برگزار ش��د حضور یافت. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در 
این راس��تا نقش کارکنان سفارت و خانواده های مقیم ایران در کشور چین در عرصه 
های فرهنگی و اقتصادی بسیار مهم و راهبردی است. دریادار خانزادی با اشاره به حضور 
نیروهای مس��لح در مناطق س��یل زده کشور خاطرنش��ان کرد: فرمانده معظم کل قوا در 
دی��دار فرماندهان ارتش فرمودند، نیروهای مس��لح قبل از س��تاد بحران در همه مناطق 
حضور موثری داش��تند و با از خود گذش��تگی و ایثار توانس��تند در کنار مردم و در تمام 
مراحل سخت تا آخرین روز، با همدلی دوشادوش آنان باشند.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
یگان های مهندسی نزسا در آماده باش کامل هستند

س��ردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از مناطق سیل زده جنوب 
شرق کشور از جمله زهک و زابل بازدید کرد.

 وی در این بازدید با اش��اره به لزوم اهتمام هرچه بیش��تر گروه ۴7 سلمان و 
یگان مهندس��ی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در حوزه تحکیم سیل بندها 
عنوان داش��ت: گروه های مهندس��ی نیروی زمینی سپاه در حالت آماده باش کامل 
هستند و در صورت لزوم امکانات و ادوات بیشتری جهت نصب و تحکیم سیل بندها به 
کار خواهیم گرفت. یگان های مهندسی نیروی زمینی سپاه از ساعات اولیه وقوع سیل در 
منطقه شرق و جنوب شرق کشور در حالت  آماده باش و مشغول ایجاد سیل بندها برای 
مقابله با سیل هستند. همچنین نیروی زمینی سپاه مشغول ایجاد سیل بند و امداد رسانی 
به روستاها و مناطق سیل زده در شهرستان های بردسکن، کات نادری )از توابع خراسان 

رضوی( و همچنین زهک و زابل در استان سیستان و بلوچستان هستند.  سپاه نیوز

پاسداران

 

خدمات شبانه روزی تیم پزشکی ارتش به مناطق سیل زده
رییس اداره بهداش��ت و درمان نزاجا گفت: پزش��کان م��ا در نیروی زمینی 

ارتش بصورت شبانه روزی در خدمت سامت خانواده های سیل زده هستند.
امیر س��رتیپ دوم ش��هنام بابلی افزود: مردم آق قا در سیل اخیر روزهای 
س��ختی را پشت سر گذاش��تند و ما نیز از روز اول با بپایی بیمارستان صحرایی 

تاش کردیم، در کنار آنها باشیم. 
وی ادامه داد: تیم پزش��کی حاضر در بیمارس��تان صحرایی آق قا وقتی متوجه 
شدند محمد صفا روز تولدش با روز میاد آقا امام زمان)عج( در یک روز مصادف شد به 
کمک خانواده این کودک جشن تولد بزرگی را برای محمد صفا در بیمارستان صحرایی 

برگزار کردند. 
رییس اداره بهداش��ت و درمان نزاجا بیان گفت: ما ت��ا آخرین لحظه در کنار مردم 

هستیم و تمام شرایط را برای سامت خانواده ها در نظر خواهیم گرفت.  فارس

ارتش اسالم

 برنامه جدید مجلس برای نظارت
یکایی  بر اجرای قوانین ضد آمر

حشمت اهلل فاحت پیشه رئیس کمیسیون  رلمــــان امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس پا

شورای اسامی با اشاره به برنامه های مجلس در جهت مقابله 
ب��ا اقدامات خصمانه آمریکا، گف��ت: همه نمایندگان مجلس با 
قاطعیت خواهان اقدام��ات متقابل و مقابله به مثل با اقدامات 
خصمان��ه آمریکا هس��تند که در ای��ن راس��تا برنامه هایی نیز 

پیگیری و طرح ریزی شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: "اقدام قانون 

متقابل در برابر اقدامات خصمانه آمریکا"، "درخواست اقدام متقابل 
دولت جمهوری اس��امی برای پرداخت خسارات شیمیایی  ها" و 
خس��اراتی ک��ه در نقض حقوق بش��ر به ملت ه��ای منطقه وارد 
ش��ده، "پیگیری مطالبات و خس��اراتی که به افرادی که توسط 
گروهک های مورد حمایت آمریکا" ترور شده اند، از جمله مصوبات 

قانونی مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکاست.

فاحت پیش��ه تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس، در همه 
این مصوبات، وزارت امور خارجه ملزم ش��ده که هر 6 ماه یک 
بار به مجلس گ��زارش ارائه دهد و در دعاوی بین المللی اقامه 
دع��وا کند، البته هم این دولت و هم دولت فعلی اقدام خاصی 
ب��رای پیگیری مصوبات مجلس انجام نداده و گزارش��ی هم به 

مجلس ارائه نکرده است.  تسنیم

-

 ***  

-

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  والیـت جریان س��فر به قم در س��ال بـــا 
۱۳۸۹ با خدمتگزاران مس��جد مق��دس جمکران 
دیدار و درباره این مسجد و خدمت به آن مطالبی 
بی��ان کردند. ایش��ان در این دی��دار ضمن روایت 
خاطره ای از حضورش��ان در مس��جد جمکران در 
دوران قب��ل از انقاب، از اقبال و توجه اولیا الهی و 

رجال الغیب به این مکان مقدس سخن گفتند.
پایگاه اطاع رس��انی KHAMENEI.IR به 
مناس��بت عید نیمه ی ش��عبان متن کامل بیانات 
رهبر انقاب در جمع خدمتگزاران مسجد مقدس 

جمکران در تاریخ ۰6/۰۸/۱۳۸۹ را منتشر کرد.
متن بیانات به شرح زیر است:

جمع خدمتگزاران مسجد مقّدس جمکران در 
اینجا تشریف دارند. به نظر ما یکی از توفیقات بزرگ 
الهی، خدمت در مسجد مقّدس و مبارک جمکران 
اس��ت. کس��انی که این توفیق را پیدا کرده اند، چه 
برادران، چه خواهران، این نعمت را، این خدمت را 
باید قدر بدانند.قوام حیات معنوی انس��ان به تذّکر 
و توّس��ل و خشوع و ذکر است که در مساجد الهی، 
در جایگاه های عبادت، برای انس��ان فراهم اس��ت، 
مخصوصاً آن مراکز و مساجدی که اثری و نشانه ای 
از اولیاءاهلل در آنها هس��ت. جایی که انسان می داند 
ی��ا ظّن به ای��ن دارد که مورد توّج��ه اولیای الهی 
است، طبعاً معنویّت آن مکان بیشتر است و مسجد 

مبارک جمکران جزو این گونه جایگاه ها و مراکزی 
اس��ت که توّجه به خدای متعال و تذّکر و خشوع و 

تضّرع در آن برای انسان فراهم تر است.
خوش��بختانه ام��روز ای��ن مرکز م��ورد توّجه 
مردم اس��ت؛ قدیم این جور نبود. سال هایی که ما 
در قم بودیم، ش��ب های چهارش��نبه یا ش��ب های 
جمعه ی��ک تعداد معدودی از اف��راد می رفتند در 
همان مسجد که یک محّل کوچک محدودی بود، 
زیارتی می کردند و خیلی بندرت کس��انی در آنجا 
می ماندن��د؛ خیل��ی محدود بود. خ��ود ما که چند 
س��ال در قم بودیم، چند مرتبه بیشتر توفیق پیدا 
نکردیم برویم مسجد جمکران؛ رایج نبود، متداول 
نبود، دل ها این جور مجذوب و کنده شده به سمت 
معنویّات نبود؛ حاکمّیت، حاکمّیت فضای معنوی 
نب��ود. این بود که یک مرکز به این عظمت، به این 
قداس��ت -که مورد توّجه بزرگان بوده است، مورد 
توّج��ه رجال الغیب و عباداهلل و امناءاهلل بوده- این 
جور از چش��م م��ردم در واقع پنهان بود و کس��ی 
توّجهی نداش��ت. ب��زرگاِن علما اینج��ا می آمدند، 

زیارت می کردند، ]از جمله[ مرحوم فیض کاشانی 
رض��وان اهلل تعال��ی علی��ه. فرزند ایش��ان، مرحوم 
علم الُه��دی ٰ)۱( رض��وان اهلل علی��ه ی��ک جایی 
می نویس��د که من در خدمت پدرم آمدیم مسجد 

جمکران را زیارت کردیم و اینجا بودیم.
اه��ل معنا و اهل توّجه و تذّکر، دلداده ی به این 
محل بودن��د لکن توده ی مردم، عاّمه ی مردم، حّتی 
ما طلبه ها بی توّجه بودیم، غافل بودیم. یکی از عیوب 
حاکمّیت دستگاه های سیاسی غیر دینی و غیر معنوی 
همین غفلت است؛ مردم از ارزش هایی که دم دست 
آنها است و می توانند استفاده کنند غافل می مانند. 
وقتی حاکمّیِت مسلّط بر جامعه و محیط بر جامعه، 
یک حاکمّیت معنوی بود، الهی بود، دینی بود، یک 
خاصّیت طبیعی آن همین اس��ت که معنویّات رواج 
پیدا می کند، جلوی چش��م قرار می گیرد، دل ها به 
طرف آن جذب می شود؛ این چیزی است که امروز 
اتّفاق افتاده. نه اینکه امروز گناه نیست، نه اینکه آدم 
بد وجود ن��دارد و آدم بی توّجه و غافل وجود ندارد؛ 
چرا، لکن فرق است بین اینکه فضای عمومی جامعه، 

فضای معنوی باش��د، معنویّات به عنوان یک ارزش 
مطرح باشد در جامعه و اینکه معنویّات بکلّی مغفوٌل 
عنه باش��د یا ضّدارزش باشد؛ این است که باید این 

فضا را قدر دانست.
ح��اال آن برادران و خواهرانی از جمع ش��ما که 
در اینج��ا حضور دارید و در آن مس��جد بنحوی به 
خدمتگزاری مش��غول هس��تند، این را قدر بدانند و 
در این مکان مقّدس همه چیز را -همه ی برنامه ها، 
همه ی اقداماتی که انج��ام می گیرد، خود خدماتی 
ک��ه به مردم داده می ش��ود- در جهت همین ذکر و 
توّجه و تذّکر و مانند اینها قرار بدهند؛ چون شیطان 
باالخره در همه جا هس��ت و در محیط های معنوی 
هم ش��یطان حضور پیدا می کند. این جور نیست که 
وقتی یک جایی مسجد شد، َحرم شد، شیطان بگوید 
دیگر من اینجا وارد نمی شوم؛ نخیر، هر جایی که من 
و ش��ما هستیم، ش��یطان هم آنجا هست؛ در طواف 
کعبه هم ش��یطان هست. بدترین فسقها و اهانتها و 
مانند اینها گاهی اوقات در مقّدس ترین مراکز انجام 
گرفته؛ چه گناهانی در طواف حرم کعبه ی شریف و 
چه فس��قهایی در راه منا و عرفات که تاریخ اینها را 
ثبت کرده! این شعری که ماها در ُمغنی می خوانیم:

فو اهلل ما ادری و ان کنت داریا
بسبع رَمین الجمر ام بثمان )۲(

که ُعمربن ابی ربیعه، ش��اعر معروف عرب، این 
ش��عر را گفته، خب مال همین محّل رمی جمار و 

این ]گونه[ محل ها اس��ت. در مسجد جمکران هم 
شیطان حضور دارد، نه اینکه نیست؛ مراقب شیطان 
باش��ید. مواظب باش��ید که هم ش��یطان به مردم 
آسیب نرساند، هم به خوِد شما آسیب نرساند. این 
مراقبتها همان چیزی است که در ادبّیات قرآنی و 
اسامی اسمش تقوا است؛ تقوا یعنی همین؛ یعنی 
انس��ان دائم مواظب خودش باشد، مراقب خودش 
باش��د. اگر این مراقبت ش��د، تأثیر شیطان، نفوذ 
شیطان کم می شود، تیغ شیطان ُکند می شود؛ اگر 
این مراقبت نش��د و غافل ش��دیم، می افتیم دست 
ش��یطان و هر کاری خواس��ت با ما می کند؛ مثل 
جسم بی جانی یا بیهوشی که بیفتد دست یک آدم 
هوش��مند؛ به هر طرف بخواهد، آن را برمیگرداند؛ 
اگر غفلت کردیم، شیطان با ما این کار را می کند. 
ش��یطان در نماز هم می آید، شیطان در طواف هم 
می آی��د، ش��یطان در دعا هم می آید، ش��یطان در 

حال توّسل هم می آید؛ خیلی باید مراقب بود.
به هر حال ما از زحمات برادران و خواهرانی که 
در جمکران مشغول زحمت هستند، از جناب آقای 
وافی )۳( که این خدمات را بر عهده گرفته اند خیلی 
متشّکریم. ان ش��اءاهلل خداوند به همه ی شما کمک 
کند، تأییدتان کند. و شما که آنجا هستید، برای ماها 
هم دعا کنید؛ دعا کنید خدای متعال به ما هم توفیق 
بدهد که توّس��ل پیدا کنیم، تضّرع پیدا کنیم، ما هم 

حال خشوع و تضّرع را ان شاءاهلل داشته باشیم.

بیانات رهبر انقالب درباره انتظار فرج

وظیفه امروز منتظران ظهور


