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اسداهلل عسگراوالدی درگذشت
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی به رحمت 
ایزدی پیوس��ت. اس��داهلل عس��گراوالدی عضو شورای 
مرک��زی ح��زب موتلفه اس��المی که به دلی��ل عارضه 
مغزی در بیمارس��تان بستری بود، روز گذشته جمعه 
به رحمت ایزدی پیوست. اسداهلل عسگر اوالدی برادر 
مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی دبیر کل اسبق حزب 

مؤتلفه اسالمی بود.

مجلس ۳۱ شهریور جلسه علنی دارد
جلس��ات علنی مجلس شورای اسالمی از یکشنبه ۳۱ 

شهریور ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی از یکش��نبه ۱۷ 
ش��هریور تا سه شنبه ۲۶ ش��هریور ماه ۹۸ در مرحله 
دوم و ب��ه م��دت دو هفته به سرکش��ی در حوزه های 

انتخابی خود رفتند. 
بر اس��اس این گزارش جلس��ات علنی مجلس شورای 
اسالمی پس از دو هفته تعطیالت تابستانی نمایندگان، 
در روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۸ برگزار خواهد شد. 
ادامه بررس��ی الیح��ه تجارت در دس��تور کار هفتگی 

جلسات علنی خانه ملت قرار دارد.  فارس

 طرح تعطیلی پنجشنبه ها 
نیازمند کارشناسی دقیق است

عضو کمیس��یون اجتماع��ی گفت: موض��وع تعطیلی 
پنجشنبه ها نیازمند کارشناسی و بررسی دقیق است.

زهرا س��اعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به آخرین وضعیت ط��رح تعطیلی 
پنجشنبه ها گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی 
مجلس بررس��ی ش��د، اما به دلیل موارد متفاوتی که 
مورد بحث اس��ت، بنا ش��د موضوع در قالب کمیته ای 

مطرح و بررسی شود.
او در ادام��ه افزود: درباره طرح تعطیلی پنجش��نبه ها 
چن��د موضوع مطرح می ش��ود؛ نخس��ت اینکه تهران 
پنجش��نبه ها تعطیل اس��ت درحالی ک��ه تمرکز نظام 
اداری کش��ور ما در پایتخت است، به طبع آن ممکن 
اس��ت برخی در تهران زندگی کنند، اما محل کارشان 
در حومه ش��هر باش��د که این دو گانگی مشکالتی را 

برای خانواده ها به وجود می آورد.
س��اعی در ادامه اظهار کرد: با توج��ه به اینکه تمرکز 
نظام اقتصادی- اداری در تهران اس��ت، لذا این طرح 

برای سایر استانها چندان تفاوتی ایجاد نمی کند.
عضو کمیس��یون اجتماعی در ادامه در مورد بار مالی 

این طرح برای دولت هم تصریح کرد: 
برخ��ی از نماین��دگان مجلس پیش��نهاد کرده اند که 
دول��ت الیحه  ای را در این باره ب��ه مجلس ارائه  دهد 
و بار مالی طرح تعطیلی پنجش��نبه را هم بررس��ی و 

اعالم نظر کند.
س��اعی تاکید کرد: موضوع دیگری که مطرح اس��ت، 
پیوس��تن تعطی��الت آخر هفت��ه ایران ب��ه تعطیالت 
س��ایر کشورهای جهان اس��ت که باعث محدود شدن 
ارتباطات تهران با س��ایر کشورها می شود و در نتیجه 
پیگیری ها در حوزه روابط بین الملل، تجارت، دولت و 

... با مشکالتی مواجه می شود.
او در ادامه افزود: برخی می گویند بهتر است تعطیلی های 
پایان هفته، جمعه و شنبه باشد و برخی دیگر معتقدند 
تعطیلی روز پنجش��نبه گزینه بهتری است، اما در کل 
این موضوع نیاز به کارشناس��ی بیشتری دارد؛ لذا این 
طرح در دس��ت بررسی است تا به اجماع رسیده و آن 

را حل کنیم.
  باشگاه خبرنگاران

اخبار

فرصت اروپایی ها برای حفظ برجام اندک است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت  ملی مجلس گفت: اجرای گام های چندگانه 
کاهش تعهدات برجامی از س��وی ایران، تغییر رفتار و سیاست های اروپایی ها را 

در پی خواهد داشت.
سید قاسم جاسمی با اشاره به اجرایی شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی از 
س��وی ایران اظهار داشت: قطعا اجرای گام های چندگانه کاهش تعهدات برجامی 

از سوی ایران، تغییر رفتار و سیاست های اروپایی ها را در پی خواهد داشت.
وی اف��زود: علیرغم اجرای تمام تعهدات برجام از س��وی ایران، اروپایی ها تحت تاثیر و 
سلطه آمریکا به ایران فشار آوردند تا جایی که از اردیبهشت ایران گام هایی را در جهت 

کاهش تعهدات برجامی در قالب مفاد برجام برداشت.
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس گفت: ش��یوه عملکرد اروپایی ها در این مدت نشان 
داده ک��ه آنها نمی توانند به تعهدات برجامی خود عمل کنند و دنباله روی سیاس��ت های 

آمریکا هستند.  تسنیم

ارزیابی مردم از عملکرد نمایندگان با شفافیت آرا محقق می شود
نایب رئی��س کمیس��یون فرهنگی مجل��س با بی��ان اینکه مردم بای��د عملکرد 
نمایندگان را با ش��فافیت آرا ارزیابی کنند، گفت: ش��فافیت موجب می شود به 

مفسدان جامعه میدان داده نشود.
حجت االس��الم احمد س��الک درب��اره طرح ش��فافیت آرای نماین��دگان اظهار 
داش��ت: شفافیت در تمام مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی منهای آنهایی که 

بحث های امنیتی و طبقه بندی دارد موجب ارتقا و رشد جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر جایی ش��فافیت نباش��د فس��اد ایجاد می شود، گفت: طرحی که در 
مجلس مطرح شد به لحاظ شفاف سازی طرحی ارزشمندی برای کشور بود چرا که مردم 
از عملک��رد حضور، غیاب، اعالم نظر و نظرات نمایندگان ش��ان اطالع پیدا می کردند که 
متأسفانه در مجلس رأی نیاورد. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ما 
از طرح ش��فافیت آرای نمایندگان مجلس دفاع کردیم و موافق آن بودیم اما نمایندگان 

دیگر موافق نبودند و متأسفانه در نهایت هم تصویب نشد. فارس

روحانی برای شرکت در اجالس سه جانبه به آنکارا سفر می کند
رئیس جمهور کش��ورمان به دعوت رس��می رئیس جمهور ترکیه، یکشنبه )۲۴ 

شهریور( به پایتخت این کشور سفر می کند.
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور، اظهار داشت: 
رئیس جمهور برای حضور و س��خنرانی در پنجمین دور اجالس س��ه جانبه سران 
ایران، روسیه و ترکیه که روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه و در ادامه رایزنی های سه کشور 
ضامن روند آستانه برای حل بحران سوریه برگزار خواهد شد، به آنکارا سفر می کند. وی 
افزود: عالوه بر مذاکرات روسای جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیه در قالب این اجالس، 
طرفین برای ادامه و توس��عه همکاری های س��ه جانبه در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی و 
همچنین ارتباطات منطقه ای گفتگو خواهند کرد. اسماعیلی گفت: رئیس جمهور کشورمان 
همچنین در حاش��یه اجالس آنکارا، دیدارهای جداگانه ای با روسای جمهوری فدراسیون 
روس��یه و ترکیه خواهد داشت که در آن مهمترین مسائل فیمابین و روابط دوجانبه مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

مرغ همسایه  غاز نیست!
ادامه از صفحه اول

ناگفت��ه پیدا اس��ت که در ای��ن زمین��ه پروپاگاندای 
رسانه های دشمن بس��یار قوی تر و تاثیرگذارتر عمل 
می کنند و رس��انه های داخلی به این موضوعات کمتر 
می پردازند، ضعف رسانه ای کشورمان در پرداختن به 
موضوعات و اتفاقات مشابهی که با حجم بسیار باالیی 
در آن کش��ورها اتفاق می افتد آش��کار است و باید در 
این زمینه رس��انه های کشور فعال تر عمل کنند و به 
حمله رسانه ای دش��منان در این زمینه واکنش نشان 

داده و پاسخ دهند. 
رس��انه ملی می تواند در این زمینه پیش��قراول ایجاد 
ی��ک جبه��ه علی��ه تبلیغات منفی باش��د ک��ه جبهه 
رس��انه ای دشمن راه انداخته اس��ت. چهره جمهوری 
اسالمی ایران آن چهره ای نیست که رسانه های غربی 
نش��ان می دهند، باید واقعیت های جمهوری اسالمی 
به دنیا نش��ان داده ش��ود تا وجوه منفی غیرمنصفانه 

خنثی شود.
کش��ورها و فرهنگ ه��ای دیگر در دنی��ا با معضالت و 
مش��کالت بس��یار وخیم ت��ری روبرو هس��تند، مرغ 
همس��ایه غاز نیس��ت، باید با پدیده وارونه جلوه دادن 
حقایق در جمهوری اس��المی ایران با قدرت بیشتری 

وارد عمل شد و به آنها پاسخ داد.

سرمقاله

رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
گف��ت: ایران آماده دف��اع قاطعانه از امنیت و منافع خود در 

خلیج فارس است.
سرلش��کر محمد باقری رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران در جمع اس��تادان و دانش��جویان 

دانشگاه دفاع عالی چین در پکن، اظهار داشت: 
جمهوری اس��المی ایران در چارچ��وب موازین بین المللی 
با اتکاء ب��ه آموزه های دینی، اعتق��ادی و انقالبی خویش و 
ات��کاء به تدابیر رهب��ری معظم انقالب اس��المی و حمایت 
ظرفیت های ب��ی انتهای مردم خود با ه��دف تامین هرچه 
بیش��تر رفاه و امنیت و توس��عه مل��ی، دکترین دفاعی را به 

عنوان دکترین امنیت ملی خود برگزیده است.
وی ک��ه به دعوت همتای چینی خود به این کش��ور س��فر 
کرده اس��ت گفت: دانش��گاه دف��اع ملی ایران در راس��تای 
گس��ترش روابط دفاعی با چین، آماده انتقال تجربیات خود 

به دانشگاه دفاع ملی چین است.
سرلشکر باقری در دیدار رییس دانشگاه عالی دفاع چین در 
پکن افزود: در ظرف چند س��ال گذشته روابط چین و ایران 
به س��مت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال 
بهبود اس��ت و نیروهای مس��لح دو کشور هم در زمینه های 

مختلف به ویژه در زمینه مس��ایل آموزش��ی و علمی روابط 
خوبی با یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه جهان در حال تحول اس��ت و چالش های 
مختلفی پیش روی کشورها وجود دارد که باید مورد تحقیق 
و بررس��ی قرار گیرند تصریح کرد دانش��گاه بهترین گزینه 

برای انجام فعالیت های پژوهشی در این زمینه است.
رئیس دانشگاه دفاع ملی چین هم در این دیدار گفت: روابط 
خوب و س��الم دو جانب��ه ایران و چین باع��ث صلح و ثبات 
منطقه می شود روابط خوب به نفع منافع مشترک دو کشور 
است و چین هم بر همین اساس به دنبال توسعه این روابط 
اس��ت. این مقام چینی با اشاره به اینکه در مراحل بعدی بر 
اساس تفاهم امضا شده میان رهبران و مقامات دو کشور باید 
به دنبال اجرایی کردن تفاهم ها باشیم تصریح کرد: دانشگاه 
دف��اع ملی چین به عن��وان بزرگترین دانش��گاه دفاعی این 

کشور مایل به توسعه روابط دانشگاهی با ایران است.
سرلش��کر محم��د باقری که به دعوت همت��ای چینی خود 
به این کش��ور س��فر کرده است گفت: دانش��گاه دفاع ملی 
ایران در راس��تای گس��ترش روابط دفاعی ب��ا چین، آماده 
 انتق��ال تجربیات خود به دانش��گاه دفاع ملی چین اس��ت.

  خبرگزاری صدا و سیما

سرلشکر باقری در دانشگاه دفاع عالی چین:
آماده دفاع قاطعانه از امنیت و منافع خود در خلیج فارس هستیم

وزیر کشور گفت: علیرغم این که آمریکایی ها در افغانستان 
ب��ا تمام امکانات حضور دارن��د، هیچ گونه مبارزه ای با مواد 

مخدر در افغانستان صورت نمی  دهند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در ادامه سفر خود به 
قرقیزستان از سرویس ملی مبارزه با مواد مخدر قرقیزستان 

بازدید و با رئیس آن سرویس گفتگو کرد.
رحمانی فضلی گفت: جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم 
مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و اقدامات بسیار گسترده ای 
در این زمینه انجام داده است و علیرغم عدم دریافت کمک 
های بین المللی، همچنان به مبارزه با مواد مخدر ادامه داده 
است. رحمانی فضلی افزود: با توجه به دشواری های اعمال 
حاکمیت از س��وی دولت افغانس��تان، مرزهای این کشور با 
ایران تقریباً توسط جمهوری اسالمی ایران کنترل می شود 
و افغانس��تان، کنترل خاصی روی مرزها برای جلوگیری از 
مواد مخدر ندارد و کش��ورهای غرب��ی و اروپایی نیز در این 
زمینه کمک خاصی به جمهوری اس��المی ایران نداش��ته و 
ایران، صرفاً بر اس��اس رسالت اسالمی و انسانی خود با مواد 

مخدر مبارزه می کند.
رئیس ش��ورای امنیت جمهوری اس��المی ایران ادامه داد: 
ساالنه بیش از ۸۰۰ تن انواع مواد مخدر در ایران کشف می 

شود و جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف مبارزه 
ب��ا مواد مخدر از جمله درمان معتادان، راهکارهای کش��ف 
جاس��ازی مواد مخدر و همچنین مبارزه با باندهای تبهکار، 
تجربیات بسیار ارزشمندی دارد و آمادگی دارد؛ تمامی این 

تجربیات را در اختیار قرقیزستان قرار دهد.
وزیر کش��ور جمهوری اسالمی ایران خاطر نشان کرد: ستاد 
مب��ارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر ایران، 
تجربیات بس��یار خوب��ی در این زمینه دارند و من از ش��ما 
م��ی خواه��م با تبادل هیئ��ت، چه از طرف ای��ران و چه از 
طرف قرقیزستان، سطح روابط دو کشور در زمینه مبارزه با 
مواد مخدر ارتقاء یابد. رحمانی فضلی همچنین برای تبادل 
اطالع��ات و تجربیات، تجهیز و آم��وزش نیروها و همچنین 
دوره های آموزشی برای پزشکان ویژه درمان معتادان اعالم 

آمادگی کرد.
در ابتدای این بازدید، رئیس س��رویس مبارزه با مواد مخدر 
قرقیزس��تان، گزارش��ی از فعالی��ت های این س��رویس در 
قرقیزستان ارائه کرد. زاپولسکی اولگ، با ارائه آمار اقدامات 
قرقیزس��تان در مبارزه با مواد مخدر از جمهوری اس��المی 
ایران درخواس��ت کرد در این زمینه به قرقیزس��تان کمک 

کند.  پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

رحمانی فضلی در دیدار با رئیس سرویس ملی مبارزه با مواد مخدر قرقیزستان:
آمریکا، هیچگونه مبارزه ای با مواد مخدر در افغانستان ندارد

س��خنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: شورای نگهبان باید در صورت لزوم وسط 
انتخابات مثل ی��ک داور، کارت قرمز به نامزدها 
نشان دهد و به عنوان مثال بگوید آقا شما دروغ 
گفتید که اگر رقی��ب رأی بیاورد، در پیاده روها 

دیوار می کشند.
حّجت االس��الم علیرض��ا پناهی��ان، رئیس حوزه 
علمیه دارالحکمه در سخنانی با موضوع مقدمات 
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم که 
پیش از خطبه های نمازجمعه تهران در دانشگاه 
تهران ایراد کرد، گفت: چقدر خوب است که در 
ذکر مصیبت های اباعبداهلل الحس��ین علیه السالم 
از ریش��ه های ش��کل گیری ای��ن مظلومیت هم 

سخن به میان می آید.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نباید ب��ه اجم��ال از کنار 
ریشه های شکل گیری این مظلومیت عبور کرد و 
باید به تفصیل درباره آن ها سخن گفت، یکی از 
اّولین ریشه های شکل گیری واقعه کربال را ایجاد 
جری��ان نف��اق در زمان پیامبر دانس��ت و گفت: 
ش��کل گیری جریان نفاق در زم��ان پیامبر)ص( 
باعث نزول سوره منافقین شد. اینکه خوب است 
در نماز جمعه س��وره منافقین خوانده ش��ود، به  
ای��ن معنا نیس��ت که این یک وردی اس��ت که 
خواندنش مس��تحب است، بلکه فهمیدن معنای 
آن و تناسبی که با نمازجمعه دارد، الزم است. 

وی با اش��اره به ایجاد دوقطبی  مهاجر �� انصار، 
توس��ط »عبداهلل بن اُبَ��ی« در یک��ی از غزوات 
پیامبر)ص( گفت: پیامبر از س��خنان اُبَی، آنقدر 
ناراحت ش��دند که لش��کر را در موقعی که باید 
اس��تراحت می کردند، حرکت دادند. وقتی علّت 
این اقدام را از ایشان پرسیدند، فرمودند که مگر 
ندیدید که اُبَی گفته وقت��ی به مدینه برگردیم، 

می خواهیم مهاجرین را اخراج کنیم.
پناهیان، وجود اختالف نظر در جامعه اسالمی را 

مایه برکت دانس��ت و تصریح کرد: درعین حال، 
دوقطب��ی کردن جامعه و ذلیل کردن یک قطب 
و عزیز دانس��تن قطب دیگر، رفت��اری منافقانه 

است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در جامعه ما سالهاست 
دوقطبی شکل گرفته اس��ت، اظهار داشت: این 
دوقطبی، در اوایل، معنا و مصادیقی داش��ت که 
بعده��ا تغییر و تحّول پیدا ک��رد؛ دوقطبی که با 
هم دعوا داش��تند، در کنار هم قرار گرفتند، اّما 
اسم ش��ان باقی ماند. بنابرای��ن، دوقطبی ای که 

اکنون جریان دارد، یک دوقطبی کاذب است.
رئی��س ح��وزه علمی��ه دارالحکمه با تش��کر از 
رئیس جمهور بابت موضع گیری اخیر خود علیه 
دوقطبی سازی در جامعه، گفت: از ایشان عجیب 
بود که در یک س��خنرانی، ه��م علیه دو قطبی 
 سازی سخن می گویند هم اینکه با طرح موضوع 
زن، ی��ک دوقطبی را ب��رای انتخابات آتی ایجاد 
می کنند و به تبلیغات چی ها گرا می دهند که از 
این موضوع برای ایجاد دوقطبی استفاده کنند.

پناهیان با بیان اینک��ه در موضوع زن، دوقطبی 
خاصی وجود ن��دارد، گفت: طرح این موضوع از 
س��وی رئیس جمهور، عجیب است که البته این 
طور س��خن گفتن از سوی ایشان، زیاد رخ داده 
اس��ت. پناهیان با بیان اینکه دو قطبی  س��ازی، 
شایسته  ساالری را از بین خواهد برد، گفت: هر 
کسی از قطب ها که باال بیاید، حّتی اگر شایسته 
هم نباش��د، می گوین��د چون مرب��وط به قطب 

ماست باید از او دفاع کنیم.
وی ادام��ه داد: در جامعه دوقطبی، بس��یاری از 
طرح ها و حرف ها زمین می ماند چون در دعوای 

دوقطبی نمی شود مسائل را شفاف بررسی کرد. 
برخی که طرفدار ش��فافیت هستند تا می بینند 
کسی از شفافیت سخن گفته که متهم به حضور 
در ی��ک قطب دیگر اس��ت، ش��روع می کنند به 

حرف زدن علیه شفافیت.
پناهیان ادامه داد: تقاضا می کنم اندیش��مندان 
بررس��ی کنند که دیکتاتوری رسانه ای که ذیل 
عملیات دو قطبی  س��ازی انجام می شود، شوم  تر 
است یا دیکتاتورِی دیکتاتورهایی مثل رضاخان 
ُقلدر و آل س��عود که محبوب اس��تکبار جهانی 

هستند؟
وی با محکوم کردن کسانی که به ایجاد دوقطبی  
در جامع��ه دامن می زنند، گفت: خدا لعنت کند 
کس��انی که هر کس��ی انتقاد می کن��د، متهم و 
منتس��ب به یک جناح می دانن��د. این لعنتی ها 
کسانی هستند که نمی گذارند جامعه پیش برود 

و فضای نقد و گفت وگوی آزاد، شکل گیرد.
وی با بیان اینکه در این دو قطبی  سازی ها کسانی 
رشد می کنند که شایسته نیستند، اظهار داشت: 
در این دو قطبی  س��ازی ها، بی بی س��ی چی ها با 
تبعیت از بی بی س��ی خبیث، فرصت جوالن پیدا 

می کنند و حقایق را پنهان می کنند.
رئیس حوزه علمیه دارالحکمه، انتخابات مجلس 
یازدهم را مورد اش��اره قرار داد و گفت: انتخابات 
مجلس از نظر رس��انه ملّی، انتخابات پرتنش��ی 
نیست چون برخالف انتخابات ریاست جمهوری 
مناظ��ره ای در تلویزی��ون انجام نمی ش��ود، ولی 
به هر حال یکی از موقعیت هایی است که برخی 
می خواهند از آن سوءاس��تفاده کنند و جامعه را 

دوقطبی کنند.

وی ادامه داد: باید بتوانیم به انتخاباتی برسیم که 
در آن، کاندیداها با احترام به همدیگر، طرح های 
خود را ارائه دهند و اگر هم می خواهند علیه هم 
س��خنی بگویند، فوقش بگویند ایده من از ایده 
ش��ما بهتر است و بیشتر از این نگویند تا جامعه 

دچار تنش نشود.
پناهی��ان با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس 
به  دنبال »تونسی  زاسیون« کردن ایران هستند، 
گفت: آیا شورای نگهبان یا قوه قضائیه با کسانی 
که اینط��ور مردم را دعوت به آش��وب می کنند 

طبق قانون نباید برخورد کنند؟
وی ادامه داد: در حد رس��انه های بسیار نزدیک 
دول��ت، س��راغ داری��م که خب��ر دروغ منتش��ر 
می کنن��د تا مملک��ت را به آتش بکش��ند و بعد 
که به رس��انه های دش��من منتقل می شود، خبر 
خ��ود را حذف می کنند. ای��ن کار، ظاهراً از نظر 
قانونی مشکلی نخواهد داشت ولی از نظر مرّوت 

و انصاف، جای سؤال دارد.
پناهی��ان تصریح ک��رد: از رئیس جمهور محترم 
انتظار داریم اطرافیان خود را نهی از منکر کنند 
ت��ا از رفتاره��ای اینچنینی بپرهیزن��د، چرا که 

خودشان گفتند که جامعه نیاز به آرامش دارد.
پناهی��ان تصری��ح کرد: هر موق��ع از روش هایی 
نظیر دوقطبی س��ازی فاصله گرفتی��م باید برای 

ظهور قریب الوقوع، منتظرتر باشیم.
وی با اش��اره سخن حضرت زهرا )سالم اهلل علیه( 
مبنی بر اینکه »َمعاِش��َر الُْمْسلِمینَ الُْمْسِرَعِة اِلی 
قیِل الْباِطِل، الُْمْغِضَیِة َعلَی الِْفْعِل الَْقبیِح« گفت: 
حضرت زه��را  دو ویژگی را ب��رای مردم مدینه 
برشمردند که می توان آن ها را ریشه های شهادت 

امام حس��ین)ع( هم دانست. ایشان فرمودند شما 
وقتی سخن باطل را می شنوید با سرعت بیشتری 

به سمت آن می روید تا سخن حق.
پناهی��ان ادامه داد: ویژگ��ی دوم مردم مدینه از 
نظر حض��رت زهرا)س( این ب��ود که وقتی فعل 
قبیح��ی را می بینند که به جامعه ضربه می زند، 

از آن چشم پوشی می کنند.
رئی��س ح��وزه علمی��ه دارالحکم��ه ب��ه کالم 
امیرالمؤمنین علیه الس��الم اش��اره کرد و گفت: 
حض��رت می فرمایند اگر ش��ما از ُم��ّر حق دفاع 
می کردید و به س��خن باط��ل توهین می کردید 
و زش��تی آن را نش��ان می دادی��د، کار به جایی 

نمی رسید که بر شما مسلّط شوند.
پناهیان ادامه داد: از شورای نگهبان عزیز تقاضا 
می کن��م در انتخابات ها از ُمّر ح��ق کوتاه نیاید. 
وقتی شورای نگهبان نتواند وسط انتخابات مثل 
یک داور، کارت قرمز به نامزدها نشان دهد، این 
یعنی کوت��اه آمدن از ُمّر حق. هیچ تنش��ی هم 
نباید در زمین بازی ایجاد شود. شورای نگهبان 
بگوید آقا ش��ما دروغ گفتی��د که اگر رقیب رأی 

بیاورد، در پیاده روها دیوار می کشند.
وی افزود: وقت��ی کاندیدایی پ��ول پخش کند، 
اینجا داور باید وارد ش��ود و کارت قرمز نش��ان 
ده��د. هرچند ممکن اس��ت برخ��ی طرفداران 
آن تیم خوش��حال نش��وند ولی در درازمدت از 
داور تش��کر خواهند کرد و می دانند که باالخره  

نمی شود داوری را از مسابقه حذف کرد.
رئی��س ح��وزه علمی��ه دارالحکمه به س��خنان 
امام حسین یکسال قبل از واقعه کربال اشاره کرد 
و گفت: حضرت به علم��ا می فرمایند که عبرت 
بگیرید از نهی خ��دا درباره علمای یهود که چرا 
نس��بت به قول و س��خن گناه آلود و محرومیت 
م��ردم س��کوت کرده اند و آبروی خ��ود را خرج 

نمی کنند.  فارس

استقامت 5 ساله یمن در محاصره دشمنان محصول مدرسه عاشوراست
امام جمعه موقت تهران گفت: اگر مدرس��ه عاش��ورا نبود یمن 
قهرمان نمی توانس��ت پنج س��ال در محاصره همه کش��ورهای 
اس��تکباری با امید فراوان استقامت کند و برگ زرینی را خلق 
کند. حّجت االسالم محّمدحسن ابوترابی فرد در نماز عبادی �� 
سیاس��ی  )جمعه ۲۲ شهریور( که در دانشگاه تهران برگزار شد 
گفت: چهل سال است انقالب اسالمی با کشتی عاشورا فتوحات 

ماندگاری را بدست آورده است. 
وی افزود: این منظومه فکری )عاشورا( با تمام ارزشها یک جریان 
عظیم و قدرتمند سیاس��ی و اجتماعی است که با مروارید های 
غلط��ان اش��ک، جرعه جرع��ه معرفت و بصریت و ش��جاعت و 
معنوی��ات را در کام جان و روان انس��ان می ریزد که مهم �رین 
منب��ع حیات امت اس��المی در طول تاریخ ب��وده و خواهد بود.  
وی اظهار داشت: اگر مدرسه عاشورا نبود انقالب اسالمی متولد 
نمی ش��د و اگر این مدرس��ه نبود از گردنه سخت دفاع مقدسه 
عبور نمی کردیم و اگر عاش��ورا نبود س��وریه پیروز امروز، عراق 
مقتدر امروز و لبنان مقاوم و خط شکن امروز و بحرین ایستاده 
و صب��ور امروز و یمن افتخار آفرین امروز متولد نمی ش��د.  وی 
افزود: عاشورا بزرگترین جنگ پیروز در تاریخ اسالم است.  وی 
در ادامه گفت: در عاشورا شاخص های حیات انسانی و نظم نوین 

جهانی تبلور یافته است. 
وی افزود: موضوع عاش��ورا تربیت انسان اس��ت و با این تربیت 
جامعه و انسان ساخته می شود ضمن اینکه  جامعه اسالمی در 
تراز نظام سیاس��ی با محوریت شخصیتی مانند حسین ابن علی 

است. وی گفت: استکبار جهانی آ مریکا و متحدین منطقه ای و 
فرامنطقه ای بدانند که نگاه امت به پا خواسته در سراسر دنیای 
اسالمی به همه قدرت های اس��تکباری جهان نگاهی برآمده از 

حسین بن علی است. 
وی گفت: منطق عاش��ورا دنیای اسالم را پیروز میادین جهانی 
کرده اس��ت. ابوترابی فرد افزود: تمام دغدغه س��کان دار هوشمند 
انقالب اس��المی آن است که جامعه اسالمی ایران باید نماد یک 
جامعه عاشورایی باش��د و تمام ارزش های آن را در ظرفیت خود 

به نمایش بگذارد و این راه رس��یدن به اقتدار و عزت اس��ت چرا 
که این مدرسه موضوع مسیر خلق قدرت را هموار می کند.  امام 
جمعه موقت تهران در بخش دوم سخنان خود در خطبه های نماز 
جمعه امروز تهران یاد نخس��تین امام جمعه مجاهد و هوشمند 
انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل طالقانی را گرامی داشت.  ی از 
دستگاه قضایی کشور که با تکریم خانواده آسیب دیده در حادثه 
اخیر فصل جدیدی را در حل معضالت اجتماعی گش��وده است 
تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد با اتخاذ روش های مناسب در 

جهت حل چالش ها گام برداش��ته شود. ابوترابی فرد گفت: اگر 
بصیرت الزم وجود نداش��ت امروز پیروزی های بزرگ در دستان 
قدرتمند ملت عزیز ایران و جوانان انقالبی نبود ضمن اینکه اگر 
این بصیرت ارتقا پیدا کند قطعا بیش��تر چالش های فرهنگی و 
مدیریتی از کش��ور رخت برخواهد بست.  ابوترابی فرد با هشدار 
نسبت به دوقطبی شدن جامعه گفت: جامعه دو قطبی نمی تواند 
اقت��دار خلق کند و باید همه در کنار هم و در کنار رهبر صالح، 
ش��جاع و بصیرمان بایس��تیم و دس��ت آ نانی که فاصله دارند را 
بفش��اریم و ب��ه قله ها نزدیک کنیم و مبادا خ��ود را از آنها بهتر 
بدانیم. وی گفت: روی س��خن مق��ام معظم رهبری در مقاومت 
و رویارویی با دنیای اس��تکبار اله��ام گرفته از کالم اباعبداهلل در 

ایستادگی در کنار حق و مبارزه با باطل است. 
ام��ام جمعه موقت تهران تصریح کرد: عروس��ک هایی مانند بن 
خلیفه و بن سلمان هویتی ندارند ضمن اینکه یزید زمان، نظام 

سلطه و آ مریکایی است که صحنه گردان واقعی هستند. 
وی گف��ت: آمری��کا با روی رن��گ باخته اش هم اکن��ون نگران 
منافع از دست رفته اش است و بر همین اساس است که نگران 
پیروزی های جبهه مقاومت است. ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: 
چه کسی در یمن فساد می کند؟ بن سلمان! آنها نقش عروسک 
را هم از دس��ت داده اند. وی خطاب به عاش��وراییان گفت: ما به 
انق��الب روحی، فکری و اعتقادی نیاز داریم.  امام جمعه موقت 
تهران در پایان افزود: مس��اله جامعه اس��المی آن نیس��ت که 

خانم ها در فالن حوزه بیایند یا نیایند.  فارس

پناهیان:

شورای نگهبان به کاندیداهایی که دروغ می گویند کارت قرمز نشان دهد

حّجت االسالم ابوترابی فرد:


