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پیکر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس ۶ تیر در 
تهران تشییع می شود

فرمانده س��پاه تهران اعالم کرد : مراس��م تشییع 
۱۵۰ ش��هید دف��اع مقدس ۶ تی��ر ماه و در آس��تانه 

شهادت امام جعفر صادق )ع( برگزار می شود.
سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول 
اهلل )ص( تهران بزرگ، در نشست خبری که به منظور 
تش��ریح مراسم تشییع باش��کوه پیکرهای مطهر ۱۵۰ 
ش��هید گمنام دفاع مقدس در ساختمان ستاد مرکزی 
راهیان نور برگزار ش��د، گفت: مراس��م تشییع شهدای 
دفاع مقدس در آس��تانه شهادت امام جعفر صادق )ع( 
برگزار می شود که تعدادی از این شهدا گمنام و تعدادی 

دیگر هویت شان شناسایی شده است.
وی تصری��ح ک��رد: مراس��م وداع ب��ا ش��هدا روز 
چهارش��نبه پنج تیر در موزه انقالب اس��المی و دفاع 
مق��دس، بعد از نماز مغرب و عش��ا برگزار می ش��ود. 
مراسم تشییع ش��هدا نیز پنج شنبه ۶ تیر ساعت ۹ از 
مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا با حضور 
پر شور مردم شهید پرور و با سخنرانی حجت االسالم 

رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل )ص( با تاکید بر 
اینکه هویت چهار ش��هید متعلق به تهران شناس��ایی 
شده است، اظهار داشت: پیکرهای شهدایی که هویت 
آن ها شناس��ایی ش��ده، هفته آینده در سراسر کشور 
جهت تشییع و خاکسپاری به خانواده هایشان تحویل 

داده خواهند شد.
س��ردار یزدی اضافه کرد: برگزاری مراسم تشییع و 
خاکسپاری شهدای استانی نیز بر عهده استان خودشان 
است. وی با بیان اینکه مراسم تشیع شهدای گمنام در 
۱۰ استان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در استان های 
اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و تهران شهدای 

گمنام و شهدای شناسایی تشییع می شوند.
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( با بیان اینکه 
در استان های خراسان رضوی، فارس، بوشهر، گیالن، 
قزوین و خوزستان نیز شهدای شناسایی شده تشییع 
خواهند ش��د، گفت: همچنین در استان های مرکزی، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل، هرمزگان و 

قم شهدای گمنام تشییع می شوند.
»در استان هایی که شهدای شناسایی شده وجود 
دارد، پیکر ش��هدا ممکن است در یک بخش یا روستا 
تش��ییع ش��وند؛ البته در مرکز اس��تان نی��ز اقداماتی 

صورت خواهد گرفت.«
سردار یزدی تصریح کرد: شهدای تازه تفحص شده 
متعلق به عملیات های کرب��الی ۵، والفجر ۸، رمضان، 
مح��رم، مس��لم بن عقی��ل، والفجر ی��ک در فکه، تک 
دشمن در زبیدات، والفجر ۲ در پنجوین و تک دشمن 
در عملیات بیت المقدس اس��ت. وی با اش��اره به پیام 
تش��ییع ش��هدا، گفت: هدف از این تشییع بزرگداشت 
و تکریم ش��هدا و پیام این مراس��م به مس��ئوالن این 
اس��ت که آن ها بدانند میزی که بر روی آن نشسته اند 
و مدیریت می کنند، برای خدمت اس��ت. بابت این میز 

چندین رزمنده جان شان را نثار کرده اند.
فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( در پایان 
تصریح کرد: در حاش��یه مراسم تش��ییع شهدا، غرفه 

فرهنگی نیز برپا خواهد شد.  مهر

 کارمند قراردادی سابق وزارت دفاع
 به جرم جاسوسی اعدام شد

روابط عمومی س��ازمان قضایی نیرو های مس��لح 
از اج��رای حکم اع��دام "جالل حاج��ی زوار" کارمند 
قراردادی س��ازمان هوا � فض��ای وزارت دفاع که برای 
س��ازمان س��یا و دولت آمریکا جاسوسی می کرد، خبر 

داد.
حکم اعدام "جالل حاجی زوار" کارمند قراردادی 
سازمان هوا � فضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا 

و دولت آمریکا جاسوسی می کرد، اجرا شد.
ای��ن پرونده ب��ا رعایت کام��ل موازی��ن قانونی و 
حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم 
رس��یدگی ش��ده و وکیل مدافع متهم در همه مراحل 

دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است.
این فرد را سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع 
شناس��ایی کرد و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران 

قرار گرفت.
متهم که س��ال ۱3۸۹ از خدمت منفک شده در 
جریان تحقیقات، صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان 
سیا را در قبال دریافت پول پذیرفته و اسناد و مدارک 
و تجهیزات جاسوس��ی نیز از منزل وی کشف و ضبط 

شده است.
پرون��ده نامب��رده پ��س از تکمی��ل تحقیقات در 
دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال 
شد و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات 
متعدد، بر اساس اس��ناد، مدارک و شواهد و همچنین 
اعترافات مته��م، وی را مجرم ش��ناخت و به مجازات 
اعدام محکوم کرد. حک��م اعدام صادره به تایید دیوان 
عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی، این حکم 

چند روز پیش در زندان رجایی شهر اجرا شد.
همس��ر س��ابق نامبرده نیز به جرم مش��ارکت در 
جاسوس��ی به تحمل ۱۵ س��ال حبس محکوم شده و 
رأی صادره به تأیید دیوان عالی کش��ور رس��یده و در 

حال تحمل کیفر است.

اخبار

تاکید روحانی بر اصالح ساختار بودجه 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه با حضور سران سه قوه و 
به ریاست حجت االسالم روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
س��ران قوا و اعضای ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی در این جلس��ه به 
ادام��ه بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون اصالح س��اختار بودجه و ارائه 
پیشنهادات در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانه های پنهان در بودجه 
س��االنه کل کش��ور به جلسه ارائه ش��د. روحانی رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد 
هرگونه تغییر در س��اختار بودجه باید به نحوی باشد که تأثیر منفی و فشاری به زندگی 

روزمره مردم و بخصوص معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه وارد نشود.
همچنین با توجه به نظرات و پیش��نهادات اعضا، مقرر ش��د بررسی این موضوع در 

جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.  ریاست جمهوری

خیابان پاستور
مباحث حقوقی در ارتش باید مورد توجه قرار گیرد

معاون هماهن��گ کننده ارتش گفت: مباحث حقوق��ی در ارتش باید بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا بس��یاری از پرونده های موجود در اداره های 

حقوقی ارتش به دلیل نبود آگاهی از مسائل حقوقی است.
اولین همایش روز رس��ته حقوق با حضور امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری 
معاون هماهنگ کننده ارتش، حجت االسالم عباس محمد حسنی رئیس سازمان 
عقیدتی سیاس��ی ارتش، سردار طالیی نیک در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش برگزار شد. سیاری در این مراسم طی سخنانی با اشاره به ویژگی های سازمان های 
موفق اظهار داش��ت: مباحث حقوقی در ارتش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
اگ��ر به پرونده های موجود در اداره های حقوقی ارتش نگاه کنیم مش��اهده خواهیم کرد 
که بس��یاری از پرونده ها و مس��ائل به وجود آمده به دلیل نبود آگاهی از مسائل حقوقی 

است.  مهر

ارتش اسالم
توان نظامی آمریکا سرابی بیش نیست

مسئول اش��راف فرماندهی کل سپاه گفت: انهدام هواپیمای جاسوسی فوق 
مدرن آمریکا نشان داد که ادعای آمریکایی ها دروغی بیش نیست.

سردار »محمد توالیی« اظهار داشت: رژیم تروریستی آمریکا جنگی تبلیغاتی را 
به راه انداخت، ولی رهبری و سایر مسئوالن با اطمینان گفتند نه مذاکره می کنیم 
و نه جنگ صورت می گیرد. وی افزود: تروریست های آمریکایی می خواستند به خیال 
خود مستندس��ازی کنند که ایران جنگ طلب بوده و قصد درگیری دارد؛ لذا هواپیمای 
جاسوسی فرستادند که جزو گران ترین و در لبه فناوری پهپادهاست. توالیی ادامه داد: »برایان 
هوک« قبال اعالم کرده بود ایرانیان ادعای قدرت موش��کی دروغین دارند و اقدامات ش��ان 
فتوش��اپ اس��ت؛ در چنین ش��رایطی آمریکایی ها دس��ت به تبلیغات زدند و برای چپاول 
گاو های شیرده منطقه ای نقشه کشیدند و از طرفی گنبد آهنین و سیستم موشکی که ادعا 

درباره آن می کردند، در افتضاح نظامی روز پنجشنبه رنگ باخت.  میزان

پاسداران

مجلس خبرگان 
یکا یک شکست  سرنگونی پهپاد آمر

مفتضحانه برای کاخ سفید بود
مجلس خبرگان رهب��ری در بیانیه  ای از  ن یبــــو س��اقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی به تر

دست پُر توان پاسداران غیور انقالب اسالمی قدردانی کرد.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای از ساقط کردن پهپاد 

متج��اوز آمریکایی به دس��ت پر توان پاس��داران غیور انقالب 
اس��المی قدردانی و اق��دام تجاوزکارانه رژیم ای��االت متحده 

آمریکا را محکوم نمود. متن این بیانیه به شرح زیر است:
ساقط کردن پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا به دست 
پر توان پاس��داران غیور انقالب اسالمی، عالوه بر اینکه گوشه ای 
از اقتدار و پیش��رفت صنعت دفاعی و پدافندی نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران را نش��ان داد، یک شکست مفتضحانه و 
درسی به یادماندنی برای آمریکای جنایتکار و بر هم زننده معادالت 

فنی و نظامی آنان بود. بی شک جمهوری اسالمی ایران با این دفاع 
مش��روع از مرزهای جغرافیایی خود در واقع از حقوق قانونی خویش 
به عنوان یک اصل اساسی استفاده کرده است؛ لذا پیگیری حقوقی این 
موضوع در مجامع بین المللی و پاسخگویی دولت آمریکا نسبت به این 

تجاوز، حق قانونی دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران است.
مجلس خبرگان رهبری، ب��ا قدردانی از اقدام غرورآفرین 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تعرض پهپاد 
آمریکایی به حریم هوایی کشورمان را به شدت محکوم نموده، 

ضمن هش��دار نس��بت به اقدام غیرقانونی رژیم ایاالت متحده 
آمری��کا و نیز متح��دان منطقه ای او اعالم م��ی دارد جمهوری 
اسالمی ایران شروع کننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما در ظل 
توجهات حضرت ولی عصر)عج(، س��ایه والی��ت فقیه و تدابیر 
فرمانده��ی کل قوا حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای مدظله 
العالی با صالبت و اقتدار روزافزون در برابر هرگونه زیاده خواهی 
و تجاوز بیگانگان، ایس��تادگی نموده و با دفاع جانانه هر قدرت 

متجاوزی را مقتدرانه سرکوب خواهد کرد.

فرمان��ده نی��روی هوافضاهی  انق��الب امنیت و اقتدار پاس��داران  س��پاه 
اس��المی گفت: ما در نیروهای مسلح و ملت ایران 
اسالمی از جنگ استقبال نمی کنیم اما آماده دفاع 

تمام قد از کشور هستیم.
سردار سرتیپ پاسدار »امیرعلی حاجی زاده« با 
اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در سواحل 
ایران، اظهارداشت: اقدام آمریکایی ها بر خالف مقررات 
و عرف بین المللی بود و ما نیز بر اساس وظیفه قانونی 
خود عمل کردیم. وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح 
و ملت ایران از جنگ استقبال نمی کنند اما آماده دفاع 
تمام قد از کش��ور هس��تند، افزود: امکان دارد که این 
تخلف آمریکایی ها توس��ط یک ژنرال و یا چند اپراتور 
انجام ش��ده باشد؛ ما از این موضوع با خبر نیستیم اما 

این اقدام زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی هوانوردی 
توس��ط یک هواپیمای جاسوسی اس��ت که با پاسخ 
طبیعی ما رو به رو شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: پاسخ ما به تجاوز 
به فضای ایران چنین اس��ت و در صورت تکرار تجاوز، 

پاسخ ما نیز تکرار می شود.
س��ردار حاج��ی زاده توضی��ح داد: جمهوری 
اس��المی ایران در چهل سال گذشته همواره مورد 

هجوم دشمنان بوده اس��ت که هشت سال جنگ 
تحمیلی نمونه واضح این تهاجم ها است.

وی ب��ا تاکید بر اینکه امنی��ت ملی و دفاع از 
تمامی��ت ارضی مهمتری��ن اولویت اس��ت، گفت: 
دش��منان همواره ب��ه جمهوری اس��المی ایران با 
چشم طمع نگاه می کنند از این رو ما باید همیشه 

آماده باشیم و برای دفاع از کشور تالش کنیم.
فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه توضیح داد: 

کس��ی به ما تجهیزات دفاعی از جمله موش��ک و 
سیس��تم های پدافن��دی نمی دهد از ای��ن رو تمام 
تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت خودکفا تأمین 
می کنیم. س��ردار حاجی زاده تاکید کرد: به عنوان 
مثال هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی آمریکا که 
اخیر به فضای س��رزمینی ایران تجاوز کرد توسط 

سامانه ای تمام ایرانی هدف قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با احتمال بررسی 

سیستم های پهپاد جاسوسی آمریکا که  هفته گذشته 
سرنگون شد، گفت: ما نیازی به مهندسی معکوس و 

تکنولوژی این پهپاد آمریکایی نداریم.
فرمانده با بیان اینک��ه در صورت تکرار تجاوز 
دیگ��ر محص��والت آمریکایی را نیز ب��رای تکمیل 
موزه و کلکس��یون خود اس��تفاده می کنیم، افزود: 
ما کلکس��یونی از پهپادهای آمریکایی داریم و این 
هم س��ند تجاوز هوایی آمریکا به آسمان ایران بود 
که نش��ان می ده��د آنها نمی خواهند ب��ه مقررات 
بی��ن المللی توجه کنند.پهپاد جاسوس��ی »ام کیو 
۴ س��ی« آمری��کا بام��داد روز پنج ش��نبه پس از 
تج��اوز به فضای س��رزمینی ایران توس��ط پدافند 
نیروی هوافضای سپاه در آب های سرزمینی ایران 

سرنگون شد.  ایرنا

سردار حاجی زاده:

کلکسیونی از پهپادهای آمریکایی داریم

عل��ی اکبر رائفی پ��ور با بیان  اینکه »داماده��ا« رده جدید گـــزارش دو
در آقازادگ��ی در ح��وزه فرهنگ��ی، اقتص��ادی و 
اجتماعی کش��ور هس��تند، گفت: پدیده آقازادگی 

منجر به هدر رفت نیروهای کارآمد می شود.
برنام��ه نس��ل ام��روز )جمعه 3۱ خ��رداد( با 
موضوع پدیده آقازادگی )نگاهی آس��یب شناسانه 
به رفتار فرزندان برخی مس��ئوالن درجامعه امروز( 
با حضور علی اکبر رائفی پور پژوهش��گر و اس��تاد 
دانشگاه، مهدی صیادش��یرازی فرزند شهید صیاد 
ش��یرازی و احمد امیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت 
رئیس��ه و نماینده ق��م در مجلس و اج��رای امیر 

ابراهیم رسولی به روی آنتن شبکه پنج رفت.
علی اکبر رائفی پور که به عنوان میهمان ویژه 
در این برنامه حضور داش��ت، اظه��ار کرد: پدیده 
آقازادگی از لحاظ ماهوی جدید نیست. این پدیده 

در کل دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ماجرای دختر 
و داماد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مش��هود است 
که در سیاست دخالت می کنند و به دنبال جنگ 
هس��تند و در واقع کارهایی در سطح کالن انجام 
م��ی دهند. رائفی پ��ور افزود: قب��ل از انقالب نیز 
در کش��ور پدیده آقازادگی وجود داش��ته است که 

می توان اشرف و غالمرضا پهلوی را مثال زد.
وی با اش��اره به اینکه لف��ظ آقازادگی از ابتدا 
الزاماً معنایی با بار منفی نداش��ته اس��ت،  در واقع 
فرزند عالمی را به عنوان آقازاده معرفی می کردند، 
گف��ت: آقازادگی با معنای منف��ی همراه نبود زیرا 
فضای انحراف وجود نداشت به این صورت که اگر 
فرد از ظرفیت و پتانس��یل باالی��ی برخوردار نبود 
نمی توانست از موقعیت خانواده و اشخاص نزدیک 

خود سوء استفاده کند.
رائف��ی پور بیان ک��رد: بعد از انق��الب پدیده 
آقازادگ��ی رنگ و بوی سیاس��ی گرف��ت،  در واقع 
لفظ آقازادگی از دولت سازندگی به بعد ایجاد شد 
و آرام آرام جای خودش را به عنوان یک مفهوم در 

فرهنگ و ادبیات سیاسی و اجتماعی ما باز کرد.
وی اظهار کرد: با توج��ه به ادبیاتی که وجود 
دارد آقازادگی به معنی فرزند کس��ی بودن نیست 
در واقع یک انتس��اب اهمیت دارد و ش��اید برادر، 
خواهرزاده و یا برادرزاده ش��خصی باش��د. دامادها 
رده ای جدید هس��تند که کارهای شگفت انگیزی 
را در حوزه فرهنگی، اقتصاد و اجتماعی در کش��ور 
انج��ام می دهن��د. حت��ی در یک��ی از پرونده ها 
همکالس��ی فرزند یکی از شخصیت ها با توجه به 

این نزدیکی به ثروت کالن رسیده بود.
وی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه دالیل 
ش��کل گیری آقازادگی در کش��ور چیست؟ گفت: 
مقصر اصلی در ایجاد آقازادگی را آقا )پدر خانواده( 
می دانم زیرا فرزندان خ��ود را مدیریت، کنترل و 
تربیت نکرده که متاس��فانه منجر به ش��کل گیری 
چنین پدیده ای ش��ده اس��ت. پدر خان��واده باید 

وظایف خود را در قبال فرزند انجام دهد.
رائفی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به 
پدیده آقازادگی باید جناحی نگاه کنیم؟ بیان کرد: 
در حال حاضر اصولگرا، اصالح طلب اعتدالی با هم 
ازدواج کردند و نمی توان سر نخ را پیدا کرد و این 

پدیده اصال متعلق به یک جناح نیست.
وی تصری��ح کرد: صرف ازدواج به این ش��کل 
مشکلی ندارد اما نیاز به مراقبت بیشتری دارد زیرا 
زمینه مناسب برای فس��اد وجود دارد. مسئولینی 
مانن��د رهبر معظم انقالب هس��تند که ب��ه افراد 
خانواده خود س��خت می گیرند، به این صورت که 
تا زمانی که ایش��ان مس��ئولیت دارند، فرزندانشان 

حق گرفتن هیچ سمتی را ندارند.
رائفی پ��ور تاکید کرد: آقازاده ها باید بیش��تر 
سختی بکش��ند مثال دکتر صیاد شیرازی تحصیل 

کرده و ش��اید اگر فرزند شهید صیاد شیرازی نبود 
بیش از ۲۰ بار در این برنامه حضور پیدا می کرد.

وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
تکلیف مردم، نسل امروز و آقایان در مقابل پدیده 
آقازادگی چیست؟ گفت: فرزند یک مسئول داشته 
پدرش را ندارد اما به ش��دت مورد توجه و احترام 
ق��رار می گیرد، این ش��خصیت حبابی اس��ت و با 
اس��تفاده از نس��بتی که دارد، برای پر کردن خال 
می��ان حقیقت و واقعیت با س��لبریتی ه��ا و افراد 
ثروتمند ارتب��اط برقرار می کند و این رابطه برای 

دو طرف سود دارد.
رائف��ی پور اف��زود: فقط کافی اس��ت این فرد 
اطالعات را به تجار بدهد و ۱۰ درصد سود بگیرد، 
قطعا سود آنچنانی خواهد برد، عمدتا این افراد در 
فس��ادهای اقتصادی مشارکت دارند. وی در پاسخ 
به س��وال دیگری مبنی بر اینکه راهکار ش��ما در 
مقابل پدیده آقازادگی چیس��ت؟ بی��ان کرد: باید 
قانونگرایی باش��د و این بر می گ��ردد به حاکمیت 
و دولت ها تا جلوی این مس��ئله گرفته شود البته 
مهم ترین مس��ئله تربیت صحیح خانواده است که 

فرزندانی درست را به جامعه معرفی کنند.
رائف��ی پور در پایان خاطر نش��ان ک��رد: باید 
برای مردم نیز فرهنگ س��ازی ش��ود زیرا فرزندان 
مس��ئولین برای م��ردم جذاب و عجیب هس��تند. 
باید به م��ردم آموزش داد ک��ه در مقابل فرزندان 

مسئوالن جو زده نشوند.

صیاد شیرازی: متاسفانه برخی مسئولین 
کمتر به وضع فرزندانشان رسیدگی می کنند

مهدی صیادشیرازی فرزند شهید امیر سپهبد 

صیاد شیرازی اظهار کرد: آقازادگی مسئله مهمی 
در فضای اجتماعی ما محس��وب می ش��ود. فرزند 
برخ��ی از ش��خصیت ها در مس��یر غیر از مس��یر 

وارسته پدر قرار می گیرند.
وی با اش��اره به اینکه بنده که به دنبال سمت 
و مس��ئولیت نبودم و در پاس��خ به س��والی مبنی 
بر اینکه از ش��ما به عنوان فرزند ش��هید خواسته 
ای مطرح ش��ده که کاری را انج��ام دهید؟ گفت: 
مواردی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی وجود داشته است و تمام این بخش ها 
را با تدبیر و بررسی بر روی آنها توجه کرده ام و به 

دلیل جایگاه و شأنیت نام پدر رعایت کردیم.
صیاد ش��یرازی در پاسخ به س��والی مبنی بر 
اینکه ش��هید صیادشیرازی در چه مواردی شما را 
نهی می کردند؟ بیان کرد: در فضاهایی که نیاز بود 
مثال در زمینه تحصیل تشویق می کردند. به حوزه 
معنویت، اخالق��ی و علمی ترغیب می کردند و به 
عنوان پدر و یک دوس��ت کنار ما بودند و گاهی با 

عمل خودشان ما را تربیت می کردند.
وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
معیارت��ان در برقراری رابطه با اف��راد مختلف چه 
بوده اس��ت؟ تاکی��د کرد: در هم��ه معیارها تالش 
ام ب��ر این بوده ک��ه معنویت را در نظ��ر بگیرم و 
اص��ال موقعیت فرد و خانواده در رفاقت و ازدواج ام 
دخیل نبوده اس��ت و با اراده و اختیار خودم روابط 
ام را کنترل کردم. صیادش��یرازی ضمن توصیه به 
آقا و آقازاده ه��ا گفت: معموال آقاها حجم فعالیت 
شان زیاد اس��ت و زمان کمتری را برای خانواده و 
فرزندان می گذراند البته رس��یدگی به فرزندان از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی در پای��ان خاطر نش��ان ک��رد: افرادی که 
ش��أنیت خ��ود و خانواده را حفظ کردن��د، این راه 
را ب��ا قوت بیش��تری ادامه دهند و اف��رادی که از 
موقعیت شان سوءاس��تفاده می کنند باید شأنیت 
و نظام را حفظ کنند و در مسیر درست و منطقی 

قرار گیرند.

امیرآبادی:یکی از راه های مبازره با 
اقازادگی شفاف سازی است

احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای 
اسالمی در بخش مهمان نسل دیروزی این برنامه 
اظهار کرد: خیلی سخت است که یک انسان قدرت 
در دس��تش باش��د و از رانت در اختیارش استفاده 
نکند. چرا پسر یک مسئول باید مسئولیتی بگیرد؟، 
آیا فرزندان مردم عادی شایستگی ندارند؟، واقعیت 

این است که آشنایی ندارند.
وی ادام��ه داد: برخ��ی از فرزندان مس��ئوالن 
فکر می کنند چون پدرش��ان مسئول است، کشور 
جمهوری اس��المی ایران ملک پدری ش��ان است. 
مسئولیت ها و مقامات امانت است و باید امانتداری 

کنیم نه اینکه به آنها بچسبیم و رها نکنیم.
امیرآبادی ب��ا بیان اینکه همه باید فدای نظام 
جمهوری اسالمی ایران شویم و فرزندان مان باید 
بدانند در قبال انقالب خون هزارن ش��هید ریخته 
شده است، افزود: بررسی کنید متوجه خواهید شد 
اکثر مس��ئوالن فعلی قبل از انقالب خانواده های 
مس��تضعف داش��تند و فکر نکنند مالک جمهوری 

اسالمی هستند.
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: در نظام 
جمهوری اسالمی خیلی ها زحمت کشیدند اما در 
ادامه راه، انقالب و نظام را فدای خانواده هایش��ان 
کردند، البته باید خودمان و  خانواده هایمان فدای 

انقالب، نظام و مردم ایران شوند.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینک��ه البته فرزندان هم ب��ه خانواده ها 
فش��ار می آورند اما باید برای رضای خدا در مقابل 
آنها ایس��تاد، گفت: در جمهوری اس��المی افرادی 
بودند که از روی فرزندانشان رد شدند. وی تصریح 
ک��رد: چطور یک خانواده از تنها فرزندش��ان عبور 
کرد و ش��هید شد،پس  مس��ئوالن هم می توانند 
از فرزندش��ان بگذرن��د و این هم ی��ک نوع مبارزه 
اس��ت، مبارزه با فرزندی است که می خواهد او را 

از انقالب نظام و ملت جدا کند.  فارس

رائفی پور:

دامادها طبقه جدید در آقازادگی هستند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه  ن ا با تبعیض و فس��اد و همچنین اجرای میـــــز
عدال��ت برنامه اصل��ی تحولی ما در ای��ن دوره خواهد بود، 
گفت: حقوق مردم در اس��تفاده از ظرفیت ها در این نظام و 

در این کشور نباید دچار آسیب گردد.
آیت اهلل رئیسی در جریان تجدید میثاق مسئوالن عالی 
قضایی با آرمان های امام راحل )ره(، با گرامیداشت هفته قوه 
قضاییه و یاد و خاطره آیت اهلل شهید بهشتی و شهدای هفتم 
تیر، اظهار کرد: در آغاز هفته قوه قضاییه زیارت مرقد نورانی 
حض��رت امام )ره( و میثاق با امام و آرمان های ایش��ان امام 
برای بنده و همه مس��ئوالن دستگاه قضایی فرصت مغتنمی 
اس��ت تا یکبار دیگر دیدگاه ها و نظرات بلند امام راحل )ره( 
را در جهت تشکیل نظامی مبتنی بر دین و آموزه های دینی 
و اج��رای عدالت در جامعه و تش��کیل جامع��ه ای مبتنی بر 
ارزش های الهی مرور کنی��م. وی با بیان اینکه امام خمینی 
)ره( چهل سال قبل پرچم عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و 
فس��اد را به قصد گسترش معروف ها و بایدهای الهی و نهی 
از همه پلش��تی ها و زشتی ها و تبهکاری ها، برافراشت، ادامه 
داد: در مورد دس��تگاه قضایی چه در سخنان ایشان در این 
ده سال و چه جلوه بسیار ارزشمندی که در وصیت نامه امام 
راحل )ره( آمده است، بندهایی وجود دارد که به توجه همه 
مسئولین به اجرای عدالت و به ویژه توجه مسئولین قضایی 
در هم��ه ادوار به اجرای عدالت، نفوذناپذیری، دیدن خدا در 

همه شرایط تاکید دارد.
رئی��س قوه قضایی��ه تصریح کرد: امروز ه��م که ما در 
آغاز هفته ق��وه قضاییه، زیارت مرقد نورانی امام راحل )ره( 
نصیبمان شد از روح بلند ایشان استمداد می طلبیم تا برای 
م��ا و همه مدیران و دس��ت اندرکاران دع��ا کنند و از خدا 
بخواهند که در اجرای اهداف بلند ایشان و ارزش های الهی 
تالش کنیم. رئیسی با تاکید بر اینکه در مکتب سیاسی امام 
راحل )ره(، توجه به خدا و نگاه به مردم موج می زند، تصریح 
کرد: امام خمین��ی )ره( محور اخالص و به جهت دلدادگی 
به خدا و خداباوری، توجه به مردم و گره گش��ایی از زندگی 
مردم الگو بودند، انشاءاهلل ما هم در این میدان بتوانیم توجه 

به مردم داشته باشیم.
وی رف��ع اطال��ه دادرس��ی،کاهش ورودی پرون��ده به 
دس��تگاه قضایی، رس��یدگی عادالنه، صدور احکام متقن و 
توجه به مردم و حقوق عامه را از موارد مورد توجه و تاکید 

دستگاه قضایی در دوره تحول قضایی عنوان کرد.
رئیسی در پایان با اشاره به اینکه از مسائل مورد تاکید 
در ای��ن دوره توجه به حقوق عامه خواهد بود، خاطرنش��ان 
کرد: حق م��ردم به هیچ عنوان نباید ضایع ش��ود و حقوق 
مردم در اس��تفاده از ظرفیت ها در این نظام و در این کشور 
نباید دچار آس��یب گ��ردد، لذا مبارزه با تبعیض و فس��اد و 
همچنین اجرای عدالت برنامه اصلی تحولی ما در این دوره 

خواهد بود.  میزان

رئیس قوه قضاییه در مراسم تجدید میثاق مسئوالن عالی قضایی با آرمان های امام راحل )ره(:
مبارزه با تبعیض و فساد برنامه اصلی قوه قضاییه است

تولی��ت حرم مطهر حض��رت امام  خمینی)ره( گف��ت: امروز جوانان، درحـــاشیه
خ��واب به  هم ریخت��ن منطقه ما را آش��فته کرده اند و این 
قابلی��ت را دارن��د که جبه��ه مقاومت را فرات��ر از مرزهای 

منطقه در دل تک  تک مردم زنده کنند.
حجت االسالم سید حسن خمینی در مراسم بزرگداشت 
ارتحال مرجع عالیقدر شیعه آیت اهلل العظمی محقق کابلی، 
ب��ا بیان اینکه یکی از پیام ه��ای بزرگ امام محدود نماندن 
انقالب در مرزهای جغرافیایی بود، اظهار کرد: صدور انقالب 
به معنای صدور اس��لحه نب��ود، بلکه به معنای یک گفتمان 
و اندیش��ه بود که محدود به مرز یا ملت و جغرافیای واحد 
نبود.  وی افزود: این پیام انقالب به ش��هادت تمام کس��انی 
که تاریخ را ورق می زنند، در یکی از کش��ورهای که بسیار 
خوب شنیده شد و با اعماق جان مردم گره خورد در فضای 

مومنان کشور افغانستان بود.
حجت االسالم حسن خمینی با اشاره به نقش تأثیر گذار 
ام��ام در پیروزی ملت افغانس��تان، افزود: اگر زبان و حکایت 
درستی وجود داشت، تاریخ مبارزات ملت ها را پس از امثال 
ویتنام باید برای ملت افغانستان می نوشت که یکی از عوامل 
پیدایش این افتخار، پیوند مردم افغانس��تان با امام بود. وی 
با اش��اره به حضور خالصانه روحانیون و مردم افغانس��تان از 
جمل��ه آیت اهلل محقق کابلی در کن��ار امام)ره( گفت: امروز 
اگر جهان اس��الم آبستن هر حادثه ای باشد و هر دشمنی و 

نابخردی که باشد یکی از عواملی که مقابل ظلم جهانخواران 
و ارتجاع بایس��تد همین تفکری است که مرز نمی شناسد. 
تولیت حرم مطهر امام خمینی)ره( افزود: توانمندی جوانان 
افغ��ان در دفاع از حریم اهل بیت)ع( نش��ان می دهد جهان 
اس��الم فراتر از یک جغرافیاست که این پیام امام است؛ پیام 
امام این بود که همه یک ملت هستیم. سید حسن خمینی 
یادآور ش��د: امروز جوانان ایران، افغانستان، لبنان، سوریه و 
... خواب به هم ریختن منطقه ما را آش��فته کرده اند و این 
قابلی��ت را دارند که جبهه مقاوم��ت را فراتر از مرزهای یک 

منطقه خاص در دل تک تک مردم زنده کنند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای این مسیر، گفت: خودتان 
را دس��ت کم نگیرید. باید در تمام رشته های علمی فعالیت 
کنید و حضور موفق شما در حوزه های علمیه باید به سایر 

علوم گسترش یابد. 
تولیت حرم مطهر امام خمینی)ره( یادآور شد: فرزندان 
افغانس��تان در تاریخ پایه گذاران عل��م و تاریخ بوده اند؛ از 
مول��وی گرفته تا آخوند خراس��انی که اصالتا هروی اس��ت. 
افغانستان مهد ادبیات ایران بوده، شعر فارسی در آنجا رشد 
کرده و زبان فارس��ی در آنجا بالیده اس��ت. تاریخ منطقه ما 
ج��ز با نام فردی که در حوزه جفرافیای افغانس��تان به دنیا 
آمده گره نخورده اس��ت؛ تمدن اسالمی از آنجا ریشه گرفته 
اس��ت و باید قدر این پیش��ینه را بدانی��د و علوم مختلف را 

فراگیرید.  جماران

سید حسن خمینی: 
جوانان منطقه خواب بدخواهان را آشفته کرده  اند


