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تک مضراب
این بار ه��م زدیم.جوری هم زدیم که صدایش همین 
امروز دربیاید و کار به فردا نرس��د.ترامپ که نیس��تیم 
بالتش��بیه! گفتیم می زنیم ش��ک نکنید که می زنیم. 
حاال بین ما و برادر باهنر یک عش��ق افالطونی برقرار 
اس��ت وگرنه همچین می زدیم که عش��ق دان ایشان 
لطمه اساسی ببیند. زدیم.به مواضع اصولی ایشان هم 
زدیم.ش��فاف هم زدیم. آنقدر خ��وب زدیم که به قول 

سلطان قاجار از خودمان خوشمان آمده است.
ب��رادر باهن��ر: چطور وقتی صد و چه��ل نفر از نردبان 
لیس��ت امید به مجلس رفته ان��د زمانیکه آقای عارف 
کاندیدای ریاس��ت می شود صد و چهار نفر به ایشان 

رای می دهند.
ننج��ون: مث��ل خودت��ان که یک ب��ار ی��ک میلیون 
و هش��تصدهزار رای م��ی آوری��د و ی��ک ب��ار هزار و 

هشتصدنفر هم حاضر نیستند به شما رای بدهند.
ب��رادر باهنر: ع��ده ای نذر می کنن��د بروند مجلس و 

برایشان اهمیتی ندارد از چه نردبانی باال بروند.
ننجون: ای جوانی کجایی که یادت بخیر! از چه نردبان 

هایی که با هم باال نرفتیم مهندس جان!
ب��رادر باهنر: من اتفاقا موافقم که مردم لیس��تی رای 

بدهند.
ننج��ون: عجیب اس��ت.من فکر می کردم ش��ما فقط 

موافق باشی که مردم کیلویی رای بدهند.
ب��رادر باهنر: ما در انتخابات باید »صالح مقبول« را به 

»اصلح غیرمقبول« ترجیح بدهیم.
ننجون: آدم مصاحبه های ش��ما را می خواند باید یک 
مترجم عربی هم کنار دس��تش داش��ته باشد.کمی از 
آقای حداد عادل یادبگیرید پاسداشت زبان فارسی را!
برادر باهنر: ممکن اس��ت در یک منطقه به یک جمع 
بندی برس��یم که مثال اال و البد یک اصالح طلب رای 
می آورد ولی این دلیل نمی ش��ود که ما بیایم و از آن 
اصالح طل��ب حمایت کنیم ما حتما آنجا یک کاندیدا 
معرف��ی می کنی��م ولو اینکه می دانیم شکس��ت می 

خورد ولی در انتخابات هستیم.
ننجون: ما قدیم ها در دوران بچگی به این حالت یک 
چیزی می گفتیم که قابل چاپ نیست ولی مخاطبان 

فهیم روزنامه سیاست روز می توانند حدس بزنند.
برادر باهنر: در تهران اصال برای کس��ی نمی صرفد که 
رای را بخ��رد. اما در منطقه ای که دوازده هزار نفر یا 
ده هزار رای می دهند تا نماینده به مجلس بفرس��تند 

آنجا بله ممکن است بروند و رایی را بخرند.
ننجون: آی پدر تجربه بسوزد.

ب��رادر باهنر: من قصد توهین ن��دارم اما مثال از حوزه 
انتخابیه تهران یکس��ری آدم هایی که س��وپر مارکت 
س��ر کوچه ش��ان هم آنها را نمی شناس��د به مجلس 

رفته اند.
ننجون: پس اگر قصد توهین داشته باشید البد فحش 

همشیره و والده می دهید.
برادر باهنر: با وجود این ش��رایطی که مطرح کردم باز 
هم اما آن نگرانی که مجلس دس��ت آدم های تازه به 

دوران رسیده یا واژه هایی که نمی گویم ...
ننجون: نگو مهندس جان اینجا خانواده نشسته!

برادر باهنر: بیست سال قبل در جامعه مهندسین یک 
دوستی داش��تم که یک وقتی با هم اختالف سیاسی 

پیدا کردیم و ما عذر ایشان را خواستیم...
ننجون: این جانم فدای این س��عه صدر ش��ما که ما را 

عاشق خودش کرده است.
ب��رادر باهنر: ایش��ان دس��ت به قلمش خ��وب بود در 

سایتی نوشت که باهنر سلطان چای ایران است.
ننجون: بنده قویا این موضوع را تکذیب می کنم. سلطان 
چای یعنی چی؟ شما س��لطان نمکی! سلطان شکری! 

سلطان قند و نباتی! اصال سلطان شکالتی مهندس!
برادر باهنر: من ش��نیده ام ای��ن دوره درحدود پانزده 
هزار نفر برای مجلس می خواهند ثبت نام کنند و همه 

شان هم میخواهند بروند و خدمت بکنند)خنده(
ننج��ون: می خندی باهنرجان! ثب��ت نام دیگران خار 

دارد و مال شما ندارد؟
ب��رادر باهنر: من با آق��ای ناطق و الریجانی دوس��ت 
هس��تم و می آیی��م و می رویم اما مذاک��ره انتخاباتی 

نداشتم.
ننجون: حرف های خانوادگی وقت برای آدم نمی گذارند. 
همین که حال چهارتا پسرخاله و دختر دایی و داماد و 

عروس را هم بپرسید دو سه ساعتی طول می کشد.
برادر باهنر: ش��ما در نظر بگیرید اصول گرایان در یک 
مس��یر و س��تون صد متری کنار هم ایس��تاده اند، به 
بیس��ت متر اول اگر بگوییم برو کاله را بیاور می روند 
س��ر را می آورند. بیست متر آخر هم حاضرند در یک 
نقط��ه و ش��ب تاریک در گوش��تان آرام بگویند که ما 

اصول گراییم ولی شما به کسی نگویید.
ننجون: حاال ش��ما در نظر بگیرید ک��ه مردم در مترو 
مثل ماهی س��اردین کنار هم چیده شده اند. به واگن 
اولی ها می گویید ش��ما رای می دهید؟ آنقدر فحش 
م��ی دهند که دیگر جرات نم��ی کنید از واگن آخری 

ها چیزی بپرسید.
برادر باهنر: یک کوهی را می شکنیم تمام سنگ های 
آن تیز است اما وقتی در رودخانه قرار میگیرند بعد از 

دو سال الی سه سال همه شان نرم می شوند.
ننجون: خداوکیلی اگر باهنر نمی شدید حتما سهراب 

سپهری می شدید.

ننجون

تا نفس دارم پیگیر تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان هستم
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: وقتی شفافیت 
آرای نمایندگان وجود داشته باشد قطعاً به نفع کشور و مردم خواهد شد و مردم 
بیشتر می توانند نماینده خود را ارزیابی کنند. به حول و قوه الهی تا نفس دارم 

پیگیر موضوع هستم تا شفافیت آراء در مجلس تصویب شود.
حجت االس��الم ذوالنور با اشاره به بررس��ی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان 
گفت: این طرح، باید در کمیس��یون آیین نامه داخلی مجلس مجدداً بررس��ی شود و 
به دلیل اینکه کمیس��یون موضوعات زیادی در نوبت بررس��ی ندارد امیدواریم به سرعت 
به صحن علنی ارس��ال ش��ود. نماینده مجلس با بیان اینکه یک گروه از مخالفان طرح 
شفافیت به هیچ وجه نمی خواهند کسی بداند در مجلس چه می کنند،گفت: حیات این 
گروه در غیرش��فاف بودن امورشان است، یعنی صادق نباشند و کسی از کارشان سر در 

نیاورد و کسی آن ها را مورد سوال قرار ندهد.  میزان

شفافیت آرای مانع تناقض در اظهارنظر و عملکردها می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شفافیت آرای نمایندگان می تواند 
مان��ع تناق��ض در اظهار نظرها ش��ود، گفت: ب��ا تصویب این ط��رح در مجلس، 
مواضع نمایندگان روش��ن شده و همگرایی خاصی بین اظهارنظرات نماینده در 

کمیسیون، مجلس و حوزه انتخابیه به وجود خواهد آمد.
علی اکبر کریمی گفت: متأس��فانه به آفتی دچار ش��ده ایم ک��ه خیلی از اوقات در 
هنگام موضع گیری هایمان ک��ه در حوزه انتخابیه وجود دارد با موضع گیری هایی که 

در مجلس و کمیسیون گرفته می شود متفاوت هایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد در حوزه انتخابیه شعار و اظهارنظری می کنند 
ک��ه با عمل آن نماینده در کمیس��یون و صحن متفاوت اس��ت و عماًل زیر حرف هایش 
می زند اما ش��فافیت آرای نمایندگان منجر به آن خواهد شد که مردم با شناختی دقیق 

و مستند به نمایندگان خود در قوه مقننه رأی بدهند.  فارس

نامه نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس درباره شفافیت آرا
نماین��ده مردم محالت در مجلس از نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس��ه 

درباره شفافیت آرا نمایندگان خبر داد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس با اشاره به طرح شفافیت 
آرای نمایندگان مجلس گفت:نمایندگان  در راستای انجام وظایف نمایندگی که 
م��ردم به آنها تفویض کرده ان��د انجام وظیفه می کنند. بنابراین م��ردم باید از رأی 
نماین��ده خود به طرح ه��ا و لوایح و همچنین فعالیت های آن در مجلس آگاه باش��ند. 
نماینده مردم محالت در مجلس با بیان اینکه در بسیاری از کشورها آرا نمایندگان پارلمان 
به صورت ش��فاف منتشر می شود اضافه کرد: حق مردم این است که از آرای وکالی خود 
آگاه ش��وند. وی یادآور ش��د: دو فوریت طرح شفافیت آرا بیش از 174 امضا داشت اما 59 
نفر به آن رأی دادند؛ در همین باره باید آرای نمایندگان منتشر شود تا مردم بفهمند چه 

کسانی چنین طرحی را امضا کرده اند و سپس زیر امضاهایشان.  تسنیم

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه دش��من جرئ��ت تصمیم گیری 
در برابر نیروهای مس��لح و ملت بزرگ ای��ران را ندارد، گفت: 
آنها )دش��من( راه دیگری را در س��ال های اخیر برگزیدند و به  
جای جنگ نظامی، تروریس��م اقتص��ادی را علیه ملت ما آغاز 

کرده  اند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس  جمهور، همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس در مراس��م رژه نیروهای مسلح که در جوار 
حرم امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران برگزار 

شد، حضور یافت. 
روحانی در این مراس��م با درود به ارواح طیبه شهدای کربال و 
امام حسین)ع( و سالم به روح امام خمینی)ره( و همه شهیدان 
انقالب اسالمی و به  ویژه شهدای دفاع مقدس گفت: امروز 39 
سال از تجاوز عفلقیان به سرزمین پاک ایران می گذرد و امروز 
وقتی است که باید یک بار دیگر فراز و نشیب دهه اول انقالب 

را بازخوانی کنیم.
وی افزود: انقالبی که برای اس��تقالل و آزادی مردمش و برای 
تحقق حکومت اس��المی و مردمی مس��یر خود را یافته بود و 
می توانس��ت نعمتی برای کل منطقه و جهان استضعاف باشد، 
دش��منان این انق��الب از روز اول روبه روی مل��ت و اراده ملت 
ت��الش مذبوحانه خود را آغاز کردند؛ از ایجاد ناامنی ها، توطئه 
برای تجزیه کش��ور، ترورها، ترور بزرگانی مانند ش��هید عالمه 
مطهری کس��ی که تفکر اعتدال اس��المی را ب��رای جوانان ما 
تبیین کرد و مدیران بزرگی چون آیت اهلل بهش��تی و شهیدان 
رجایی و باهنر و دیگر عزیزان ما را که به شهادت رساندند و به 
این ه��م اکتفا نکردند. آنها طراحی کردند تا زیربناهای قدرت 
امنیت��ی و دفاعی ما را متزلزل کنند، اولین توطئه آنها طراحی 
انحالل ارتش بود که توس��ط مزدوران راس��ت و مزدوران چپ 
طراحی و تبلیغ ش��ده بود و تالش هم می کردند با کلمه حق، 

باطلی را دنبال کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: مقاومت هشت ساله مردم ما بود که امروز 
دشمنان این س��رزمین را برای تجاوز به سرزمین اسالمی ما و 

ب��رای تحمیل جنگ دیگری بر این ملت به تردید و پش��یمانی 
واداشته و جرئت تصمیم گیری در برابر نیروهای مسلح بزرگ و 
ملت بزرگ ایران عزیز را ندارند و نخواهند داش��ت ولی در عین 
حال دش��من راه دیگری را در س��ال های اخیر برگزید؛ به جای 
جنگ نظامی به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی و به تعبیر صحیح، 
تروریس��م اقتصادی را علیه ملت ما آغاز کرده اند.رئیس جمهور 
اظهارداش��ت: ما مرد تسلیم نبوده، بلکه مرد ایستادگی هستیم 

و اهل تجاوز به مرزهای دیگران نیس��تیم، همان گونه که اجازه 
نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز کند.

روحانی گفت: هر جا که نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 
ایران حض��ور پیدا کرد به عن��وان بازیگر امنی��ت زا بود. هرجا 
نیروهای مس��لح ما حضور پیدا کردند ب��ا خود امنیت را برای 
م��ردم منطقه به ارمغان آوردند؛ اگر کنار مردم عراق، س��وریه، 
فلس��طین و لبنان قرار گرفتند برای آن سرزمین امنیت آورده 

توانستند تروریست های وحش��ی را در منطقه ریشه کن کنند 
و این فرق ما با دش��من اس��ت. ما خیر و برکت و همبس��تگی 
برای مردم منطقه آوردیم و قدرت های اس��تکباری و در رأس 
آن آمری��کا همواره ناامنی و مش��کالت و تاراج منابع منطقه را 

دنبال کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: با همه همس��ایگان دس��ت رفاقت 

دراز می کنیم و از خطاهای گذشته آنها نیز می گذریم.
روحانی خاطرنشان کرد: منطق ما، امنیت درون زا برای خلیج 
فارس و تنگه هرمز اس��ت و با ش��عار و طرح "ائتالف امید" و 

"ابتکار صلح هرمز" به نیویورک می رویم.
رئیس جمهور ابراز کرد: طرحی را در روزهای آینده در سازمان 
ملل متح��د پیش ِروی جهانیان خواهیم گذاش��ت که ایران با 
همکاری کشورهای منطقه می تواند و اعالم می کند که امنیت 
منطق��ه، خلیج فارس و دری��ای عمان و تنگه هرمز را با کمک 
کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد و به دنیا اعالم می کند 
حض��ور نیروهای خارج��ی برای منطق��ه و آبراه های جهانی و 
امنیت کش��تیرانی و امنیت نفت و انرژی مش��کل زا است ولی 
مسیر ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.

وی تصری��ح کرد: آنهایی که می خواهند ح��وادث منطقه را به 
ایران نسبت دهند این هم همانند همه دروغ های افشاشده آنان 
است، اگر راست می گویند و واقعاً دنبال امنیت منطقه هستند، 
این همه س��الح و هواپیما و س��الح های خطرن��اک به منطقه 
ارسال نکرده و منطقه را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی ننمایند و 
از این منطقه فاصله بگیرند. حضور شماها همیشه برای منطقه 
بال و نقمت بوده و هرچه از منطقه فاصله بگیرید به همان اندازه 
امنیت بیش��تری برای منطق��ه خواهد بود. امروز ما در س��ایه 
اجرای فرامین رهبری و اتحاد همه ارکان کشور، قوای سه گانه 
و نیروهای مسلح در برابر توطئه جدید با همکاری و ایستادگی 
ملت پیروز خواهیم ش��د و نمی گذاریم دشمن ذلت را بر مردم 
ما تحمیل کند که ش��عار ما آزادی و آزادی خواهی به پیروی از 

ساالر آزادگان امام حسین)ع( بوده است.  تسنیم

رئیس نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 
دانش��گاه ها با اش��اره به تحریم های آمریکا علیه 
ملت ایران، گفت: تمام تالش های دشمنان برای 
ناامید کردن مردم اس��ت و آنها تالش می کنند 
در باور، فرهنگ و س��بک زندگی م��ردم تغییر 

ایجاد کنند.
حجت االس��الم رس��تمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها طی سخنانی 
در جم��ع ائم��ه جماع��ات دانش��گاه های علوم 
پزش��کی کش��ور گفت: نماز جماعت نماد، شعار 
و نشانگر اسالم، توحید واخالص است و نماینده 

همه عبادت هاست.
وی ادامه داد: رسالت نماز جماعت رسالت بسیار 
مهمی اس��ت. رس��الت انبیاء، اولیا، پیش��وایان و 
بزرگانی همچ��ون امیرالمومنین و امام حس��ین 
علیه الس��الم است. نشان دادن، در معرض چشم 
قرار دادن و علنی کردن نش��انه های دین است و 
در همین راستا وظایف شخصی و اجتماعی ای که 

امام جماعت دارد، جدی و سنگین خواهد شد.
رس��تمی اضاف��ه ک��رد: در بحث نم��از جماعت 
ت��راز آن ه��م در دانش��گاه ها و ب��ه خصوص در 
دانش��گاه های علوم پزش��کی اقتضائات، نکات و 
اهمیت هایی وجود دارد که این مس��ئله بر همه 
برنام��ه ریزان فرض می کند تا با دقت و توجه به 

اهمیت موضوع برنامه ریزی کنند. 

رئی��س نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری 
در دانش��گاه ها اف��زود: هر محیط��ی که در ان 
نماز جماعت برگزار ش��ود، محیط ارزش��مندی 
اس��ت، اما برخی محیط ها حساس��یت باالتری 
دارن��د، مانند محیط هایی که علمی هس��تند و 
جم��ع نخب��گان جامعه در آن حض��ور دارند، یا 
محیط های دانشگاهی که در آن جمعیت جوان، 
جویای دانش و پرتحرک حضور دارند و یا محیط 
های درمانی ک��ه در آن بیماران،کادر درمانی و 
پزشکان هس��تند. لذا ما می بینیم دربخش های 
مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی ویژگی هایی 
وجود دارد که اهمیت کار را سنگین می کند و از 
این جهت برنامه ریزی برای به جا آوردن شرایط 

و لوازم این امر مهم سنگین خواهد بود.
وی در ادامه با اش��اره به ش��رایط حساس کشور 
گفت: در این شرایط رسیدن به شاهراه فراخ مهیا 
شدن برای حقیقت های بزرگ و برای فضاسازی، 
زمینه سازی و مقدمه سازی برای طلوع خورشید 
والیت عظما به تعبیری که مقام معظم رهبری در 

بیانیه گام دوم دارند، بسیار اهمیت دارد.
رس��تمی ادامه داد: شاید اتفاقات این روزها برای 

کس��انی که اهل تامل و دقت هستند، نشانه هایی 
از عب��ور از ای��ن گردنه ها و و مس��یرهای مهم و 
تعیین کننده، است. امروز به برکت اسالم، انقالب 
و عزت��ی که خدا به این ملت قی��ام کرده عنایت 
کرده ما شاهد هستیم که نظام جمهوری اسالمی 
و جبه��ه مقاومت در حال رق��م زدن و تحلمیل 

نظمی جدید در منطقه و در ورای منطقه است.
وی ادامه داد: کس��ی تصور نمی کرد روزی برسد 
که برای کش��وری مثل آمری��کا با آن همه ادعا، 
آن هم بعد از  فروپاش��ی شوروی چنین اتفاقی 
رخ دهد. امروز علیرغم همه س��ختی ها، فشارها، 
تحریم های��ی ک��ه وج��ود دارد و علیرغ��م همه 
ضربه ها و آس��یب هایی که دشمن تالش کرد به 
ملت به پاخواسته ما بزند و همچنین بالهایی که 
س��ر کشورهای که به ملت ایران توجه می کنند، 
آوردند و علیرغم این همه نامردی ها آنچه اتفاق 
م��ی افتد پرفروغ ش��دن لحظه ب��ه لحظه چراغ 

روشنی بخش دنیای تاریک مادی گرایی است. 
رئیس نه��اد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در 
دانش��گاه ها با اش��اره به انهدام پهپاد جاسوسی 
آمریکا و توقیف کشتی انگلیسی توسط نیروهای 

قدرتمند ایران گفت: هیچ کسی تصور نمی کرد 
یک زمان آمریکا و جبهه وابس��تگان به آنها و در 
کل نظام س��لطه ضربه هایی به این شدت بخورد 

و سرعت پاسخگویی نداشته باشند.
رس��تمی در ادام��ه با اش��اره به حمل��ه یمن به 
تاسیس��ات نفتی عربستان؛ یادآور شد: نیروهای 
یمن��ی که از انقالب اس��المی الگ��و گرفته اند با 
قدرت در مقابل ظلم عربس��تان اقدام به مقابله  
به مث��ل کردند و می بینیم که حامیان آمریکا هر 

روز شکست جدیدی را می پذیرند.
حج��ت االس��الم رس��تمی در ادام��ه خطاب به 
ائمه جماعت دانش��گاه ها گفت: مخاطبین ما در 
مجموع��ه هایی که ش��ما عزی��زان در آن توفیق 
اقام��ه نماز  جماعت را دارید در معرض س��خت 
تری��ن هجمه های فک��ری، روانی و اندیش��ه ای 
جبه��ه ش��یطان قرار دارن��د و اگر غفل��ت و بی 
توجهی نسبت به آن ها اتفاق بیفتد ممکن است 
بسیاری از نشانه های روش��ن را در مقابل چشم  
این مخاطبان نادیدنی کنند و موهومات را تبدیل 

کنند به واقعیت و آنها را به نابودی برسانند. 
وی تصریح کرد: تحریم ها و فشارهای دشمنان 

همه برای این اس��ت که م��ردم حرکت مردم به 
س��مت معنویت و حاکمیت حق در کشور و در 
دنی��ا را متوقف کنند و م��ردم را از ادامه حرکت 
منص��رف کنند. تمام تالش های دش��منان برای 
ناامید کردن مردم و برای س��لب اعتماد عمومی 
و فرس��ایش س��رمایه اجتماعی این ملت است و 
تالش می کنند در باور، فرهنگ و سبک زندگی 
مردم و تمام س��رمایه های معنوی مردم را مورد 
هجم��ه قرار دهند. رئیس نه��اد نمایندگی مقام 
معظ��م رهبری در دانش��گاه ها خط��اب به ائمه 
جماعت دانشگاه ها گفت: مخاطبین شما کسانی 
هس��تند که دسترسی آسان به فضای مجازی و 
به قالب های مختلفی که جریان دش��من در آن 
حضور گس��ترده تری دارند لذا کار ش��ما بسیار 

حساس تر، پر اجرتر و ارزشمندتری است.
نماین��ده رهبر انق��الب در دانش��گاه ها گفت: در 
مسئولیتی که ائمه جماعت دانشگاه دارند اخالص 
بس��یار ش��رط اس��ت و اگر غفلتی ص��ورت گیرد 
آس��یب ها و مشکالت بس��یاری ایجاد خواهد شد.  
اینجا است که حساسیت کار چه در این شرایط و 
چه در فراهم آوردن سایر شرایط یک نماز جماعت 
طراز و مطلوب، نماز جماعت با نشاط، نماز جماعت 
جذاب، نماز جماعت حل کننده مشکالت محیط،  
نم��از جماعت توج��ه کننده به مس��ائل و محیط 

اجتماعی و ... مشخص می شود. فارس

 رژه نیروهای مسلح
 با نمایش تجهیزات جدید 

مراس��م رژه 31 ش��هریورماه گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس 
هم زمان با سراس��ر کش��ور در ته��ران و بندرعباس به صورت 

ملی برگزار شد.
در این مراس��م عالوه بر رئیس جمهور، سرلشکر محمد باقری 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح، سرلش��کر حسین سالمی 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی، سرلشکر سید 
عبدالرحیم موس��وی فرمان��ده کل ارتش جمهوری اس��المی 

ایران، سرلش��کر س��ید یحیی صفوی دس��تیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا، سرلش��کر علی شهبازی فرمانده اسبق 
کل ارتش، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، سردار حس��ین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار 
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه، س��ردار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه، س��ردار غالمرضا 
س��لیمانی رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین، امیر حیدری 
فرمان��ده نی��روی زمینی ارت��ش و امیر علیرض��ا صباحی فرد 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش حضور داشتند.
پس از س��خنان رئیس جمه��ور، رژه یگان های پیاده و محمول 
مس��تقر در محل برگ��زاری رژه آغاز ش��د که ب��ه ترتیب ابتدا 

یگان های پیاده ارتش جمهوری اس��المی ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین از 
مقابل جایگاه و کالم اهلل مجید رژه رفتند. در بخش رژه یگان های 
محمول نیز برخی تجهیزات برای نخستین بار در رژه به نمایش 
در آمد. از جمله مهمترین دس��تاوردهایی که برای نخستین بار 
به رژه نیروهای مسلح آمده بود، سامانه سالح پدافند هوایی برد 
و ارتفاع بلند باور 373 بود که 31 مردادماه امسال توسط وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.
نی��روی زمینی س��پاه نی��ز در یگان های محمول خ��ود برای 
نخستین بار یک س��امانه راداری جستجوگر مین های زمینی 

را به نمایش گذاشته بود.

خودروی تاکتیکی ضد می��ن و ضد کمین )امرپ( طوفان نیز 
که سال گذشته توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
رونمایی و به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحویل داده شده 
بود، در این مراس��م در قالب یگان های محمول نیروی زمینی 

سپاه از مقابل جایگاه عبور کرد.
در بخش موش��کی نیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی 1۸ فروند موش��ک بالس��تیک را از نوع قدرF، عماد، 

خرمشهر، قیام و سجیل را به محل رژه آورده بود.
در این میان یکی از موش��ک های خرمش��هری ک��ه از مقابل 
جایگاه عبور کرد، دارای نمونه جدیدی از سر جنگی بود که تا 

کنون دیده نشده بود.  فارس

با شعار »ائتالف امید« و »ابتکار صلح هرمز«
رئیس جمهور امروز به نیویورک می رود

رئیس جمهور برای حضور در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد، امروز )دوشنبه( به نیویورک سفر می کند.

پرویز اس��ماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور، در همین 
زمینه گفت: حجت االس��الم حسن روحانی در این س��فر عالوه بر سخنرانی در 
مجمع عمومی، با مدیران ارشد و نخبگان رسانه ای حاضر در نیویورک و جمعی 

از نخبگان سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.
وی همچنین از مصاحبه اختصاصی رئیس جمهور با برخی رسانه های بین المللی 
و نیز برگزاری کنفرانس خبری عمومی در پایان س��فر خبر داد و افزود: رئیس 
جمهور طی س��فر به مقر س��ازمان ملل با تعدادی از س��ران کش��ورهای حاضر 
در مجمع عمومی، دبیرکل س��ازمان ملل و احتماال برخی روس��ای سازمان های 

بین المللی دیدار و گفتگو می کند.
مع��اون ارتباط��ات و اط��الع رس��انی دفت��ر رئیس جمه��ور گفت: بر اس��اس 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه رئیس جمه��ور، عصر پنجش��نبه 4 مهر ماه 

نیویورک را به سوی میهن اسالمی ترک خواهد کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ای��ران گفت: امی��دوارم کش��ورهای منطقه فهمیده 
باش��ند که خویش��تنداری ایران در براب��ر اقدامات 
خصمانه ذیل آمریکا، به دلیل حفظ حرمت اس��الم 

است.
س��ردار علی فدوی در حاشیه مراس��م رژه ملی که 
به مناس��بت آغاز هفته دفاع مقدس در بندرعباس 
برگزار شد، اظهار داش��ت: پهپاد آمریکایی به دلیل 
ورود به مرزهای س��رزمینی ایران مورد اصابت قرار 
گرفت و تمام کشورهای دنیا بدانند که اگر این عمل 
توس��ط هر کشوری تکرار ش��ود حتما پهپاد، هدف 

قرار خواهد گرفت.
وی گفت: ب��ا توجه به اینکه اغل��ب توان جمهوری 
اسالمی در دریا به منصه ظهور رسیده است این رژه 

ملی در راس��تای تامین امنیت آب های خلیج فارس 
در بندرعباس برگزار شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ای��ران تصریح کرد: توانمندی های انقالب اس��المی 
توانمندی هایی است که فقط قسمت کمی از آن در 
نمایش��گاه ها و رژه ها نمایش داده می شود و قسمت 
اعظمی از این توانمندی ها در مواقع لزوم در شرایط 

واقعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
س��ردار فدوی با بیان اینکه بس��یاری از کشورهای 
جه��ان از توانمندی های ایران مطلع هس��تند، ابراز 
داشت: هنگامی که آمریکایی ها اظهار عجز و ناتوانی 
در برابر توان جمهوری اسالمی ایران دارند تهدیدات 
دیگر کشورهای منطقه قابل اعتنا نیست و ما به آن 

توجه نمی کنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه اغلب کش��ورهای منطقه 
مس��لمان هس��تند ما در وهله اول از اینکه چرا باید 
یک کش��ور مس��لمان تحت سیطره ش��یطان باشد، 
غصه می خوریم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران اذعان کرد: تمام روندهایی که 
جمهوری اس��المی ای��ران در پی گرفته اس��ت در 

راستای اتحاد همه کشورهای مسلمان است.
س��ردار فدوی با بیان اینکه ایران به عنوان کش��ور 
بزرگ ت��ر منطق��ه، وظیف��ه خ��ود را دف��اع از دیگر 
کشورهای منطقه می داند، تشریح کرد: امیدوارم که 
کشورهای منطقه فهمیده باشند که خویشتن داری 
جمهوری اس��المی در برابر اقدامات خصمانه آن ها 
ذیل آمریکا به دلیل حفظ حرمت اسالم و مسلمانان 

است.  مهر

مرد تسلیم نیستیم مرد ایستادگی هستیم
حاضریم از خطاهای گذشته همسایگان بگذریم

روحانی در رژه ۳۱ شهریور: 

جانشین فرمانده کل سپاه:
خویشتنداری ایران در برابر برخی اقدامات به دلیل حفظ حرمت اسالم است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

فشارهای دشمنان برای ناامید کردن مردم است


