
ویـداد2 شنبه  16شهریور1398  شماره 5114  ر

 واکنش سردار جاللی به رد رشوه آمریکا
از سوی ناخدای آدریان دریا

رئیس س��ازمان پدافند غیرعام��ل گفت: چه طور وقتی 
ناخ��دای هندی تبار بین عزت و پ��ول، عزت را انتخاب 
می کند برخی در ایران نسخه تسلیم در برابر آمریکا برای 

ملتی می پیچند که هزاران شهید هدیه کرده است.
سردار غالمرضا جاللی با اش��اره به رد رشوه میلیونی 
آمریکایی ها از س��وی ناخدای کش��تی آدری��ان دریا، 
گفت: آمریکایی که برای برخی غرب زده ها اوج اخالق 
و تمدن بش��ری اس��ت از هیچ اقدام غیراخالقی برای 

تضییع حقوق ملت آزاده ایران دریغ نمی کند.
وی افزود: چه طور وقتی ناخدای هندی تبار بین عزت 
و پول، عزت را انتخاب می کند برخی در ایران نس��خه 
مصالحه و تسلیم در برابر آمریکا برای ملتی می پیچند 

که هزاران شهید برای استقاللش هدیه کرده است.
س��ردار جاللی با تاکید بر اینکه دوران قلدری آمریکا 
و دزدی دریایی به سر آمده است تصریح کرد: آمریکا 
آنقدرها هم که در گوش ما خوانده اند پرزور نیست که 
اگر بود امروز آدریان دریا بیخ گوش فلسطین اشغالی 

پرسه نمی زد.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با اش��اره به 
اینکه مقاومت همراه با دیپلماس��ی ع��زت مندانه در 
برابر دش��من راهبرد اصلی کش��ور است؛ گفت: توجه 
به مکر مکرون، بی توجهی به اینستکس قالبی، حذف 
تحریم ه��ا ی��ا بخش مه��م آن به عنوان پیش ش��رط 
مذاکره و پاسخ به اقدامات آمریکا از نکات مهمی است 

که باید در دستور کار باشد.
س��ردار جاللی ب��ا تاکید بر اینکه آمری��کا هیچ غلطی 
نمی توان��د بکند و نباید اس��یر توطئه هایی ش��ویم که 
س��عی دارند ایران را از مسیر خروج تدریجی از برجام 
منحرف س��ازند، افزود: باید مراقب عطرهای فرانسوی 
باش��یم که قرار اس��ت بوی تعفن جنای��ات آمریکا را 

کتمان کند.

 خبر جدید یک نماینده مجلس
 از وضعیت برادران صدرالساداتی

ی��ک نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی با انتش��ار 
یادداشتی در فضای مجازی، آخرین اخبار از وضعیت 

برادران صدرالساداتی را منتشر کرده است.
اخباری مبنی بر ناپدید شدن حجت االسالم والمسلمین 
سیدروح اهلل صدرالس��اداتی نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس خبرگان رهبری و برادرانش منتشر شد، در حالی 
که ش��ایعه ناپدید شدن و یا حتی مفقود شدن برادران 
صدراالساداتی در فضای مجازی دست به دست می شد، 
س��اعاتی بعد، یک منبع مطلع احتمال ربایش برادران 
صدرالس��اداتی و یا مفقود شدن آنها را منتفی دانست. 
همچنین غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 
هم درباره آخرین وضعیت برادران صدرالساداتی گفته 
است که "همان طور که اعالم شده، بازداشت نشده اند و 

بقیه ماجرا به زودی مشخص می شود".
حاال، احم��د امیرآبادی فراهانی نماین��ده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی نیز با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی  اش در فضای مجازی، اعالم کرده که "`پیگیر 
موضوع برادران صدرالساداتی شدم، مسئولین مربوطه 
گفتند احضار و بازداشت نشده اند و در حال حاضر در 

قم به سر می برند و زندگی عادی  خودشان را دارند.
مجلس خبرگان نیز در اطالعی��ه ای اعالم کرد پیگیر 

این موضوه است.  تسنیم

اخبار

دماغ پینوکیو سوگند
جرای��د: تس��ت دوپینگ هش��ت وزنه ب��رداری که در 
مس��ابقات قهرمانی کشور ش��رکت کرده بودند مثبت 

اعالم شد.
خبر فوق یادآور کدام یک از اشعار نغز فارسی است؟

الف( ایران / اگر دل تو را شکستند
ب( ورزش��کاران / دالوران / نام آوران / به لطف یزدان 

پیروز باشید
ج( خسته نباشی دالور / خداقوت پهلوان

د( ای ایران ای مرز پرگهر
ی��ک مقام قضایی در واکنش ب��ه ویدیوی ازدواج یک 
دختر بچه نه س��اله: داماد و پدر زوجه در اظهاراتشان 
عنوان کردند ک��ه یکی از همس��ایگان خانواده زوجه 
که س��ابقه خصومت با آن ها را داشته، این فیلم را در 

فضای مجازی انتشار داده است.
ب��ا توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر 

به زودی به مجازات اعمال ننگین خود می رسند؟
الف( فیلمبردار مراسم عقد بچه نه ساله

ب( خلبان هواپیمای توپولف خط تهران – اهواز
ج( راننده اتوبوس اسکانیا مسیربندرعباس به شلمرود

د( یکی از اعضای خانواده محترم رجبی
 وزیر نفت: نرخ بنزین باال ...

الف( می رود
ب( به جان ننجون باال می رود

ج( به روح شوهر عمه رهبر کره شمالی باال می رود.
د( به دماغ دراز پینوکیو که قطعا باال می رود.

ننجون

عذرخواهی آیت اهلل الریجانی اقدامی ارزشمند است
کارشناس رسانه با بیان اینکه بخش زیادی از تلخی های نامه قبلی آیت اهلل آملی، 
با ش��یرینی و حالوت نامه جدید جبران شد، اظهار داشت: دیگران باید از اقدام 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درس بیاموزند.
مه��دی فضائلی، با اش��اره به عذرخواهی آیت اهلل صادق آمل��ی الریجانی رئیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام بابت برخی عبارات در نامه  سرگشاده اش خطاب 

به آیت اهلل یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت: 
عذرخواهی بابت یک اش��تباه، آن هم در این سطح، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است 

و آثار و پیامدهای مثبت آن را شاهد خواهیم بود.
کارش��ناس رس��انه با بیان اینکه بزرگان ما باید مراقب باش��ند که  اصاًل مرتکب برخی 
خطاها نشوند، تصریح کرد: اگر به دالیلی خطایی رخ داد، ایستادن بر روی خطا، خطای 

مضاعفی است و اقدام جهت جبران آن، ارزشمند است.  فارس

هزینه ده ها هزار میلیاردی حذف و به کارگیری مجدد کارت سوخت 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: منفعل نگاه داشتن 
کارت س��وخت و مجدداً طرح موضوع به کارگیری آن هزینه ای اس��ت که وزیر 
نفت به کش��ور تحمیل کرد. تقریباً ده ها هزار میلی��ارد تومان به دلیل عدم کار 

کارشناسی در حذف کارت سوخت به کشور تحمیل شد.
بوالفضل ابوترابی با انتقاد از حذف و به کارگیری مجدد کارت س��وخت از س��وی 
وزارت نف��ت گف��ت: منفعل نگاه داش��تن کارت س��وخت و مجددا ط��رح موضوع به 
کارگیری آن هزینه ای اس��ت که به کشور تحمیل شد. وی تاکید کرد: تقریبا ده ها هزار 
میلیارد تومان به دلیل عدم کار کارشناسی در حذف کارت سوخت به کشور تحمیل شد 
که البته این تصمیم به اعتقاد بنده یک تصمیم سیاس��ی بود. وی بیان داش��ت: به گفته 
مسئوالن نفتی عدم برداشت از میدان مشترک در پارس جنوبی میلیارد ها دالر به کشور 

ضرر می زند، به همین دلیل آقای زنگنه باید پاسخگوی این موارد باشد. میزان

بازدید از مراکز هسته ای در دستورکار کمیسیون امنیت است
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: بازدید از مراکز هس��ته ای از 
جمله آب س��نگین اراک، فردو و نیروگاه بوش��هر در دس��تورکار این کمیسیون 

قرار گرفته است.
سید حسین نقوی حس��ینی درباره بازدید از مراکز هسته ای کشورمان از سوی 
اعضای این کمیس��یون گف��ت: بازدید از مراکز هس��ته ای از جمل��ه نیروگاه آب 
س��نگین اراک و همچنین مرکز غنی سازی فردو در دس��تورکار این کمیسیون قرار 

گرفته و طبق برنامه ریزی پیش خواهد رفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بازدید از آخرین روند فعالیت های 
صورت گرفته در این مراکز می تواند ضمن دلگرمی به فعاالن این عرصه پیام های خوبی 

را به طرف های غربی در مورد روند فعالیت های صلح آمیز کشورمان بدهد.
نقوی حسینی اظهار داشت: به زودی این بازدیدها محقق خواهد شد.  فارس

فرمانده کل س��پاه گفت: دشمنان ما هم قابلیت تجهیزات ما و 
هم اراده رزمندگان ما را برای دفاع از ارزشهای انقالب دیده اند؛ 

بنابر این در میدان عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید.
س��ردار سرلشکر حسین سالمی پس از بازدید از جزیره فارسی 
و ارزیابی وضعیت و آمادگی های یگان ها و رزمندگان مس��تقر 
در منطقه بوش��هر در س��خنانی با اشاره به اینکه قدرت نظامی 
ایران اس��المی بارها آزموده شده است، گفت: دشمنان ما تنها 
از بخ��ش کوچکی از واقعیت توان دفاعی ما اطالع دارند، با این 
وجود می دانند که قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اس��المی 

ایران، نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر است.
وی اف��زود: ت��وان بازدارندگی ایران اس��المی برمبنای غلبه بر 
دش��منان بزرگ ایجاد ش��ده و به فضل الهی هر روز با ارتقای 
ای��ن قدرت، برای صیانت از امنیت ملی، مرزهای س��رزمینی و 
استقالل و تمامیت ارضی آماده هستیم و مردم ما هم اطمینان 
خاطر دارند که رزمندگان با رصد شبانه روزی دشمنان، امنیت 

کامل را همچون گذشته برای آنان به ارمغان خواهند آورد.
س��المی در ادام��ه تصریح کرد: ما بر اس��اس راهب��رد غلبه بر 
قدرت های اس��تکباری فرامنطقه ای تجهی��زات و قدرتمان را 
توس��عه و گس��ترش داده ایم و در عرصه های مختلف و برخی 
جلوه های عملیاتی، بخش هایی از آن را به نمایش گذاشته ایم. 
فرمانده کل سپاه از عاشورای حسینی به عنوان چشمه جوشان 
ایمان رزمندگان برابر جبهه کفر یاد کرد و گفت: فرزندان ملت 
ای��ران در نیروهای مس��لح با تکیه بر قل��ه رفیعی که حضرت 

اباعب��داهلل )ع( و یاران��ش آفریدند مطمئن و مس��تحکم پیش 
می روند. سالمی در پایان با تکریم و گرامیداشت دالورمردی ها 
و رشادتهای شهدای نیروی دریایی سپاه از جمله نادر مهدوی 
و بی��ژن گرد در نب��رد با ناو های جنگی آمری��کا، تصریح کرد: 
نخستین نتیجه ایثارگری ها و شهادت این سرداران، اعتماد به 
نفس خلل ناپذیر، پایدار و قابل انتقال به نسل های آینده بود و 
امروز رزمندگان نسل جدید رهروان شهیدانی چون نادر مهدوی 

هس��تند که با بصیرتی عمیق، نگاهی ژرف، ایمانی آگاهانه و با 
صالبتی برگرفته از تاریخ این س��رزمین و الگو پذیری از مکتب 
عاش��ورا، پرچم های استقامت و استکبار س��تیزی را در دست 

گرفته اند.
س��ردار سرلشکر پاس��دار حسین س��المی همچنین در جمع 
فرماندهان و کارکنان س��پاه امام صادق )ع( اس��تان بوشهر با 
تسلیت و تعزیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران با 

وفایش؛ سپاه را نتیجه و امتداد عاشورای حسینی توصیف کرد 
و گفت: سرش��ت سپاه پاسداران و ِگل وجود سپاه از ُگل وجود 
عاش��ورا ریش��ه گرفت، آن زمان که آب روی آب ریخته شد و 

دستان بزرگمرد تاریخ قطع شد سپاه شکل گرفت.
وی عاش��ورا را بزرگتری��ن حج��ت ج��اودان تاریخ دانس��ت و 
افزود: عاش��ورا حادثه ای نیس��ت که در زمان متوقف شود، این 
حجت آنقدر بلند اس��ت که از هر نقطه هس��تی دیده می شود 
و درس های آن حقیقت های زنده ای هس��تند که سعادت بشر 
به آنها متکی است. سرلشکر سالمی در ادامه با اشاره به تقابل 
نظام سلطه گر و جاهلی آمریکا و متحدانش علیه انقالب و نظام 
اس��المی و تاکید بر اینکه ایران تنها کش��وری است که آمریکا 
اعتبار از دس��ت رفته خود را در مذاکره با مقامات او می بیند، 
گف��ت: البته هیچکس با آمریکا مذاک��ره نمی کند زیرا مذاکره، 
بازی در میدان دشمن و هدف اوست و هیچکس دشمن را در 

مسیر رسیدن به هدف یاری نمی کند.
وی بی��ان کرد: هنر انق��الب تبدیل نظریه اثبات ش��ده امکان 
پیروزی بر قدرت های بزرگ و تبدیل آن به یک حکم در زمین 
بود. وی با بیان اینکه همه دشمنان آمده اند که با تحریم، ملت 
ما را از جهاد بازدارند اما کش��ور قتلگاه تحریم سیاسی دشمن 
ش��ده است، افزود: تحریم اقتصادی نتوانسته ملت ما را از ادامه 
جهاد بزرگ خود بازدارد و به رغم خواس��ت دشمنان، هیچیک 
از ش��هرهای ما چهره یک شهر منطبق با تحریم های جهانی را 

ندارد و مسیر توسعه برای آنها در پیش است. سپاه نیوز

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: باور ۳۷۳ 
قابلیت بازدارندگی ایران را به ش��دت ارتقاء داده و 
اش��تباه و غلط بودن محاسبات دشمن در تهدید 

نظام اسالمی ایران را به رخ آنها خواهد کشید.
امی��ر س��رتیپ علیرض��ا صباحی ف��رد فرمانده 
نی��روی پدافند هوایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران، گفت: برابر بیان��ات فرماندهی معظم کل 
ق��وا )مدظله العالی(،پدافند هوایی در خط مقدم 
دفاع از آب��رو، حیثیت و تمامیت نظام جمهوری 
اس��المی ایران ق��رار دارد. پدافن��د هوایی طی 
س��الیان گذش��ته و در حال حاضر ب��ا تاکید بر 
مدیریت آس��مان کش��ور، تمام تالش خود را بر 
حف��ظ و صیان��ت از آس��مان و همچنین تأمین 

امنیت هوا و فضای کشور به کار بسته است.
وی افزود: پدافند هوایی با گذش��ت سالیان پس 

از دفاع مقدس، ب��ه اهمیت وجود و به کارگیری 
س��امانه های بومی و داخلی به خوبی واقف بوده 
و ب��ر همین اس��اس و ب��ا بهره گی��ری از صنایع 
داخلی توانس��ته در حوزه کش��ف و رصد اهداف 
هوایی )راداری، س��یگنالی( و در حوزه درگیری 
)توپخانه ای، موش��کی( گام های ب��زرگ و قابل 
تأملی بردارد و بحمداهلل امروز یکی از قدرت های 

دفاع هوایی در جهان شناخته می شود.
فرمان��ده نی��روی پدافن��د هوایی ارت��ش ادامه 
داد: هن��ر پدافن��د هوایی طی چند س��ال اخیر 
به کارگی��ری جوان��ان در عرصه ه��ای مختل��ف 

بوده اس��ت. از تأسیس دانش��گاه پدافند هوایی 
خاتم االنبی��اء )ص(، مرکز آم��وزش درجه داری 
که ب��ا هدف ج��ذب و تربیت جوانان تأس��یس 
شد تا بهره برداری از جوانان دانشگاهی و علمی 
در کش��ور و حتی ش��رکت های دانش بنیان که 

همگی توسط جوانان اداره می شود.
وی اظهار داش��ت: افتخار پدافند هوایی همیشه 
ای��ن بوده و تا ابد هم خواه��د بود که در اجرای 
اوامر والیت فقیه همیش��ه در خط مقدم اس��ت 
و حضور جوان��ان در عرصه ه��ای مختلف بویژه 
س��اخت، تولی��د، بکارگیری را ب��رای خود یک 

غنیمت و یک نعمت الهی می داند.
وی ب��ا تاکید بر این که پدافند هوایی در بیش از 
۳۵۰۰ نقطه گس��ترش یافته است، تصریح کرد: 
این گس��تردگی، نش��ان دهنده اهمیت پدافند 
هوایی اس��ت و لزوم گس��ترش آن را برای دفاع 
همه جانبه و با تمام قدرت از آس��مان کش��ور را 

بیان می کند.
وی با اش��اره ب��ه توانمندی ه��ای پدافند هوایی 
در حوزه جن��گ الکترونیک افزود: قدرت جنگ 
الکترونیک و عملیات س��ایبری جز خطوط قرمز 
ماست و دس��تاوردهای این حوزه و قابلیت های 

پدافن��د هوای��ی در مرحل��ه عم��ل، دش��منان 
جمهوری اس��المی ایران را غافلگیر خواهد کرد. 
ام��روز جنگ الکترونیک و عملیات س��ایبری از 

نقاط قدرت و قوت پدافند هوایی کشور است.
فرمان��ده نیروی پدافند هوای��ی ارتش بیان کرد: 
فرمانده��ی معظم کل قوا )مدظله العالی( با درک 
عمی��ق تغیی��رات محیط��ی در بخ��ش نظامی، 
فرمان حکیمانه تش��کیل ق��رارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء )ص( را در سال ۱۳۸۷ صادر کردند. 
معظم له در ۱۰ س��ال اخیر بیش از ۶۰۰ مرتبه به 
اولویت و اهمی��ت پدافند هوای��ی، حفظ تمرکز و 
وحدت فرماندهی در پدافند هوایی، ضرورت توجه به 
پدافند هوایی و همچنین به خط مقدم بودن پدافند 
هوایی در دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور 

تاکید و اشاره کرده اند.  روابط عمومی ارتش

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تصمیم کشورمان 
برای اجرای گام سوم گفت: تصمیم با صالبت ایرانی 
که میوه ش��یرین منطق مقاومت حس��ینی است، 

ثمراتش بهتر از دو گام قبلی خواهد بود.
محمدج��واد  والمس��لمین  حجت االس��الم 
حاج علی اکب��ری ام��ام جمع��ه موقت ته��ران در 
خطبه های نماز جمعه، اظهار داش��ت: مکتب امام 
حس��ین)ع( یک مدرسه تمام عیار و یک دانشگاه 
عال��ی رتبه و ی��ک مکتب بی نظیر اس��ت که در 
آن اصول و قواعد زیس��ت پاکی��زه و حیات طیبه 
به بش��ریت تقدیم شده اس��ت. وی افزود: کاهش 
تعهدات در گام اول ش��روع شد و هیچ اتفاقی در 
بازار رخ نداد. با شروع گام دوم هم اتفاقی در بازار 

رخ نداد و حتی در برخی از ش��اخص ها وضعیت 
مان بهتر ش��د. هم اکنون گام سوم برداشته شد و 
اجرایی می ش��ود. این ب��ار این تصمیم با صالبت 
ایرانی که میوه ش��یرین منطق مقاومت حسینی 
اس��ت، ثمراتش بهت��ر از دو گام قبلی خواهد بود. 
وی بیان کرد: انش��اهلل این منطق حس��ینی ما را 
به هم��ه آرمان ها و آرزوها خواهد رس��اند و باید 
بایتس��یم و مقاومت کنیم که این مقاومت زمینه 
گشایش هایی در بخش های فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی های ما خواهد بود.
حاج عل��ی اکبری اظهار داش��ت: حض��رت امام 
حس��ین)ع( سخن آخر را درباره زندگی خدایی و 
زندگی مطلوب پروردگار متعال را به بشریت ارائه 
کرد. یک سبک زندگی برجسته، باطراوت و فعال 
که در این سبک زندگی هم انسان مؤمن به رشد 
مطلوب خود می رسد. هم آحاد مؤمنین به رشد 
شایسته خود می رس��ند و هم جامعه اسالمی و 
جامعه بش��ری می توانند به کمال مطلوب خود 

دست یابد. وی ادامه داد: امام حسین)ع(، با همه 
وج��ود و عزیزان��ش به میدان آم��د و مکتبی در 
اختیار بش��ریت قرار داد که حاصل آن مکتب را 

امروز جامعه با بصیرت ما دریافت کرده است.
حاج علی اکبری تصریح کرد: انشاهلل می رویم به 
سمت آن روز بزرگ و موعود و جامعه ما هرگز این 
درس ها را فراموش نکرده و نس��ل امروز را با این 
آموزه ها تا ظهور ام��ام زمان)عج( آماده می کند. 
امروز از سراسر عالم از مجالس لبیک یا اباعبداهلل 
شنیده می شود. خطیب نمازجمعه ضمن تشکر از 
عزاداری هیأت های حس��ینی تصریح کرد: از شما 
عزاداران حس��ینی هیأت ها به خاطر مالحظات و 
مراعات تشکر می کنم و امیدواریم در روز تاسوعا 

و عاش��ورا که اوج برنامه های تان است، مطابق هر 
ساله نماز ظهر روز تاسوعا و عاشورا را برگزار کنید. 
وی با اشاره به ثمره مقاومت در منطقه گفت: در 
سوریه و جنگ هشت ساله نیابتی با تروریست ها 
شاهد بودیم که آنها چه کردند و ما چه ایستادگی 
هایی را انجام دادیم. امروز بعد از این همه س��ال 
و آن همه س��رمایه گذاری آمریکایی، دیگر کسی 
نمانده به جز آن عده اندک که تروریس��ت ها به 
جان هم افتاده اند. خطیب نمازجمعه با اشاره به 
وضعیت لبنان تصریح کرد: نتانیاهو میخواس��ت 
برای بازسازی خودش عملیاتی انجام دهد اما به 
وضعیتی مبتال ش��د که کابوس موشک ها را می 

بیند. فارس

دشمنان در میدان عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید

سخنگوی قوه  قضائیه: 
 پوری حسینی و یکه زارع همچنان 

در بازداشت هستند
س��خنگوی قوه قضائیه گفت که به زودی ماجرای برادران صدرالس��اداتی 

مشخص می شود.
غالمحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس 
س��ابق سازمان خصوصی سازی و هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو و 
اینکه آیا قرار بازداش��ت این افراد به وثیقه تبدیل شده است یا خیر گفت: 
این افراد کماکان در بازداشت به سر می برند و باید دید در ادامه تحقیقات، 

چه مسائل و تصمیماتی پیش می آید.
س��خنگوی قوه  قضائیه در پاس��خ به س��وال دیگری درباره آخرین وضعیت 
برادران صدرالس��اداتی گفت: همان طور که اعالم ش��ده، بازداشت نشده اند و 
بقیه ماجرا به زودی مش��خص می شود. روز )پنجشنبه( ۱4 شهریور بود که 
اخبار مبنی بر مفقود شدن برادران صدرالساداتی مطرح شد و برخی افراد در 
فضای مجازی از احتمال بازداشت آنها خبر دادند اما دادسرای ویژه روحانیت 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: نظر به انتشار خبر بازداشت روح اهلل صدر الساداتی 
و برادرانش در فضای مجازی به اطالع می  رس��اند هیچگونه اقدام قضایی در 
خصوص بازداشت مشارالهیم ازس��وی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صورت 
نگرفته است. درباره احتمال ربوده شدن این افراد نیز یک منبع مطلع پیشتر 
به تسنیم گفته است: احتمال ربایش برادران صدرالساداتی که از روز چهارشنبه 
مفقود ش��ده اند، منتفی بوده و ارزیابی نهادهای ذیربط بر اختفای اختیاری و 

هدفمند آنان به عنوان گزینه اصلی قابل پیگیری تاکید دارد.  تسنیم

رئیس جامعه روحانیت گف��ت: باالترین وظیفه ما در 
حال حاضر این اس��ت که کاری کنیم مردم با انتخاب 
خود، آدم های صالح و اش��خاص شایسته را برای حل 
مشکالت جامعه به مجلس شورای اسالمی بفرستند.

هفتمین نشست هم اندیشی جامعه روحانیت مبارز با 
احزاب و تشکل های انقالبی و ارزشی در دفتر مرکزی 
جامعه روحانیت برگزارشد که در ابتدای این نشست، 
آی��ت اهلل محمد علی موح��دی کرمانی رئیس جامعه 
روحانیت مبارز با تس��لیت ایام س��وگواری ابا عبداهلل 
الحس��ین )ع( گف��ت: امیدواریم س��عی و تالش ما در 
تمام کاره��ا و اقداماتی که انج��ام می دهیم موجبات 
رضای اله��ی را فراهم کند و نیت م��ا در هر عملی و 

عبادتی فقط متوجه رضایت پروردگار باشد.
رئی��س جامع��ه روحانیت مبارز در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با اش��اره به اجتماع امید آفرین دبیران 
و مس��ئوالن تش��کل های انقالبی و ارزشی در نشست 
حاضر، افزود: اگ��ر در این جمع با برکت خود، رضای 
اله��ی را تعقیب می کنیم باید کمک و زمینه س��ازی 
شود تا مردم بتوانند به انتخاب »فرد صالح« رهنمون 
شوند. باالترین وظیفه ما در حال حاضر این است که 
کاری کنی��م مردم با انتخاب خ��ود، آدم های صالح و 

اش��خاص شایس��ته را برای حل مش��کالت جامعه به 
مجلس شورای اسالمی بفرستند.

در ادامه حجت االس��الم و المس��لمین محمد حسین 
موسی پور، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
و دبیر نشس��ت با بیان اینکه جامع��ه روحانیت کارکرد 
حزبی نداش��ته و در مسائل سیاس��ی نیز در پی ایفای 
نقش راهبری و هدایت گری عام خود است گفت: وفاق 
و همدلی حداکثری مجموعه های ارزشی و والیی غایت 
نهایی جامعه روحانیت مبارز اس��ت. بر این اس��اس هر 
حرکت یا تفکر ی��ا اقدامی که این خط وفاق را تخریب 
یا تضعیف کند از منظر جامعه روحانیت مردود است و 
معتقدیم با خرد جمعی می توان به یک ساختار هدفمند 
و پایدار برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی و تشکیل 

مجلسی در تراز جمهوری اسالمی دست یافت.
در این نشس��ت همچنین حجت االسالم و المسلمین 
مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز 
با بیان اینکه تش��کیل مجلسی شایسته و درخور برای 
ش��رایط امروزی کش��ور که گام دوم انقالب و دوران 
چهل س��اله دوم انقالب را آغاز کرده ایم یک ضرورت 
راهبردی بس��یار مهمی اس��ت افزود: باید فضایی در 
کش��ور به وجود بیاوریم که نیروهای خدوم، کارآمد و 

دلسوز مردم امکان موفقیت بیشتری داشته باشند.
حجت االس��الم و المس��لمین پورمحمدی با تاکید بر 
ضرورت مبارزه با فس��اد به عنوان زمینه اعتمادآفرین 
در م��ردم گف��ت: در وضعی��ت کنونی بای��د تالش ما 
معطوف بر هدایت فضای عمومی کشور باشد تا امکان 
موفقیت نخبگان و نیروهای ارزشی نخبه بیشتر باشد 
و مجلسی با ترکیبی صالح و منطبق با اهداف گام دوم 

انقالب تشکیل شود.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در ادامه با برشمردن 
ابعاد و جوانب هدایت گری فضای عمومی و اجتماعی 
کشور بر ضرورت تدوین و ارائه یک گفتمان و رویکرد 
غالب انتخاباتی با ادبیاتی ناظر بر مطالبات تمام طیف ها 
و شئون جامعه تاکید کرد. در پایان این نشست دبیران 
و نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی به بیان نقطه 
نظ��رات و دیدگاه های خود پرداختند. وفاق حداکثری 
و وحدت کامل نیروهای انقالبی، کنار گذاشتن مسائل 
فرعی و حاش��یه ای، توجه ب��ه توصیه های رهبر معظم 
انقالب اس��المی در بیانی��ه گام دوم انقالب، توجه به 
جوانان و بانوان، احیای روحیه انقالبی و بازگش��ت به 
اصول انقالب، تش��کیل مجلس��ی اس��المی و مردمی، 
هدایت اف��کار عمومی و بهره گیری بیش��تر و مؤثرتر 
از ابزارهای نوین رس��انه ای در زمره مهم ترین نکات و 
دغدغه های مورد اش��اره حاضرین در این نشست بود. 

 روابط عمومی جامعه روحانیت مبارز

حجت االسالم  حاج علی اکبری:
منطق حسینی ما را به همه آرزوهایمان می رساند

موحدی کرمانی:

کاری کنیم مردم افراد صالح را برای مجلس انتخاب کنند

امیر سرتیپ صباحی فرد:
باور ۳۷۳ قابلیت بازدارندگی کشور را به شدت ارتقاء داده است

سردار سالمی:


