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با کمپین شفافیت آرا مخالفم

عضو فراکسیون امید مجلس ضمن اعالم مخالفت خود 
با کمپین ش��فافیت آرای نماین��دگان،  گفت: در حال 
حاضر به قدری مش��کالت داریم که این مس��أله در آن 
گم است. سهیال جلودارزاده نماینده مردم تهران در باره 
موضوع ش��فافیت آراء اظهار داش��ت: شفافیت آرا برای 
جامعه ای که در آن دموکراس��ی حاکم اس��ت و احزاب 
سیاسی شکل گرفته و زور و فشاری بر نمایندگان مردم 
اعمال نمی شود می تواند خیلی خوب و مفید باشد چون 
باعث آموزش عمومی می شود و افراد جامعه می توانند 
با استدالل هایی که مطرح می شود، علم سیاست را یاد 
بگیرند و در این زمینه اس��تفاده کنند. وی افزود: امروز 
مطبوعات و احزاب ما در ش��رایط حساسی قرار داشته 
و هم��ه نمی توانند نظرش��ان را مطرح کنند و گاهی بر 
س��ر منافع عمومی اختالف نظر وجود دارد؛ با توجه به 
اینکه برخی جناح های ما همه چیز مانند اصحاب رسانه 
و رس��انه ملی در دستشان اس��ت، این )شفافیت آراء( 

نمی تواند عادالنه و به نفع ملت باشد.
جل��ودارزاده همچنین عن��وان کرد:  البت��ه امروز همه 
)نمایندگان( نظراتش��ان را اع��الم می کنند، اما ممکن 
اس��ت با رس��انه هایی ک��ه طرفداری خاصی داش��ته و 
می خواهند تفکر خاصی را دنبال کنند، مصاحبه نکنند 
وگرن��ه از بیان نظراتش نمی ترس��ند، امروز من ندیدم 

نماینده ای رای خود را مخفی کند.
نماینده مجلس شورای اسالمی دوره دهم گفت: شرط 
شفاف سازی رای، به تشخیص خود مجلس است؛ یعنی 
اگ��ر اکثریت نماین��دگان رای بدهند ک��ه هر رایی که 
می دهند شفاف باشد، خب شفاف می شود و اگر بگویند 
نباید مطرح شود، نمی شود. در حقیقت مصلحت خود، 

حوزه انتخابیه و کشور را در نظر می گیرند.
 فارس

اخبار

 بازدید اعضای کمیته هسته ای از راکتور اتمی تهران
رئیس کمیته هس��ته ای مجلس از بازدید اعضای این کمیت��ه از راکتور تحقیقاتی 
تهران خبر داد. محمدابراهیم رضایی افزود: این بازدید در راستای بازدید های دوره ای 

کمیته هسته ای در امروز شنبه )30 شهریور( انجام می شود.
رئیس کمیته هس��ته مجلس اظهار داش��ت: اعضای کمیته در آینده ای نزدیک از 
تاسیسات هسته ای اراک نیز بازدید می کنند و در نهایت گزارشی از بازدید های میدانی 
خود تهیه و جهت قرائت در کمیسیون امنیت ملی و همچنین جلسه علنی تقدیم هیئت 
رئیسه پارلمان می کنند. رضایی همچنین با اشاره به اقدامات ایران مبنی بر کاهش تعهدات 
برجامی گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور قطع اقدامات دستگاه های مربوطه برای 
کاهش س��طح تعهدات برجامی را رصد کرده و گ��زارش آن را به وکالی  ملت ارائه می دهد. 
اعضای کمیته هس��ته ای در راس��تای بازدید های دوره ای این کمیته از تاسیسات هسته ای 

کشور، 26 شهریور از تاسیسات هسته ای نطنز و فردو بازدید کردند. تسنیم 

برخی با ترویج فرهنگ غربی مقابل حرکت اربعین قرار دارند
عض��و مجلس خبرگان رهب��ری گفت: اربعین جامعه را به س��مت امت و تمدن 
اس��المی حرکت می دهد که منجر به ظهور می شود اما برخی با ترویج فرهنگ 

غربی مقابل حرکت اربعین و فرهنگ زیارت قرار دارند.
آیت اهلل س��یدمحّمدمهدی میرباقری در دومین گردهمایی فعاالن مردمی جبهه 
فرهنگی انقالب اس��المی و چهارمین همای��ش هیأت های فعال در عرصه اربعین 
که با همکاری مس��جد مقدس جمکران برگزار شد، از ائمه اطهار)ع( به عنوان ارکان 
جامعه مؤمن نام برد و اظهار داش��ت: الزمه تش��کیل جامعه مؤمن و رس��یدن به اهداف 
عالی اس��الم تبعیت از امام و مطیع رهبر بودن اس��ت که می تواند موجب انسجام جامعه 
و حرکت در مس��یر درست شود. وی گفت: جامعه ای که به ایمان و تقوا نزدیک تر است 
به امام نزدیک تر خواهد بود چراکه فردی که از ایمان و تقوا برخودار نیس��ت در جامعه 

امامی جایگاهی نخواهد داشت.  فارس

 مجلس در برخورد با نجومی بگیران تعارف ندارد
عضو هیئت رئیس��ه مجل��س با بیان اینکه ما به صورت ج��دی پیگیر راه اندازی 
س��امانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران هس��تیم، گفت: مجلس در برخورد با 
نجومی بگی��ران تعارف ندارد. اکبر رنجبرزاده درب��اره پرداخت حقوق نجومی به 
برخی از مدیران، اظهار داشت: حقوق و مزایای همه افراد باید به صورت شفاف 
در معرض دید مردم قرار گیرد. وی با اش��اره به اینکه س��امانه شفافیت حقوق و 
مزایای مدیران هنوز راه اندازی نش��ده است، گفت: در صورتی که برای مجلس محرز 
ش��ود ارگان و دستگاهی به کارکنان خود حقوق باالیی می دهد، این موضوع را پیگیری 
ک��رده و با خاطیان برخورد می کنیم. رنجبرزاده گفت: قرار بر این اس��ت که مس��ئوالن 
دولت��ی پس از تعطیلی مجلس در صحن علنی حضور یابند و گزارش��ی از اقدامات خود 
به ما ارائه کنند که قطعا از آنان می خواهیم که درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه 

شفافیت حقوق و مزایای مدیران هم به ما گزارش دهند.  مهر

مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: آمریکایی ها سخنان دبیرکل 
حزب اهلل لبنان را جدی بگیرند و بدانند که هر حرکت ضد ایران، 

منطقه را دچار دگرگونی خواهد کرد.
س��یدیحیی صفوی دستیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا در 
س��خنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
پی��روزی های ب��زرگ انقالب اس��المی و دف��اع مقدس حتی 
مدافعین حرم نشأت گرفته از منطق و فلسفه عاشورای حسینی 
اس��ت اظهار داشت: کربالی ایران و هشت سال دفاع مقدس در 
راس��تای کربالی حس��ینی معنا پیدا می کند و ارتش و سپاه و 
بسیج و جهاد سازندگی که در شلمچه و فکه و فاو و غرب کشور 
جنگیدند اگر روز عاشورا بودند در کنار حضرت حسین بن علی 

علیه السالم می جنگیدند.
وی با اشاره به بیانات چند روز قبل رهبر معظم انقالب خطاب 
به موکب داران و خادمان حسینی اظهار داشت: سال قبل که به 
اتفاق خانواده ام در راهپیمایی اربعین حسینی مشرف بودم بعد 
از آن خدمت آیت اهلل ناصری دولت آبادی در اصفهان رس��یدم 
و از ایش��ان که عالمی ربانی و متقی هس��تند س��وال کردم که 
فلس��فه راهپیمایی چند میلیونی اربعین که از همه کشورهای 
دنیا در آن حضور پیدا می کنند چیس��ت؟ ایشان فرمودند یکی 
از ش��عارهای حضرت مهدی)عج( در زمان ظهور آن اس��ت که 
»من فرزند حس��ین هس��تم«. در این راهپیمایی چند میلیونی 
اربعین که سال به س��ال هم بیشتر می شود و مردم جهان اول 
باید معرفت به حضرت حس��ین بن علی)ع( و قیام عاشورا پیدا 

کنند تا بعدا بتوانند به معرفت حضرت مهدی برسند.
دس��تیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: وعده رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 2۵ سال آینده را نخواهد دید 
وعده ای اس��ت که خداوند متعال می خواهد روزی مس��لمین 

کند.
وی با اش��اره به اقتدار تکاملی انقالب اس��المی و افول قدرت و 
ذلت دش��منان اسالم تصریح کرد: س��وال این است که اکنون 
پس از 30 س��ال از دفاع مقدس و پیروزی انقالب اس��المی آیا 

انقالب اس��المی و جبهه مقاومت اسالمی در منطقه غرب آسیا 
قوی تر شده یا دشمنان انقالب اسالمی یعنی جبهه آمریکایی ها 
و دوستان آمریکایی مثل صهیونیست ها و دوستان منطقه ای و 

وابستگان منطقه آنها؟
رحیم صفوی با تشریح دو جبهه کنونی خاطرنشان کرد: واقعیت 
این است که متحدین انقالب اسالمی و جبهه مقاومت با داشتن 
توانمن��دی ها و ظرفیت های عظیم مردمی و انس��ان هایی که 
هم از نظر ش��خصیتی هوش��مند و ش��جاع و با ایمان و انگیزه 
هس��تند و اهداف ح��ق طلبانه و عدالت خواهان��ه را دنبال می 
کنن��د از متحدین و دوس��تان آمریکا در منطقه قوی تر ش��ده 
اند. از آمریکایی ها هم قوی تر ش��ده ان��د چرا که آمریکایی ها 
و دوستانش��ان یک جریان س��لطه گر ش��یطانی هستند. آنها و 
برخی از کش��ورهای منطقه یک جریان سرکوبگر ظالم و باطل 
و تجاوزگر هس��تند و برعکس متحدین انقالب اسالمی بدنبال 
اهداف حق طلبانه و ایجاد صلح و امنیت در کش��ورهای خود و 

منطقه هستند و از حمایت مردمی برخوردارند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تاکید بر اینکه هم طرح 
خاورمیانه بزرگ بوش پس��ر با شکس��ت مواجه شد و هم طرح 
معامله قرن دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا با شکست 
مواجه شده است، اظهار داشت: آمریکایی ها و جبهه متحد این 
آمریکا مجبورند از افغانس��تان و غرب آسیا عقب نشینی کنند. 
همانطور که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی بعد از 10 سال 
که در افغانس��تان بود ملت افغانس��تان آن ها را بیرون کردند، 
آمریکایی ها هم بعد از 1۸ سال توسط مردم افغانستان همچون 

علف های هرز از این کشور خواهند شد.
رحیم صفوی با بیان اینکه پیشنهاد من این است که خردمندان 
کشورهای عربی تاریخ شجاعت و ایثارگری ملت یمن را بخوانند 
خاطرنش��ان کرد: یمنی ها چندین هزار نیروی مصری را که در 
س��ال 1۹63 تا 1۹6۷ یمن را اشغال کرده بودند، کشتند و آنها 
را بیرون کردند. آن زمان ملک فیصل پادشاه عربستان و جمال 
عبدالناص��ر رئیس جمهور مصر بود و هم عربس��تان و هم مصر 

تاریخ ش��جاعت مردم یمن را می دانند. اگر هم اکنون یمنی ها با 
عملیات مقابله به مثل دفاع مش��روع از خودشان می کنند، این 

یک حق و دفاع مشروع است. 
رحی��م صفوی ب��ا تاکید بر اینکه ه��م اکنون بازیگ��ران اصلی 
منطق��ه دو جبهه انقالب اس��المی و مقاومت و جبهه ای دیگر 
امریکا و متحدین آن هستند خاطرنشان کرد: رهبری شجاعانه 
س��ید حس��ن نصراهلل در لبنان را با رهبری نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی مقایسه کنید و ببینید حرف کدام یک از این ها 
و عدالت خواهانه اس��ت و کدامشان شجاعت بیشتری دارند. آیا 
رهبران جبهه مقاومت با رهبران این کشورها از نظر عقالنیت و 

قدرت نفوذ مردمی قابل مقایسه هستند؟
رحیم صفوی با تاکید براینکه آقای ترامپ به سرنوشت 6 رئیس 
جمهور قبل از خود که آمدند و رفتند و نتوانستند اراده سیاسی 
خود را بر ملت و حکومت ایران را تحمیل کنند، نگاه کند گفت: 
ترامپ نیز با حس��رت تسلیم کردن ملت ایران به تاریخ خواهد 
پیوس��ت. رهبری قدرتمند و خردمندانه مقام معظم رهبری، اد 
و یکپارچگی قوای س��ه گانه و ملت بزرگ ایران سد تحریم های 
ظالمانه آمریکا را خواهد شکس��ت و غرور و تکبر سیاستمداران 

آمریکا را لگدمال خواهد کرد.
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا ادام��ه داد: ملت مومن 
مقت��در و صبور ایران پس از 30 س��ال ک��ه از جنگ می گذرد 
درس عزت و اقتدار و پیش��رفت را به مردم جهان آموخته اند و 
مردم جهان ملت ایران را ستایش می کنند. هیچ دولت � ملتی 
در یک قرن گذش��ته نتوانس��ته حجم از چالش ها و بحران های 
داخل��ی و خارجی را همچون ترورها و فتن��ه های ۸۸ و ۷۸ را 

دنبال کند و با پیروزی بر آنها غلبه پیدا کند. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا ادامه داد: ملت بزرگ ایران 
پس از گذش��ت سی سال از دوران عزتمند دفاع مقدس با یک 
روحیه صبورانه و شجاعانه و با داشتن رهبری مقتدر و خردمند 
و ش��جاع و حفظ اتحاد و انسجام قوای سه گانه و در یک ائتالف 
با جبهه مقاومت اسالمی و با داشتن نیروهای نظامی هوشمند و 

قدرتمند قادر است از انقالب اسالمی و امنیت و منافع ملی خود 
دفاع کند و پاس��خگوی همه سناریوهای تهدید باشد و به حول 
و قوه الهی و توجهات حضرت ولی عصر)عج( با عبور افتخارآمیز 
از مشکالت کنونی کشور از این تنگنا عبور کند و پیروزی را به 
آغوش بگیرد و در یک کالم یک کشور مستقل آباد پیشرفته با 
امنیت و با رفاه و آس��ایش برای تحقق تمدن نوین اسالمی را تا 

۵0 سال آیندهشکل بدهد.
وی افزود: همه تحوالت عمیق آینده را باید در رشته های فلسفی، 
اخالقی، فرهنگی و ایدئولوژی های پیشران و الهام بخش انسانی 
و صلح خواه و عدالت خواه جستجو کرد و هرچه بناهای اعتقادی 
و انسانی که تکیه گاه مستحکم تغییرات هستند قوی تر باشند، 
نظام های سیاس��ی و اقتصادی برآمده از آن هم از پیش برندگی 
و جاودانگی و تاثیرگذاری در معادالت جهانی بیش��تر برخوردار 
خواهند بود. وی با بیان اینکه ملت ایران به عنوان یک الگو برای 
سایر ملت های اسالمی است گفت: آمریکایی ها و صهیونیست ها 
و انگلیسی ها تالش کردند دو دولت جعلی را یکی در افغانستان 
و یک��ی در عراق در برابر دولت اس��المی ایران روی کار بیاورند 
ولی هر دو دولت با شکس��ت مواجه ش��د و آن چیزی که ماند 

دولت و نظام برآمده از رای ملت ایران بود.
رحیم صفوی ضمن اشاره به اینکه به فضل الهی و با هوشمندی 
استواری و صبوری ملت بزرگ ایران و با مجاهدت های فراموش 
نش��دنی ش��هیدان جانبازان و آزادگان پس از گذشت 30 سال 
از دف��اع مق��دس مل��ت ایران انقالب اس��المی ب��ه یک قدرت 
منطقه غرب آس��یا تبدیل شده اس��ت بیان داشت: این قدرت 
شکس��ت ناپذیر اس��ت و اگر آمریکایی ها به فکر توسعه باشند 
مل��ت ایران به آنها از دریای مدیترانه گرفته تا دریای س��رخ تا 
اقیانوس هند پاسخ خواهد داد. آنها سخنان سید حسن نصراهلل 
را ج��دی بگیرن��د و بدانند که هر حرکت ض��د ایران منطقه را 
دچار دگرگونی خواهد کرد. آمریکایی ها به خوبی می دانند که 
ما از یک رهبر خردمند و ش��جاع و از نیروهای مسلح قدرتمند 

برخورداریم. فارس

ام��ام جمعه موق��ت تهران خط��اب به مردم گف��ت: در فصل 
انتخابات باهوش باش��ید و فریب شعارهای زیبا را نخورید زیرا 

عناصر خائن و منافقین شعارهای قشنگ می دهند.
آی��ت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه 
ته��ران، تقوا و یاد خداون��د را تنها راه نجات از وسوس��ه های 
ش��یطان دانست و گفت: یاد خداوند موجب نورانیت دل است. 
ممکن اس��ت هر فردی گرفتار بیماری فراموش��ی یاد خداوند 
ش��ود، هرگاه یاد خداوند را فراموش کنیم ممکن است مرتکب 

هر جنایتی شویم.
وی ادام��ه داد: مس��ئولین باید به کار و رفت��ار خود فکر کنند 
و ببینند آیا مرتکب اش��تباه ش��ده اند؟ آیا با خون شهدا بازی 
کرده ان��د؟ آیا ناله مظلوم را می ش��نوند؟ آی��ا می دانند که درد 
مردم چیس��ت؟ مسئولین باید این سواالت را از خود بپرسند، 
آیا مس��ئوالن به همان اندازه که حقوق می گیرند برای مردم 
کار می کنند؟ آیا در جریان دردهای مردم هستند؟ مسئوالن 
بای��د به رفتار خود نگاه کنند و اگر اش��تباه رفته اند برگردند و 
از خداوند متعال طلب مغفرت کنند، ش��اید خداوند از گناه و 

اشتباه آنها بگذرد.
وی فض��ای مجازی را موجب غفلت و غیبت دانس��ت و گفت: 
بای��د از غیبت و غفلت دوری کنیم. این کش��ور، کش��ور امام 
زمان و امام حس��ین)ع( اس��ت. بی بند و ب��اری و بی حجابی، 
دشمنی با امام حسین)ع( است و بی عفتی و بی غیرتی کشور 
اس��المی را متالش��ی می کند. آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان 
اینکه وسوس��ه های ش��یطان موجب غفلت افراد از یاد خداوند 
می شود، گفت: غفلت موجب می شود برخی ده ها هزار میلیارد 
از بیت المال را دزدیده و به خارج از کشور بروند. در اینجا باید 
از رئیس قوه قضاییه به دلیل مقابله با فساد تشکر کنیم. آقای 
رئیسی مچ دزدها را می گیرد و دانه به دانه محاکمه و برخورد 

قاطع می کند و امیدواریم در این امر موفق باشند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس خطاب 

به معلمان گفت: این دانش آموزان امانت های الهی در دستان 
شما هستند. در این دوران است که فرزندان ساخته می شوند 
و روح و قل��ب آنها مانند زمینی آماده کش��ت اس��ت تا ش��ما 

معلمان چه بذری در این زمین ها بپاشید.
موحدی کرمانی با اش��اره به وظای��ف آموزش و پرورش گفت: 
وزارت آموزش و پرورش مسئولیت آموزش و پرورش را درکنار 
ه��م برعهده دارد. پس باید با اس��تفاده از ظرفیت ها نوجوانان 
را ب��ه خوبی تربیت کنیم. اگر از این ظرفیت ها و  موقعیت به 
خوبی اس��تفاده ش��ود نوجوانانی تربیت می شوند که موجب 
افتخار اس��الم وکش��ور هس��تند. اگر نوجوانان درست تربیت 
ش��وند کشور ما بیمه می شود و آمریکا و بزرگتر از او هم هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.

وی ب��ا گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس تصری��ح کرد: خداوند 
در ق��رآن می فرماید اگ��ر دفاع نکنید هیچ چیزی برای ش��ما 
نم��ی ماند و به تعبیر قرآن اگر مردم دفاع نکنند زمین فاس��د 
می شود. خداوند ارتش، س��پاه و خادمین ملت و تمام کسانی 

که از کشور و نظام اسالمی دفاع می کنند را حفظ کند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: دفاع میدان های مختلفی 
دارد. گاهی جنگ است که باید در آن میدان حضور پیدا کرد 
و به دفاع از کشور پرداخت و گاهی جنگ فرهنگی است. فکر 
نم��ی کنید یک فرهنگ غربی به ما هجوم آورده و می خواهد 
فرهن��گ ق��رآن را از ما بگیرد. ببینید وضعی��ت عفاف و امربه 
معروف چگونه اس��ت؟ همه ما در عرصه فرهنگی مس��ئولیم و 

باید از فرهنگ عاشورا، عفاف و حجاب دفاع کنیم.

موحدی کرمانی دفاع اقتصادی را یکی دیگر از عرصه های دفاع 
دانس��ت و گفت: آمریکا فکر می کند با افزایش فشار اقتصادی 
می تواند مردم ای��ران را به زانو در بیاورد اما همگان می دانند 
که فش��ار اقتصادی آنها موثر نبوده اس��ت. به همین دلیل به 
فشار دروغگویی روی آورده اند و تا می توانند دروغ می گویند. 
وی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایش��ان بر 
لزوم اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: باید به اقتصاد مقاومتی 
روی بیاوریم و در حالی که دشمن با دروغگویی بدنبال اهداف 

خود است باید از اقتصاد مقاومتی پیروی کنیم.
امام جمعه موقت تهران افزود: در کنار مس��ائل آموزش��ی باید 
به مس��ائل عقیدت��ی هم توجه ک��رد. کاری ک��ه در نیروهای 
مس��لح یک اصل است و به همین دلیل است که مسلمین در 

میدان های نبرد پیروز می شوند.
موحدی کرمانی دش��من شناس��ی را یکی دیگر از اصول مهم 
برای مسلمین دانست و گفت: دشمن را باید به خوبی شناخت. 
اگر با س��اده لوحی و ساده اندیشی دشمن را نشناسیم او به ما 
نزدیک می ش��ود و ضربه خود را خواهد زد. دشمن تالش می 
کند ماهیت خود را پنهان و به ما نزدیک شود تا ما از او غافل 

شویم و بعد از آن ضربه خود را وارد کند.
وی با اش��اره ب��ه در پیش بودن انتخاب��ات ادامه داد: در فصل 
انتخابات باهوش باش��ید. فریب ش��عارهای زیبا را نخورید زیرا 
عناصر خائن و منافقین ش��عارهای قش��نگ می دهند. مراقب 
باش��یم و افراد را بشناس��یم. اگر دیدید فردی امین است به او 

رای دهید وگرنه فریب شعارهای قشنگ را نخورید.
امام جمع��ه موقت تهران خطر منافقین را بس��یار بیش��تر از 
مشرکین دانس��ت و افزود: منافقین با فریب مردم جایگاه های 
حس��اس را در دس��ت می گیرند و در نهای��ت ضربه خود را به 
اسالم و مسلمین وارد می کنند همانگونه که در صدر اسالم با 
فریب مس��لمانان توانستند جانشینی پیامبر را بدست گرفته و 

به خیانت و عیاشی بپردازند.  مهر

چهل سال بعد در چنین روزی
شبنم نعمت زاده کارآفرین برتر کشور شد

وزی��ر صنعت، مع��دن، تجارت و اخت��الس )صمتا( با 
اهدای تندیس ویژه کارآفرین برتر کش��ور از س��رکار 

خانم شبنم نعمت زاده تقدیر کرد.
به گزارش قارقارنیوز این تقدیر که با واکنش نیروهای 
انقالبی روبرو ش��ده در حضور تمامی مقامات قضایی، 
انتظامی و دولتی برگزار ش��د و از این بانوی فرهیخته 

قدردانی به عمل آمد.
در این مراسم قاضی نود و سه ساله دادگاه چهل سال 
پیشین ضمن برشمردن ابعاد اخالقی و انسانی ایشان 
از فرزند وزیر اس��بق به عنوان ی��ک چهره مکتبی یاد 
کرد و گفت: حیف ش��د که ما چهل س��ال پیش قدر 
ایش��ان را ندانس��تیم و با محاکم��ه وی لکه ننگی در 

تاریخ عدالت این مملکت به جا گذاشتیم.
وی از دستگیری و اعدام یکصد و هجده راننده اسکانیا، 
خلبان توپولوف و سرنش��ینان پراید به عنوان مقصران 
اصلی پرونده "شبنم نعمت زاده" ابراز خرسندی کرد و 
گفت: خانم نعمت زاده در حال حاضر با تولید روزنامه 
ده تن قرص برنج، ش��ربت اش��تها و کپسول فراموشی 
بزرگتری��ن کارآفرین ایران اس��ت و در یک کالم تمام 

مملکت را سر کار گذاشته است.
جوادظریف: با آمریکا مذاکره می کنیم به ش��رطی که 
ریخت نحس ش��ان را نبینیم وزیر اسبق امور خارجه 
ایران که هم اکنون در بیمارستانی در حومه تورنتوی 
کانادا بستری است با ابراز انزجار از آمریکای جهانخوار 
گفت: در این چهل سال اخیر همه اعضای بدنم دچار 
تغییر و فرس��ودگی ش��ده اما مواضع بنده هنوز همان 
مواضع س��ابق اس��ت و عوض نمی شود. وی در حالی 
که مواضع خود را به طور ش��فاف به خبرنگاران نشان 
می داد گفت: اگر قرار باش��د ب��ا آمریکا مذاکره کنیم 
بای��د مواضع ما به گونه ای باش��د که ریخت منحوش 
آنها را نبینیم. جواد ظریف در پاس��خ یک خبرنگار که 
گفت��ه بود چطور چنین چیزی امکان دارد با لبخند و 

دیپلماسی خاص خود گفت: نمی دانم!

زنان به ورزشگاه نروند
ریی��س پلیس پایتخت برای دو ه��زار و هفتصد و نود 
و چهارمی��ن ب��ار در مصاحبه ای تصری��ح کرد: هنوز 
مجوزی برای ورود بانوان به اس��تادیوم صادر نش��ده و 

بهتر است زنان به ورزشگاه نروند.
وی با تقدیر از سرعت عمل مجموعه تحت امر خود از 
کم کاری کنوانس��یون زنان مقیم مرکز، معاونت زنان 
ریاست جمهوری، فراکسیون زنان مستقل در مجلس، 
عمه رهبر کره ش��مالی و خانواده محترم رجبی گالیه 
ک��رد و گفت: پلیس آمادگی ه��ر گونه همکاری را در 
این زمینه دارد اما هنوز دس��توری برای ورود زنان به 

استادیوم ها صادر نشده است.
گفتن��ی اس��ت در چند س��ال اخیرفوتبال ای��ران به 
ط��ور کامل از س��وی فیفا به حالت تعلی��ق درآمده و 
در اس��تادیوم آزادی مسابقات "باالبلندی" ، "گرگم به 

هوا" و "از بچه ها کی گرگه" برگزار می شود.

ننجون

آمریکایی ها سخنان سید حسن نصرالله را جدی بگیرند
مشاور عالی فرمانده کل قوا:

 گزارش 

مردم در فصل انتخابات فریب شعارهای زیبا را نخورند
آیت هللا موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:

آیت هللا رئیسی مچ دزدها را می گیرد و برخورد قاطع با آن ها دارد

امیر نصیرزاده:
رژه هوایی جنگنده های ارتش و 

سپاه نوعی قدرت نمایی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به برگزاری رژه 
هوایی جنگنده ها در 31شهریور سال جاری گفت: 
رژه هوای��ی نوعی قدرت نمای��ی و حاصل آموزش 
های با کیفیت و طرح ریزی های عملیاتی بس��یار 

قوی است.

امی��ر س��رتیپ عزیز نصی��رزاده، فرمان��ده نیروی 
هوایی ارتش با یادآوری اینکه نیروهای مس��لح در 
مناسبت های مختلف اقدام به نمایش رژه می کنند، 
گفت: نی��روی هوایی  نیز در چنین برنامه هایی به 
صورت پرواز جمع یا پرواز تک فروندی، مانورهای 
آکروباتی��ک اجرا می کنند ک��ه پروازهای گروهی 
جنگن��ده ها و پرواز تک فرون��دی هواپیمای کوثر 
در 2۹ فروردین امس��ال از ای��ن نمونه ها بود. وی 
در تشریح نکته های پروازهای نمایشی افزود: هدف 
پروازه��ای رژه ای، قدرت نمایی اس��ت؛ پروازهای 

جمع از ظرافت های بس��یار باالیی برخوردار است 
و خلبان این نوع پروازهای رژه ای، هنرمندی است 
که نقش لی��دری و رهبری را بر عه��ده دارد. این 
خلبان ها باید بس��یار حساس، ظریف و هنرمندانه 
پرواز کنند، چراکه چند فروند هواپیمای نظامی هم 
در اطراف بال جنگنده  به پرواز در می آیند. فرمانده 
نی��روی هوایی ارتش ب��ا بیان اینک��ه خلبان های 
جنگنده ها باید به تمامی نواسانات هوایی، گردش ها 
و حرکت ه��ای هواپیمای لی��در دقت کنند، گفت: 
ظرافت در چنین پروازهایی، مجموعه جنگنده ها را 

به صورت گروهی واحد و توانمند نمایش می دهد 
که حاصل تالش، آموزش با کیفیت لجس��تیکی، 
فنی و مهندسی و طرح ریزی عملیاتی بسیار قوی 

سال های گذشته خلبان هاست.
امی��ر نصیرزاده درب��اره ظرافت ه��ای برنامه ریزی 
عملیات��ی رژه اف��زود: در رژه ته��ران، جنگنده ها 
از پایگاه ه��ای هم��دان، اصفهان یا ش��یراز حاضر 
می ش��وند و همه آنها باید در منطقه ای با سرعتی 
حدود ۸00 کیلومتر بر س��اعت پ��رواز کنند؛ این 
گونه پروازها با فاصله های زمانی چند ثانیه ای انجام 

می ش��ود که بی دقتی در آنها موجب برخوردهای 
هوایی خواهد شد.

وی اف��زود: خلبان پ��رواز جنگنده ت��ک فروندی، 
بسیار متفاوت از پرواز غیر نظامی باید با جسارت، 
شجاعت و حالت تهاجمی اقدام به مانور آکروباتیک 
کند که این موضوع هم پیچیدگ��ی ویژه ای دارد. 
فرمانده نی��روی هوایی ارتش در پای��ان خبر داد: 
برنامه رژه و پرواز جنگنده های نیروی هوایی ارتش 
و هوافضای سپاه امس��ال در منطقه جنوب کشور 

برگزار خواهد شد. روابط عمومی ارتش


