
جانشین فرمانده کل سپاه  گفت: از اقدامات و رفتارهای 
دشمنان مشخص اس��ت که تاب تحمل در برابر اقتدار 

انقالب را ندارند.
سردار علی فدوی در آیین دومین سالگرد شهادت شهید 
محس��ن حججی و بزرگداش��ت یاد و خاطره ۸۳ شهید 
دفاع مقدس مسجد امام زمان )عج( اصفهان درباره ارزش 
واالی شهادت اظهار داشت: به ظاهر ما برای بزرگداشت 
یاد و خاطره ش��هدایمان مراس��می برگزار می کنیم، اما 
واقعیت امر این اس��ت که شهدا ما را زنده نگه داشته اند، 
چ��را که اگر تم��ام مردم ایران دور هم جمع ش��وند هم 
نمی توانن��د به ارزش ش��هید ذره ای اضافه کنند، اما یک 
شهید می تواند به همه مردم خیر برساند. شهدا زنده اند و 
روزی خاص از خداوند دریافت می کنند. در دفاع مقدس 
همه مردم تا پای جان در میدان مبارزه ایستادند و ۲۰۰ 
هزار ش��هید را تقدیم انقالب اس��المی کردند تا پشتوانه 

عظیمی برای حفظ این انقالب به وجود آید.
وی ب��ا بی��ان اینکه م��ردم اصفه��ان هم��واره میزبانان 
خوبی برای ش��هیدان از ابتدای دف��اع مقدس تا کنون 
بوده ان��د، اضافه کرد: پس از انجام عملیات محرم، مردم 
شهیدپرور اصفهان با شکوه هرچه تمام تر پیکر ۳۶۰ تن 
از شهیدان این عملیات را تشییع کردند. این شکوه پس 
از گذش��ت س��الیان زیاد هم چنان باقی مانده و از بین 
نرفته است. مردم اصفهان در تشییع پیکر بی سر شهید 

محس��ن حججی چنان عظمت و شکوهی ایجاد کردند 
که نشان می دهد نه تنها از میزان شهیدپروری آنان کم 

نشده بلکه روز به روز نیز در حال افزایش است.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه ادامه داد: شهید حججی 
ی��ک نمونه از هزاران افرادی اس��ت که نه تنها در زمان 
انق��الب بوده اند، بلکه حتی در زمان حیات امام خمینی 
)ره( هم به دنیا نیامده بودند، اما مس��یری که شیفتگان 
انقالب از ۴۰ سال پیش تا کنون آغاز کرده اند، محکم تر 
و با اقتدار کامل تر طی می کنند. این شیفتگی به حدی 
است که در زمان جنگ سوریه، تعداد بسیار زیاد و فراتر 
از حد تصور داوطلبان را داش��تیم که از برکت های مهم 

انقالب عظیم الشان اسالمی است.
وی در ارتباط با دستاورد های ۴۰ ساله انقالب اسالمی تصریح 
کرد: علی رغم شیطنت های دشمنان، با استقامت و پایداری 
مردم مس��لمان ایران، انقالب اسالمی با افتخار و اقتدار ۴۰ 
سالگی خود را جش��ن گرفت. عظمت هر ملت و حکومت 
به دست خداس��ت و برای رسیدن به این عظمت شروطی 
را معین کرده که ما در طول این ۴۰ سال تمام و کمال به 
این شروط توجه کرده ایم و خداوند وعده حقیقی خود را که 

رسیدن به این عظمت است به ما اعطا کرده است.
س��ردار فدوی ادام��ه داد: مطابق با س��خنان مقام معظم 
رهبری، م��ا به مکلف به انجام تکلیف هس��تیم و مکلف 
به نتیجه نیس��تیم چرا که نتیجه را خداوند رقم می زند. 

تاریخ اس��الم و تاریخ معاصر نشان داده هر گاه مسلمانان 
به شروط خداوند عمل کرده اند پیروزی برای آنان حاصل 
شده است. یقینا اگر به این شروط عمل نمی کردیم چنین 
پیروزی هایی در برابر دش��منان به دست نمی آمد آن هم 

پیروزی هایی که احدی تصور آن را نمی کرد.
وی اف��زود: ام��روزه برای هم��ه جهانی��ان و به خصوص 
دش��منان ما روشن ش��د که اقتدار انقالب ما مثال زدنی 
است و نمی توانند در مقابل این انقالب بایستند. با اینکه 
به دلیل خوی استکباری آن ها قادر به بیان چنین ضعفی 
نیستند، اما از اقدامات و رفتار های آن ها مشخص است که 

تاب تحمل در برابر اقتدار انقالب ندارند.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
ادامه داد: با اینکه به تمام ش��روط خداوند برای رسیدن 
ب��ه عظمت ابدی توجه کرده ای��م، اما در موضع عمل به 
طور کامل به آن واقف نبوده ایم. امید اس��ت با گذش��ت 
۴۰ س��ال از عمر انقالب اس��المی و رشد آن و دستیابی 
به پش��توانه های اس��توار، خداوند این توفیق را بدهد تا 
جامه عمل به تمامی این ش��روط بپوش��انیم تا دشمنان 
ما به انزوای کامل برس��ند. وی با بیان اینکه بسیاری از 
عظمت های انقالب از چش��م مردم پوشیده مانده است، 
افزود: ام��روزه حتی دش��منان به عظم��ت بی انت های 
انقالب اس��المی اعتراف کرده اند. در دنیا کشوری یافت 
نمی شود که در برابر دشمنان بزرگ خود بتواند برنامه ای 
تنظیم کرده و به آن عمل کند، اما به برکت این انقالب، 
هر موقع چنین برنامه هایی پیاده شد، با سرعت و اقتدار 

پیش رفت و دشمنان را به انزوا کشاند  .سپاه نیوز
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اظهارات دادستان کشور درباره پرونده 
»معاون سابق قوه قضائیه« 

حجت االسالم منتظری گفت: در خصوص پرونده یکی 
از معاونان س��ابق ق��وه قضاییه، کلیات داد و س��تدها 
را می دانس��تیم و از زمان��ی ک��ه یک س��ری عالیم و 
نشانه های مشخص تری به دست آوردیم از دوره قبل 

بررسی ها شروع شد.
محمد جعفر منتظری دادس��تان کل کشور با بیان این 
که دشمنان به فکر آسیب زدن به تفکر مقاومت هستند، 
گفت: امروز خود دش��منان ما بیان می کنند آن چیزی 
که کش��ور و منطقه ما را در برابر اس��تبداد نگه داشته، 
مقاومت اس��ت و البته دشمن می خواهد مقاومت را در 
بین جوانان و مردم از بین ببرد. حجت االسالم منتظری 
در بیستمین نشست ساالنه اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش��جویان مس��تقل، با اشاره به س��ند ۲۰۳۰ گفت: 
س��ندی به عنوان ۲۰۳۰ درست کردند. رهبر انقالب به 
ش��دت با این موضوع مخالفت کردند و خواس��تند این 
مس��ئله کامال از بین برود. علی القاعده آقایان نیز اعالم 
کردند که ماجرای سند ۲۰۳۰ تمام شده است، اما هنوز 

آثار و نتایج آن را می توان در مکان های مختلف دید.
دادس��تان کل کشور با هشدار به مسئولینی که در مورد 
س��ند ۲۰۳۰ تخل��ف می کنند، گفت: به مس��ئولین در 
نهادهای مختلف فرهنگی، هنری و علمی هشدار می دهیم 
و نمونه های تخلف شده را طی نامه ای برای مسئولین می 

فرستیم و برخورد می کنیم، اما علنی نمی کنیم.
وی ادام��ه داد: متاس��فانه امس��ال فضای آل��وده ای در 
نمایشگاه کتاب وجود داش��ت، در این نمایشگاه کتاب 
هایی با مضامین این سند دیده می شد که جلوی انتشار 
آنها گرفته شد. منتظری با اشاره به تهدیدهای فیفا علیه 
فوتبال ای��ران نیز گفت: اینکه فیف��ا می گوید چنانچه 
ورزش ایران به زنان اجازه ورود به ورزش��گاه ها را ندهد 
م��ا ایران را از حضور در ب��ازی های بین المللی محدود 

می کنیم. این موضوع را نباید ساده دید.  فارس

خبر

بررسی طرح »ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج« 
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طرح ممنوعیت به کارگیری 

دوتابعیتی ها در پست های محرمانه در دستورکار کمیسیون است که تبصره 
ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج را هم به آن الحاق 

می کنیم.
حجت االس��الم حس��ن نوروزی با اش��اره به اظه��ارات اخیر مع��اون حقوقی قوه 
قضائیه مبنی بر اینکه نمایندگان طرحی را ارائه کنند که بر اس��اس آن اگر فرزندان 
مقامات عالیرتبه نظام در خارج از کش��ور تحصیل می کنند، پدران آنها از س��مت خود 
اس��تعفا دهند، اظهار داشت: در حال حاضر طرح ممنوعیت به کارگیری دوتابعیتی ها در 

پست های محرمانه و سری در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی است.
وی اف��زود: در واق��ع در این طرح قید می کنیم که تحصی��ل و زندگی فرزندان مقامات 
در خارج از کش��ور ممنوع ش��ود و در غیر این صورت، پدران آن ها از سمتش��ان کنار 

رون��د.   مه�ر

مشکالت پیش آمده به خاطر سوءمدیریت  است نه نبود اختیار
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: مش��کالت پیش آمده در کشور به خاطر 

سوءمدیریت است، نه به دلیل کمبود اختیارات رئیس جمهور.
حس��ینعلی ش��هریاری با اش��اره به اختیارات رئیس جمهور گفت: قانون اساسی 
اختیارات زیادی را به رئیس جمهور داده و رئیس جمهور مس��ئول اول در امور 

اجرایی کشور است. 
ش��هریاری با اشاره به تش��کیل شورای اقتصادی سران سه قوه و تفویض اختیارات از 
سوی رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در طول 
یک و نیم س��ال گذشته نگران بوده و هس��تند چراکه عمال سلب اختیار شده اند و رهبر 
معظم انقالب برای اینکه رئیس جمهور نگوید اختیار ندارم، این شورا را تشکیل دادند و 
به آنها گفته اند تصمیمات با شماست. وی افزود: ما تابع رهبر معظم انقالب هستیم، اما 
این بی انصافی اس��ت که رئیس جمهور با این همه اختیاری که رهبری به وی داده، باز 

هم بگوید ما اختیار نداریم.  فارس

تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی الیحه دولت نبود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مصوبه تش��کیل وزارتخانه گردش��گری به 

تایید شورای نگهبان رسیده و این مصوبه قوت قانونی دارد.
حس��ینعلی امی��ری درب��اره سرنوش��ت تش��کیل وزارتخانه می��راث فرهنگی و 
گردشگری با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه براساس طرح نمایندگان مجلس 
بود نه طرح دولت، گفت: در مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررس��ی و 
س��پس میان مجلس و شورای نگهبان در بررسی و رسیدگی  بود، دولت نظر مخالف 
خود را اعالم کرد. دولت معتقد بود تنظیم سازمان اداری کشور براساس اصل1۲۶ قانون 
اساس��ی از اختیارات رئیس جمهور اس��ت. از س��ویی این طرح بار مالی داشت و خالف 
اصل 75قانون اساس��ی بود. وی افزود: دولت معتقد بود تبدیل س��ازمان میراث فرهنگی 
به وزارتخانه اولویت اول کش��ور نبوده اما با این حال مخالفت ما مربوط به قبل از تایید 
شورای نگهبان بود. براساس قانون اساسی، وقتی مصوبه ای از مجلس مورد تایید شورای 

نگهبان قرار گرفت، قوت قانونی پیدا می کند.  تسنیم

با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش

 سامانه راداری »فلق« 
رونمایی شد

س��امانه راداری فلق با توانایی کشف اهداف کروز، بالستیک و 
بدون سرنش��ین با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 

رونمایی شد.
این سامانه، یک س��امانه آرایه فازی پیشرفته با توانایی کشف 
اه��داف کروز، بالس��تیک و بدون سرنش��ین اس��ت که نمونه 

خارجی آن با نام گاما در س��ال های گذش��ته به کش��ور وارد 
ش��ده و به علت تحریم، عدم وجود قطعات فنی و عدم توانایی 
گروه های خارجی برای تعمیر این س��امانه به دس��ت توانمند 
متخصص��ان جوان نیروی پدافند هوایی ارتش به صورت کامل 

بازسازی و با نام سامانه راداری فلق رونمایی شد.
بنابراین گزارش این س��امانه راداری توانایی اتصال به ش��بکه 
یکپارچه پدافند هوایی کش��ور را دارد و پوشش راداری سامانه 

سالح اس ۳۰۰ را تکمیل می کند.
 س��امانه راداری فل��ق با انج��ام ۲۳۰۰ نفر س��اعت کار مداوم 
توس��ط کارکنان جوان نیروی پدافند هوایی ارتش بازسازی و 
بازآماد شده و از امروز در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 

به انجام ماموریت می پردازد.

سامانه »فلق« قابلیت شناسایی انواع موشک ها و 
پرنده ها را دارد

فرمان��ده نی��روی پدافند هوای��ی ارتش گفت: س��امانه »فلق« 
می تواند انواع و اقسام موشک های کروز، بالستیک و هواپیماهای 

پنهان کار و بدون  سرنشین را کشف و شناسایی کند.
امیر علیرض��ا صباحی ف��رد فرمانده نی��روی پدافند هوایی 
ارت��ش در آیین رونمایی از س��امانه »فلق« اظهار داش��ت: 
بار دیگ��ر جوانان غیور نیروی پدافن��د هوایی ارتش موفق 
ش��دند یکی دیگر از س��امانه هایی که مدت ها غیرعملیاتی 

ش��ده بود را با یک کار بسیار س��نگین که حتی سازندگان 
این س��امانه هم نتوانسته بودند آن را انجام دهند، اورهال 

کنن��د.
وی با بیان اینکه این س��امانه مجهز ب��ه رادار »گاما« یا »فلق« 
است، گفت: این سامانه قابلیت های بسیار باالیی دارد و می تواند 
انواع و اقسام موشک های کروز، بالستیک و هواپیماهای پنهان کار 

و بدون  سرنشین را کشف و شناسایی کند.
فرمان��ده نی��روی پدافن��د هوایی ارت��ش افزود: س��امانه فلق 
 ۲۳۰۰ از  بی��ش  و  دارد  عملیات��ی  ب��رد  کیلومت��ر   ۴۰۰
 »نف��ر س��اعت کار« زم��ان اورهال آن طول کش��یده اس��ت. 

 روابط عمومی ارتش

قانونگرایی آزمایشی!؟
ادامه از صفحه اول

تمدید چندباره قوانین آزمایش��ی با توجه به عدم اعالم 
نتای��ج انجام آزمایش��ی آنها، قطعا ب��ا مقاومت مجلس 
ش��ورای اس��المی و نمایندگان مردم مواجه شده و می 
ش��ود. برای دور زدن مقاومت قوه مقننه، معموال لوایح 
تمدید قوانین آزمایشی، در ماه های پایانی مهلت اجرای 
آزمایشی به مجلس ش��ورای اسالمی فرستاده می شود 
و دولتم��ردان بطور همزمان، موضوع ضرورت اداره امور 
کش��ور با قوانین و نامطلوب بودن شرایط بی قانونی در 
کش��ور را مطرح می س��ازند. در این شرایط که توپ بی 
قانون��ی اداره ام��ور جامعه از یکس��و و رو به پایان بودن 
مهلت قانونی اجرای قوانین آزمایشی از سوی دیگر، در 
زمین مجلس شورای اسالمی است، فشارهای اجتماعی 
موجب می شود که از روی ناچاری، نمایندگان مردم با 
رویه نادرس��ت تمدید چندباره قوانین آزمایشی موافقت 
نماین��د. اصرار دول��ت ها بر این روش و کس��ب نتیجه 
دلخواه، موجب شده است که قوانین آزمایشی از هویت 
و جایگاه اصلی خود خارج ش��ده و مسیر نادرستی را در 
رویه قانونگذاری و اجرا تا امروز طی نموده است. صرف 
نظر از بدقولی دولت ه��ا برای عدم تدوین لوایح قطعی 
نمودن قوانین آزمایش��ی، باالخره معلوم نمی ش��ود که 
آیا واقعا اجرای این دس��ت قوانین آزمایش��ی که شبیه 
ب��ه قوانین قطعی میل به مان��دن دارند، به صالح مردم 
و کش��ور اس��ت؟ تداوم این وضع نوعی بی سامانی و بی 
نظم��ی در س��ازوکار اداره امور جامعه پدی��د می آورد. 
تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری نیز به وظایف ذاتی 
خ��ود پیرامون قانونگذاری آزمایش��ی عمل نمی نمایند 
و علل و آثار مش��کالت ناش��ی از قوانین آزمایشی را به 
یکدیگر نس��بت می دهند. ادامه حیات قوانین آزمایشی 
به ش��کل موجود امکان پذیر نیس��ت و باید برای آن از 
س��وی تقس��یم کار ملی، چاره اندیش��ی صورت گیرد. 
قوانین آزمایش��ی بر این باورند که روزمرگی ها و تنبلی 
دولت همواره رایزنی ها و البی گری های را س��اماندهی 
می کند که از طریق بده بستان های سیاسی رایج بین 
دولت و فراکس��یون های مجلس شورای اسالمی زمینه 
های تمدید چندب��اره آنها را فراهم می آورد همچنانکه 
تا امروز فراهم آورده اس��ت. این رون��د، چرخه معیوبی 
اس��ت که در آینده ای نه چندان دور همانند سایر بازی 
های زبانی و زبان بازی های قانونگذاری، گریبان جامعه 
را می گیرد و خود مش��کلی افزون بر مش��کالت متعدد 
زندگی مردم می ش��ود که باید برای رفع آن بازی زبانی 
دیگری را به عنوان مسکن و نه راه عالج قطعی بکار برد. 
اصرار بر این رویه نادرست قانونگذاری می تواند فرآیند 
تقنین آزمایش��ی را به غلط پایه گذاری نماید که در آن 
صورت آس��یبی دیگر بر آس��یب های قوه مقننه افزوده 
می ش��ود که پاالیش قوانین از آن کاری بس دش��وار و 
ش��اید غیرممکن است. تقسیم کار ملی قانونگذاری باید 
به ایس��ن نکته توجه نماید که همیش��ه اولین و راحت 
ترین راه، لزوما بهترین راه در قانونگذاری کشور نیست. 
همواره دقیق ترین و صحیح ترین راه شاید دشوارترین 
راه باشد که باید با همه وجود سختی های راه دشوار را 

برای حل مشکالت زندگی مردم به جان خرید.   

سرمقاله

پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به زائران بیت  اهلل  الحرام؛

معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در پیامی ب��ه زائران 
بیت اهلل الح��رام تاکید کردند معامله قرن با همت و 

ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است.
متن پیام رهبر انقالب اس��المی که حجت االسالم 
والمسلمین نواب )نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت و سرپرست حجاج ایرانی( آن را در صحرای 

عرفات قرائت کرد، به این شرح است:
موس��م حج در هر س��ال، میعاد رحمت پروردگار 
بر امت اسالمی اس��ت. فراخوان قرآنِی »َو اَذِّن فِی 
الّن��اِس بِالَحّج« دعوت هم��گان در طول تاریخ بر 
سر این س��فره ی رحمت اس��ت تا هم دل و جان 
خداج��وی و هم نگاه و اندیش��ه ی خ��ردورز آنان 
از برکات آن بهره مند گردد و هر س��ال درس��ها و 
آموخته ه��ای حج بوس��یله ی جماعاتی از مردم به 

سراسر جهان اسالم برسد.
در حج، اکس��یر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در 
تربیت و پیش��رفت و اعتالی فرد و جامعه است،  در 
کن��ار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحده اس��ت، و 
هم��راه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مس��یری 
با هدف مش��ترک که رمز ت��الش و تحرک اّمت بر 
پایه ی توحید اس��ت، و با یکس��انی آحاد حج گزار و 
نبود تمایز که نشانه ی برداشتن تبعیض ها و همگانی 
کردن فرصتها اس��ت، مجموعه ئی از پایه های اصلی 
جامعه ی اسالمی را در نمائی کوچک نشان میدهد. 
هر یک از احرام و طواف و س��عی و وقوف و رمی و 

حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره ی نمادین 
به بخش��ی از بدنه ی تصویری اس��ت که اس��الم از 

اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.
تبادل دانس��ته ها و داشته ها میان مردم کشورها و 
مناط��ق دور از هم و تعمی��م آگاهی ها و تجربه ها 
و خبرگی��ری از وض��ع و حال یکدیگ��ر و زدودن 
بدفهمی ها و نزدیک کردن دلها و انباش��تن توانها 
برای مقابله با دش��منان مشترک، دستاورد حیاتی 
و بس��ی بزرگ حج اس��ت که با صدها گردهمائی 

مرسوم و معمول نمیتوان آن را به دست آورد.
آئین برائت که به  معنی بیزاری از همه ی بی رحمی ها 
و ستمها و زشتی ها و فسادهای طواغیت هر زمان و 
ایس��تادگی در برابر زورگوئی و باج گیری مستکبران 
دورانها اس��ت، یکی از ب��رکات بزرگ حج و فرصتی 
برای ملتهای مظلوم مس��لمان اس��ت. امروز برائت 
از جبهه ی ش��رک و کفر مس��تکبران و در رأس آن 
امریکا، به  معنی برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی 
است، به  معنی محکوم کردن کانونهای تروریسم از 

قبیل داعش و بلک واتر امریکائی است، به معنی نهیب 
امت اسالمی بر س��ر رژیم کودک کش صهیونیست 
و پش��تیبانان و کمک کنندگان آن اس��ت. به معنی 
محکومیت جنگ افروزیهای امریکا و دستیارانش در 
منطقه ی حساس غرب آسیا و شمال افریقا است که 
رن��ج و مرارت ملتها را به نهایت رس��انده و هر روزه 
مصیبتهای سنگینی بر آنان وارد کرده است. به معنی 
بیزاری از نژادپرس��تی و تبعیض براساس جغرافیا و 
نژاد و رنگ پوس��ت اس��ت، به معنی بیرازی از رفتار 
استکباری و خباثت آمیز قدرتهای متجاوز و فتنه انگیز 
دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه ئی است 

که اسالم همه را به آن دعوت میکند.
اینه��ا اندکی از ب��رکات حج ابراهیمی اس��ت که 
اسالم ناب، ما را به آن فراخوانده است. و این، نماد 
مجّسِم بخش مهمی از آرمانهای جامعه ی اسالمی 
اس��ت که هر سال به وسیله ی آحاد مردم مسلمان، 
به کارگردانی حج، نمایش��ی عظی��م و پرمضمون 
پدید می آورد و با زبانی گویا همه را به تالش برای 

ایجاد چنین جامعه ئی فرا میخواند.
نخب��گان جه��ان اس��الم که جمع��ی از آن��ان از 
کش��ورهای مختل��ف هم اکن��ون در مراس��م حج 
حضور دارند، وظیفه ئی س��نگین و خطیر بردوش 
میکش��ند. این درس ها باید به همت و ابتکار آنان 
به مجموعه ی ملتها و افکار عمومی منتقل ش��ود و 
دادوستد معنوی اندیشه ها و انگیزه ها و تجربه ها و 

آگاهیها به دست آنها تحقق یابد.
ام��روز یک��ی از مهمترین مس��ائل جهان اس��الم، 
مسأله ی فلسطین است که در رأس همه ی مسائل 
سیاسی مس��لمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار 
دارد. بزرگترین ظلم قرنهای اخیر در فلسطین اتفاق 
افتاده است. در این ماجرای دردآور، همه چیز یک 
مل��ت، س��رزمینش، خانه و مزرع��ه و دارائیهایش، 
حرمت و هویتش مصادره ش��ده است. این ملت به 
توفیق الهی شکس��ت را نپذیرفته و از پا ننشس��ته 
و امروز از دیروز پرش��ورتر و ش��جاعانه تر در میدان 
اس��ت، ولی نتیج��ه ی کار نیازمن��د کمک همه ی 
مسلمانان است. ترفند معامله ی قرن که به وسیله ی 
امری��کای ظالم و همراهان خائن اش زمینه س��ازی 
میشود، جنایتی در حق جامعه ی بشری و نه  فقط 
ملت فلسطین اس��ت. ما همگان را به حضور فعال 
برای شکست این کید و مکر دشمن فرا میخوانیم و 
به حول و قوه ی الهی آن را و همه ترفندهای دیگر 
جبهه ی اس��تکبار را دربرابر همت و ایمان جبهه ی 

مقاومت محکوم به شکست میدانیم.
ق��اَل اهلُل الَعزیز: اَم یُریدوَن َکیداً، َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم 
الَمکیدون. َصَدقَ اهلُل الَعلیُّ الَعظیم. توفیق و رحمت 
و عافی��ت و قبولی طاعات را ب��رای همه ی حجاج 

محترم از خداوند مسألت میکنم.
سّید علی خامنه ای
14 مرداد 1398 مصادف با 3 ذی الحجة 1440

عباسعلی کدخدایی در پایان نشست خبری خود، 
به میان خبرنگاران آمد و به مناس��بت روز خبرنگار 

به گپ و گفت صمیمانه با آنها پرداخت.
نشس��ت خبری عباس��علی کدخدایی س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان صبح امروز)19 م��رداد( با حضور 
اصحاب رس��انه در محل جلس��ات شورای نگهبان 

برگزار شد.
در پایان نشست، کدخدایی به مناسبت روز خبرنگار 
به جمع اصحاب رسانه آمد و به گپ و گفت صمیمی 

با خبرنگاران و روزنامه نگاران مشغول شد. 
 اولین س��والی که از کدخدایی پرسیده شد این 
ب��ود که آیا در کارهای منزل به همس��رش کمک 
می کند یا خیر که جواب وی آری بود. سوال دیگر 
درب��اره غذا پختن کدخدای��ی در خانه بود که وی 
گفت »انواع غذاها را بلدم چون دوران دانش��جویی 
تنه��ا زندگی کردن را تجربه کردم و کباب ها را در 
خانه به من می سپارند... باید یک بار دعوتتان کنم 

شورا و غذا را خودم درست کنم!«
مش��کالت  از  نگهب��ان  ش��ورای  س��خنگوی   
خبرنگاران پرس��ید که یکی از جم��ع درباره بیمه 
خبرنگاران گفت و کدخدایی هم س��واالتی درباره 
نوع قرارداد و بیمه پرس��ید تا درصورت امکان این 

مشکل پیگیری شود. 
 خبرنگار واح��د مرکزی خبر هم گفت که امروز 
به دلی��ل اینک��ه دی��ر از اداره راه افتادن��د و طرح 
ترافی��ک و طرح آلودگ��ی را رد کردند، 1۲۰ هزار 
تومان جریمه ش��ده اند. کدخدایی هم گفت هزینه 
این ب��ار را حس��اب می کنم اما اگ��ر بازهم جریمه 
ش��دید دوبرابرش را از ش��ما می گیریم.)باخنده(. 
همین س��وال موجب شد صحبت از طرح ترافیک 

خبرنگاران و اینترنت رای��گان برای خبرنگاران به 
میان بیاید.

 خبرن��گار دیگری درباره ماج��رای انصراف علی 
غالم��ی از جم��ع حقوقدان��ان ش��ورای نگهبان و 
اینکه چرا کدخدایی پاس��خ شفافی به این موضوع 
نمی دهد، سوال کرد که وی پاسخ داد: وقتی خود 
ش��خص هنوز حرف��ی نزده م��ن نمی توانم جوابی 
بده��م و فعال آقای صادقی و مطهری حرف زده اند 
که من نمی خواهم پاسخگوی این اشخاص باشم و 
من باید پاس��خگوی آقای غالمی باشم. من دعوت 
می کن��م آقای غالمی را ک��ه در حضور خبرنگاران 
صحبتش��ان را بکنند. ش��ما قانع بش��وید برای ما 

کافی است.

 خبرنگار یکی از رس��انه های اصالح طلب، درباره 
جناح��ی نب��ودن اعضای ش��ورای نگهبان س��وال 
ک��رد که کدخدایی گفت: آق��ای دهقان از مجلس 
اصالح طل��ب چن��د رای آورد؟ اگر نگاه سیاس��ی 

داشت چرا اینقدر رای به یک اصولگرا دادند؟!
 اواسط این نشست غیررسمی کدخدایی به مزاح 

گفت »ان شاءاهلل این مسائل غیررسمی است!«
 خبرنگار رادیو هم از عدم توجه مسئوالن به رادیو 
گالیه کرد و  گفت برخی تصویرش��ان را دوس��ت 
دارند اما صدایشان را نه! سخنگوی شورای نگهبان 
ه��م اظهار کرد: م��ا دو هفته پی��ش از بس رادیو 
بودی��م و صحبت کردیم، رادی��و برایمان تلویزیون 
ش��د ولی بعید می دانم دوس��تان روابط عمومی ما 
بین رسانه ها تبعیض قائل شوند. البته باید بگویم، 
خودم رادیو را بیش��تر گ��وش می دهم تا تلویزیون 

البته دوستان تلویزیون ناراحت نشوند!)باخنده(
 در ادام��ه کدخدایی درب��اره اینکه چرا به برخی 

سواالت پاسخ نمی دهد، تاکید کرد: به هرحال من 
سخنگوی شورای نگهبان هس��تم باید مالحظات 
س��ایر اعضا و ش��ورای نگهبان را هم داشته باشم. 
ممکن اس��ت مطلبی در صفحه شخصی ام بنویسم 
که خودم پاس��خگوی آن هستم و دفاع می کنم اما 
مطالب مربوط به حوزه کاری باید در این چارچوب 
باش��د. س��خنگوی دولت هم نمی تواند از زبان قوه 
قضائیه صحبت کند، من هم ناچارم در حوزه کاری 
خ��ودم ورود بکنم. ممکن اس��ت در کالس درس 
بحث هایمان جور دیگری باشد و همه نوع حرفی 
زده ش��ود اما مطلبی که اینجا می گویم در جایگاه 
سخنگوی ش��ورای نگهبان است و باید مالحظات 
کاری را بکنی��م ام��ا خارج از این میز و نشس��ت، 
می توانیم بحث های خودمانی  تر داش��ته باشیم. در 
پایان این نشست خبرنگاران طبق سنت هرساله با 

کدخدایی عکس یادگاری انداختند.  تسنیم

حاشیه های نشست صمیمی سخنگوی شورای نگهبان

از پخت وپز کدخدایی در خانه تا عالقه به رادیو

سردار فدوی در آیین دومین سالگرد شهادت شهید حججی: 

دشمنان تحمل اقتدار انقالب اسالمی را ندارند
روحانی: 

 حراست از زندگی مردم 
باید هدف اصلی سیاستگذاری ها باشد

رئیس جمهور گفت: اصل حراس��ت از زندگی و رفع مش��کالت مردم 
باید هدف اصلی سیاستگذاری ها و تصمیم ها باشد.

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه )19 مردادماه( 
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست وی و حضور 
رؤس��ای قوا و اعضا برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه به مشکالت 
مردم و اتخاذ تصمیم های مناس��ب برای حل این مش��کالت، گفت: 
اص��ل حراس��ت از زندگی و رفع مش��کالت مردم بای��د هدف اصلی 
سیاس��تگذاری ها و تصمیم ها باشد. وی افزود: اگرچه هم دولت و هم 
مردم، ش��رایط سختی سپری کرده اند، اما در همین شرایط، می توان 
تصمیم های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ 
نمود.در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش محور درآمدی در 
اصالح ساختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حامل های 

انرژی در کشور و راه های ساماندهی آن را تشریح کرد.
در ای��ن طرح، با هدف بهره مندی حداکث��ری مردم و عادالنه کردن 
شیوه دس��تیابی دهک های پایین درآمدی به منابع انرژی، نقشه راه 
بلندمدت اس��تفاده اقتصاد کشور از مزیت نس��بی انرژی در تولید و 

صادرات محصوالت مختلف ، تدوین شده است.
همچنین در این جلس��ه، وزیر نفت، گزارشی از پیشرفت پروژه های 
اکتش��اف و اس��تخراج نفت ارائه نمود و برنامه های این وزارت برای 
ادامه توسعه فازهای پارس جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم 

در این زمینه اتخاذ شد.


