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بومی گزینی باید برای دولت الزامی شود
نماینده تویسرکان بیان اینکه مجلس باید دولت را مکلف به بومی گزینی کند 
گفت: عدم بومی گزینی باعث کاهش راندمان و سرخوردگی جوانان شهرستان 
ها می ش��ود. محمدمهدی مفتح گفت:  از ابتدای آگهی استخدام 10 هزار نفر 
برای وزارت بهداشت و حکم دیوان عدالت اداری درخصوص حذف بومی گزینی 

با جهانگیری و انصاری معاون اول و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی صحبت 
کردم که عدم استخدام بومی ها موجب پایین آمدن راندمان کار و سرخوردگی جوانان 
بومی می شود.وی افزود: قرار بود دولت در زمینه بومی گزینی الیحه ای ارائه کند، اما 
اتفاقی نیفتاد، بنابراین خودمان طرحی دوفوریتی به مجلس آوردیم تا بندی به ماده 44 
قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق شود و دولت قانونی نسبت به بومی گزینی اقدام 
کن��د. از دولت می خواهیم تدبیری اتخاذ کند تا اس��تخدام بومی ها که باعث افزایش 

راندمان کار و عدم سرخوردگی جوانان بومی می شود، صورت گیرد.  فارس

مشکالت اقتصادی حاصل عملکرد لیبرال ها است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: علت ضعف کشور در بخش 
اقتصادی حاصل عملکرد لیبرال ها اس��ت؛ نس��خه های غرب��ی را کپی برداری 
می کنند و توجهی به توان داخلی ندارند. حجت االس��ام علیرضا س��لیمی ، 
ضمن انتقاد از نحوه مدیریت در بخش های اقتصادی و صنعتی کش��ور، گفت: 

عل��ت موفقیت ما در عرصه هایی چون دفاعی، حضور مدیران جهادی و انقابی 
است اما در بخش های اقتصادی شاهد مدیریت لیبرال ها هستیم. وی افزود: مدیریت 
اقتصادی کش��ور دست لیبرال هاست که نگاهش��ان به غرب است و نسخه های غربی 
را در مدیری��ت بخش های اقتصادی کش��ور کپی برداری می کنند. عضو فراکس��یون 
نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: علت عدم پیش��رفت کشور در عرصه اقتصادی 
آن است که در چهل سال گذشته این بخش دسِت افراد لیبرال بوده است و این افراد 

اجازه نداده اند که مدیران انقابی و جهادی به این عرصه ها ورود کنند.  مهر 

انتقاد از نوع برخورد دولت با مردم 
یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: دولت در بعضی موارد 
گروکشی می کند که در شأن مردم نیست. حسن کامران گفت: دولت در بعضی 
مسائل گروکشی می کند، مثا به مردم گفته می شود اگر فرم و اطاعات خود 
را کامل نکنید، یارانه شما قطع خواهد شد. یا اینکه به کشاورزان می گویند اگر 

پروانه چاه می خواهند ابتدا باید هوشمندس��ازی کنند. این گروکشی ها در شأن 
مردم ایران نیست. نماینده مردم اصفهان در مجلس در مورد تقسیمات کشوری گفت: 
ش��رق اصفهان جمعیت زیادی دارد و تنها بخش��ی از آن چهار هزار کیلومتر می شود. 
دولت وعده داده بود که شرق اصفهان را جدا کند اما به وعده خود عمل نکرده است. 
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پایان تذکر خود خطاب به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حرف حساب کارخانه ذوب آهن با ایثارگران چیست؟  

رفتار این کارخانه در شأن ایثاگران نیست.  ایسنا

معاون راهبردی و مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه پایه رژیم صهیونیستی 
و آمریکا بر مبنای ترور ش��کل گرفته اس��ت گفت: آمریکا در هیچ جنگ رودررویی 
موفق نبوده است. سردار محمد توالیی شامگاه دوشنبه با حضور در مراسم اجتماع 
عظیم حامیان مقاومت در راه والیت که در آستان شیخ صدوق شهرری برگزار شد، 
طی سخنانی اظهار داشت: تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد قاسم سلیمانی با حضور 
۵0 میلین نفری مردم در ایران و خارج از کش��ور و حتی در آمریکا برگزار ش��د که 

می توانیم از این مراسم به عنوان بزرگترین مراسم تشییع تاریخ جهان یاد کنیم.
معاون راهبردی و مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه پایه رژیم صهیونیستی 
و آمریکا بر مبنای ترور شکل گرفته است گفت: باید به این نکته توجه داشت که چرا 

برای ترور سردار سلیمانی از پیشرفته ترین بالگردها استفاده شده است.
توالیی با اش��اره به اینکه قطعاً تمام خون هایی که در کش��ور و برای نظام و انقاب 
ریخته می ش��ود نظام را تقویت خواه��د کرد افزود: با توجه به اس��نادی که از النه 
جاسوس��ی به دس��ت آمده به خوبی می توان به این موضوع پی ب��رد که آمریکای 

جنایتکار برای اقدامات تروریس��تی خود آموزش دیده اس��ت و طی 40 سال اخیر 
توطئه های زیادی علیه انقاب و ملت ایران انجام داده است.

وی به حوادث دی ماه ۹۶ اش��اره کرد و عنوان داش��ت: دش��من از همان زمان پایه 
فتنه ها را برای کشور ما بنا نهاده بود و تمام توان خود را به کار گرفتند و ادعا داشتند 
که انقاب 40 سالگی اش را نخواهد دید اما دیدند که درخت تنومند انقاب بیشتر 
آبیاری شد و مردم بیشتر پای نظام و انقاب ایستادند و دیدیم که نقشه ای آنان به 

بهانه های مختلف در عراق و لبنان و ایران ناکام ماند.
معاون اش��راف فرماندهی کل سپاه با تاکید بر اینکه به خوبی به ما ثابت شده است 
که کوتاه آمدن در مقابل دشمن سبب پیشروی آنان و ایستادگی سبب عقب نشینی 
دش��من می شود اظهار داشت: ایران کشور قدرتمندی است چنانچه طبق اطاعات 
به دست آمده از پایگاه عین االسد پس از حمله موشکی ایران، تا امروز حداقل 1۳4 
نفر کشته و ۲4۵ نفر زخمی شده اند و آمریکا با این همه ادعا نتوانست اقدام کند چرا 

که آمریکا در هیچ جنگ رودررویی موفق نبوده است. مهر

مس�لمانان بایس�تی نس�بت ب�ه کّفار 
سختگیر باشند

م��ن جوانان عزیز را به یک مجاهدت حقیقی دعوت 
میکنم. مجاه��دت فقط جنگیدن و به میدان جنگ 
رفتن نیس��ت. کوش��ش در می��دان عل��م، اخاق، 
همکاریهای سیاس��ی و تحقیق نیز برای مردم جهاد 
محسوب میشود. ایجاد فرهنگ و اندیشه ی صحیح در 
جامعه نیز جهاد است. اینها، همه جهاد در راه خدا و 
جهاد فی سبیل الَلهّ است. طرف این جهاد، مستکبران، 
دشمنان و کسانی هستند که با اسام، ایران، هویهّت، 
ملیهّت، اسامیهّت و صفتهای اسامی عناد و دشمنی 
ار«؛ مسلمانان  اء علی الکفهّ دارند. قرآن میگوید: »اشدهّ
ار کجا  ار سختگیر باشند. این کفهّ بایستی نسبت به کفهّ
هس��تند؟ هر غیر معتقد به اس��ام کسی نیست که 

ت گرفت. باید نسبت به او سختگیر بود و شدهّ
»رحم��اء بینهم«؛ یعنی برادران مس��لمان بین خود 
رحی��م و مهربان باش��ند. دش��من از ه��ر دو طرف 
ت��اش میکند. از یک ط��رف غالیگری و ناصبیگری 
را ترویج میکند و ش��یعه را در چش��م سنهّی، دشمن 
رین دینی  حقیق��ی معرفی میکند - بعضی از متحجهّ
��فانه باور میکنند - از سوی دیگر شیعه را  هم متأسهّ
سات و ارزشهای سنهّی وادار میکند.  به اهانت به مقدهّ
توطئه ی دش��من آن اس��ت که این دو مکتب را در 
مقاب��ل هم قرار دهد. این اخت��اف در جهت از بین 
بردن هویهّت یک ملت و در موضوعاتی ایجاد میشود 
که نباید بین آنها باش��د. به علمای محترم ش��یعه و 
سنهّی گفتم ش��ما دم از وحدت میزنید و این خیلی 
خوب اس��ت و من هم از ش��ما ممنون��م؛ اما از کید 
دشمن غافل نباشید. دشمن از راههایی وارد میشود 
ه  که ممکن است شما از آن غفلت کنید و به آن توجهّ
نداش��ته باشید هوش��یار باشید و دش��من را در هر 
لباسی بشناس��ید. »و لتعرفنهّهم فی لحن القول«؛ از 

سخنانشان هم میتوان آنها را شناخت.
جوانان، نه فقط در آغاز انقاب، بلکه در طول این سالها 
نیز با حضور، تدیهّن و پایبندیش��ان به اخاق اس��امی، 
علی رغ��م همه ی عوام��ل دورکننده و مح��رهّک، آنها را 
مأی��وس کردند. البته آنه��ا به توطئه های خ��ود ادامه 
میدهن��د؛ اما جوان��ان ما عمل آنه��ا را خنثی میکنند. 

الیتهای خود میپردازند. بنابراین آنها هم به تشدید فعهّ

بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان 
و بلوچستان
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آیت هللا جوادی آملی: 

بای���د با کفار به خاطر نقض میثاق  
مبارزه کرد

مرجع تقلید ش��یعیان گفت: در قرآن آمده ک��ه با رهبران کفر مبارزه 
کنید چراکه اینها به هیچ امضا و میثاقی پایبند نیس��تند و این مبارزه 
نه به خاطر کفر آنها بلکه به خاطر پایبند نبودن شان به میثاق شان است. 

آی��ت الل عبدالل جوادی آمل��ی از مراجع عظام تقلید در پیام تصویری 
به »دومین کنفرانس بین المللی حقوق بش��ر آمریکایی از دیدگاه مقام 
معظم رهبری با محوریت تروریسم دولتی آمریکا و انتقام سخت« که 
روز)سه شنبه اول بهمن ماه( در النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، 
اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در قرآن کریم هم آمده و انسان باید 

جهانی فکر کند و قرآن حیات طیبه را به انسان آموخته است.
وی با بیان اینکه در سوره »مدثهّر« سه بار کلمه بشر آمده است، گفت: 
قرآن مدعی دو رسالت است؛ سفیری از آسمان به نام جبرئیل به زمین 
آم��د و وحی آورد و یک س��فیر به نام پیامبر اک��رم)ص( آمد و وحی 

را گرفت و به بش��ریت مطالب ارزشمندی آموختند. این مرجع تقلید 
تصریح کرد: در قرآن به مباحث مختلف ملی و بین المللی اش��اره هایی 
شده و وجود مبارک پیامبر، ستم های فراوانی از مشرکان دید اما نسبت 
به هیچ کافری شبانه حمله نکرد و در مکتب اسام چنین چیزی وجود 
ندارد؛ اما ترامپ کافر، ش��بانه حاج قاسم س��لیمانی را ترور کرد و این 
مس��ئله در هیچ مکتبی قابل قبول نیست. آیت الل جوادی آملی ادامه 
داد: در قرآن آمده که با رهبران کفر مبارزه کنید چراکه اینها به هیچ 
امضا و میثاقی پایبند نیس��تند و این مبارزه ن��ه بخاطر کفر آنها بلکه 

بخاطر پایبند نبودنشان به میثاقشان است.  فارس

مخاطب شمایید

سردار س���لیمانی با بالگرد به 
ک���دام ش���هر تح���ت محاصره 
رفت و محاصره را شکست؟!

یکی از مطالبی که مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران 
فرمودند و هیچ رس��انه ای هم به آن نپرداخت، ذکر یکی از 

کارهای بسیار شجاعانه و متهورانه سردار سلیمانی بود.

رهبری فرمودند چه کسی هس��ت که بتواند با بالگرد وارد 
ش��هری که در محاصره ی ۳۶0 درجه دش��من است بشود 
)یعن��ی محاصره کام��ل و بدون راه فرار( و با س��ازماندهی 
جوانان آن ش��هر، محاصره را بش��کند؟ ای��ن حرف رهبری 
اش��اره به کاری بود که سردار س��لیمانی در زمان محاصره 
شهر »آمرلی« توس��ط داعش در عراق انجام داد. این شهر 
در اس��تان صاح الدی��ن ع��راق و در 100 کیلومتری مرز 

ایران قرار دارد.
زمانی که داعش در اوج قدرت بود و هیچکس در س��وریه 
و عراق حریفش��ان نبود )چه ارتش های س��وریه و عراق و 

چه س��ایر گروه های تکفیری قدرتمند مثل جبهه النصره یا 
هم��ان القاعده و یا جیش الفتح و ...( وقتی داعش به عراق 
حمله کرد و مثل آب خوردن موصل و تمام شمال عراق را 
گرفت و به نزدیکی بغداد و کربا و اربیل رسید و کل عراق 
در آس��تانه اش��غال و سقوط به دس��ت داعش قرار گرفت، 
یک شهر به اس��م »آمرلی« که ساکنان آن اقلیت ترکمان 
شیعه عراق هستند در محاصره کامل و ۳۶0 درجه داعش 

قرار گرفت
 س��ردار س��لیمانی در حالی که ش��هر در محاصره ی کامل 
داعش بود، ش��بانه و با بالگرد در یک اقدام بسیار خطرناک 

از باالی س��ر نیرو های داعش گذشت و وارد شهر شد و به 
سازماندهی نیرو های مدافع شهر پرداخت و باعث مقاومت 
ش��هر و جلوگی��ری از س��قوط و قتل عام فجی��ع مردم و 

شیعیان شهر شد.
اقدامی که در آن ش��رایط پر خوف و خطر یک کار عجیب 
و بس��یار متهورانه بود و کمتر کسی جرات انجام این کار را 
داش��ت. متاسفانه رسانه های ما در آن زمان نه خطر عظیم 
داعش را به مردم گوشزد کردند و نه به این اقدام بی باکانه 

و شگفت آور سردار سلیمانی پرداختند.
 باشگاه خبرنگاران جوان
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معاون فرمانده کل سپاه: 

درحملهبهعیناالسد۱۳۴نفرکشتهو۲۴۵نفرزخمیشدهاند


