
ادامه از صفحه اول
\چگون��ه می توان با چنین ف��رد و رژیمی مذاکره و 

توافق کرد؟ 
ترامپ نیازمند مذاکره و توافق با جمهوری اسالمی 
ایران است و وعده او برای پس از پیروزی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در دور دوم ش��یوه تبلیغاتی او 
برای پیروزی اس��ت. ترامپ به درستی گفته است 
که »ایران دوس��ت دارد من رئیس جمهور نشوم.« 
گرچه این خواس��ته بس��یاری از مردم جهان است 
هر چن��د تفاوتی میان رئیس جمه��ور دموکرات و 
جمهوری خواه آمریکا وجود ندارد. حتی اگر ترامپ 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری هم پیروز ش��ود، 
توافقی که او وعده آن را داده به س��رانجام نخواهد 
رسید. جمهوری اسالمی ایران شروط خود را اعالم 
کرده اس��ت، اگر آمریکا به برجام بازگردد، تعهدات 
خود را اجرا کند، تحریم های اقتصادی و نفتی ایران 
را لغو کند و توبه کند، مانند دیگر کش��ورهای باقی 
مانده در برجام می تواند حاضر ش��ود. حتی اگر جو 
بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا پیروز 
ش��ود، ش��روط ایران همان اس��ت که اعالم شده و 
تفاوتی میان ترام��پ و بایدن وجود ندارد. نکته در 
این است که هیچ یک از دو نامزد انتخابات ریاست 
جمه��وری در آمری��کا اعتق��ادی به فراهم ش��دن 
ش��رایط بهبود اوضاع اقتصادی و پیشرفت در ایران 
ندارن��د و هر آنچه که تاکنون علیه ایران از س��وی 
آمریکا اعمال شده برای جلوگیری از پیشرفت های 
جمهوری اسالمی در زمینه های اقتصادی، صنعتی، 
فن��اوری، نظامی و سیاس��ی بوده اس��ت. آیا تصور 
می ش��ود آمری��کا خواهان ایران پیش��رفته در همه 

زمینه ها است؟!

نامه جمعی از پزشکان به مراجع 
تقلید درباره مجالس عزاداری 

ماه محرم

جمعی از پزش��کان و کادر درمان که در صف نخست 
مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند در آس��تانه محرم 
حسینی )ع( در نامه ای از مراجع معظم تقلید و حوزه 
ه��ای علمیه درخواس��ت کرده اند که ب��ا بهره گیری 
از فق��ه پویای جعفری، عموم عزاداران حس��ینی را از 

برگزاری مجالس حضوری پرهیز دهند.
در این نامه که در کانال اطالع رس��انی سازمان نظام 
پزش��کی قرار گرفته، با اش��اره فرمایشات صریح رهبر 
معظ��م انق��الب در عید قرب��ان مبنی ب��ر اینکه »در 
عزاداری ه��ا معیار آن چیزی اس��ت که کارشناس��ان 
بهداش��ت به ما می گویند. بنده خودم ش��خصاً هرچه 
را ک��ه آن ها الزم بدانند مراع��ات خواهم کرد. توصیه 
من به هیئات، منبری ها و مداح ها و دیگران این است 
ک��ه هر کاری می کنید ببینید س��تاد مل��ی کرونا چه 
می گوید. اگر ضابط��ه ای تائید کردند همه ما موظفیم 
آن را رعای��ت کنی��م. اگر وضعیتی که داریم را ش��ل 
بگیریم، فاجعه ی بزرگی رخ خواهد داد.« آمده اس��ت: 
به رغم جان فشانی کادر بهداشت و درمان کشور که در 
بحران ش��یوع کرونا، تاکنون قریب به ۲۰۰ شهید در 
راه خدمت به س��المت هم وطنانم��ان تقدیم کرده اند، 
متأسفانه در موج جدیدی از ابتال شمار قربانیان کرونا 
در کش��ور از موج اولیه فراتر رفته است. با وجود همه  
تالش های انجام ش��ده و تأکید بر رعایت پروتکل های 
بهداش��تی، برگزاری مجالس و اجتماعات در بسیاری 
موارد باع��ث افزایش تعداد مبتالی��ان و افزایش فوت 

هم میهنان گردیده است.
در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت: برگزاری هرگونه 
اجتماعات ازجمله مجالس عمومی عزاداری س��رور و 
س��االر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم، 
راه اندازی دس��ته های ع��زاداری و توزیع غذای نذری 
قطع��اً و یقین��اً باعث افزایش ش��مار مبتالیان و مرگ 
هم میهن��ان خواهد ش��د. هی��چ نهاد ناظ��ری توانایی 
ضمانت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط میلیون ها 
عزادار سیدالشهدا در مراسم سوگواری محرم را ندارد. 
در ص��ورت ارائ��ه مج��وز، ضمانت متراکم و مس��قف 
نبودن صدها هزار مجلس عزاداری در سراس��ر کشور 
غیرممکن اس��ت و در این ش��رایط حتی با استفاده از 
ماس��ک و رعایت فاصله بین ع��زاداران، امکان جدی 
س��رایت بیماری وجود دارد. گس��ترش بیماری به هر 

نحو، تضییع حق الناس است.
در ای��ن نام��ه از مراج��ع تقلی��د، علم��ا و روحانیان، 
مداحان و مبلغان مذهبی سراس��ر کش��ور درخواست 
ش��ده اس��ت که ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای فقه 
پویای جعفری، عموم عزاداران حسینی را از برگزاری 
مجالس حضوری پرهیز دهند و با تأکید بر شیوه های 
نوین عزاداری ازجمله تبدی��ل کردن هر خانه به یک 
حس��ینیه، بهره گیری حداکثری از رس��انه ها و فضای 
مجازی و توزیع بسته های مواد غذایی بین نیازمندان 
به صورت کمک مؤمنانه از مرگ صدها عزادار حسینی 

پیشگیری فرمایند.  ایسنا

خبر

هفته گذشته بود که رئیس جمهور وعده گشایش و بهبود 
وضعیت اقتصادی را داد و س��پس دیگر مسئولینت دولتی 
همچون همت��ی رئیس بانک مرکزی و واعظی رئیس دفتر 

رئیس جمهور بر این وعده صحه گذاشتند.
حسن روحانی رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات 
دولت گفت: در جلس��ه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی 
گرفته ش��د که پ��س از به نتیجه رس��یدن در هفته آینده 
و موافقت مقام معظم رهبری اعالم می ش��ود که گشایشی 

اقتصادی در کشور بوجود می آید.
هنوز از تصمیماتی که در جلیه سران قوا گرفته شده،  نکته  
روشنی اعالم نشده اس��ت، ظاهراً سرات سه قوه در انتظار 
نظر رهبر معظم انقالب درباره این تصمیم و طرح هستند. 
حض��زت آیت اهلل خامنه ای در ابان ماه 1398 و واکنش به 
اتفاقاتی که پس از تصمیم دولت در اجرای افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین در کشور افتاد فرمودند؛ »سران قوا به 
پشتوانه کارشناسی تصمیمی برای کشور گرفته اند، باید به 
آن تصمیم عمل شود؛ این یک نکته. نکته دوم اینکه یقیناً 
بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران یا ناراحت می ش��وند 
یا به ضرر ایشان است یا خیال می کنند به ضررشان است. 
به هر تقدیر ناراضی می شوند لکن  آتش زدن به فالن بانک 
این کار مردم نیست کار اشرار است؛ کار اشرار است این را 

باید توجه داشت.«
اکنون نیز س��ران س��ه قوه در جلس��ه هفته گذشته خود 
تصمیمی گرفته اند تا گش��ایش  اقتصادی در کشور ا یجاد 
شود، روشن است که این تصمیم همانگونه که رهبر معظم 
انقالب درباره تصمیم پیش��ین سران س��ه قوه برای بنزین 

گرفتند، قطعاً کار کارشناسی صورت گرفته است.
ایشان بارها تأکید کرده اند که خود نیز از نظرات کارشناسی 
حمای��ت می کنند همانگونه که بارها گفته اند ضمن اجرای 
دستورات و شیوه نامه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، از آن 
حمایت کرده و دیگران را نیز توصیه به رعایت آن دستورات 
می کنند. اکنون که س��ران س��ه قوه در جلسه هفته پیش 

خود طرح و برنامه ای برای گشایش اقتصادی و کاهش فشار 
بر معیپت مردم گرفتند،  رهبر معظم انقالب نیز از این نظر 

کارشناسی حمایت می کنند.
امور کش��ور داری در دس��ت دولت، مجلس، قوه قضاییه و 
نهاده��ا و س��ازمان های زیر مجموعه و دخی��ل در این امر 
اس��ت. سران س��ه قوه اگر تصمیمی گرفته اند که در کوتاه 
مدت می توان ش��رایط را اندکی بهبود بخشد، اتفاق خوبی 
اس��ت، اما این که س��ران قوا به ویژه دولت سعی دارند، بار 
مسئولیت خود را بر دوش رهبری بگذارند و هر بار از ایشان 
تأییدی��ه بگیرند، اگر این تصمیم با ضع��ف و بدون نتیجه 
ش��ود، مس��ئولیت آن بر عهده دولت و دیگر قوا است، مگر 
آن که تصمیمی گرفته باشند که واقعاً نیازمند نظر رهبری 
معظم انقالب اس��ت. در هر حال اکثر مسئولین تاکنون از 
نتیجه جلس��ه 15 مرداد س��ران سه قوه س��خنان مثبت و 
امیدوار کننده بیان کرده اند، که امید می رود اتفاقات خوبی 
در پی داش��ته باش��د. رئیس دفتر رئیس جمهور در همین 
زمینه گفته:  ش��واهد و عالئم نش��ان می ده��د در روز های 
پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که ماه های آینده 
وضع به مراتب بهتر می ش��ود. محمود واعظی در حاش��یه 

آئین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید،
با بیان اینکه دش��منان در تحریم ملت ایران به هچ یک از 
اهداف سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود دست 
پیدا نکرده اند، افزود: امیدواریم در ماه های آینده ش��رایط 
تحریم��ی کش��ور تغییر کند، زیرا ه��دف آن هایی که ما را 
تحریم کردند تس��لیم ش��دن ایران در 3 الی 4 ماه بود، اما 
االن ۲.5 س��ال گذش��ته اس��ت و ما در این مدت عالوه بر 
اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافته 
است. واعظی با اش��اره به اینکه زندگی مردم سخت شده، 
اما چیزی متوقف نشده است و تحریم کنندگان فقط ایجاد 
مزاحمت کردند، تصریح کرد: شواهد و عالئم نشان می دهد 
در روز های پایان��ی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که 

ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود.

نماین��ده م��ردم قائمش��هر در مجلس 
گف��ت: از آنجای��ی ک��ه آخون��دی ۶ 
س��ال کش��ور را در حوزه مسکن عقب 
انداخت، مدعی العموم باید برای احقاق 
حق حاکمیت��ی مردم ورود کند. کمال 
علیپور خنکداری با اش��اره به اینکه در 
ط��رح جامع مس��کن و برنامه توس��عه 
کش��ور آمده که س��االنه ی��ک میلیون 
واحد مس��کن در کشور س��اخته شود، 
اظه��ار داش��ت: اگر این قان��ون نادیده 
گرفته نمی شد، به یک تعالی در حوزه 
مسکن می رسیدیم و متقاضیان مسکن 

به سرعت صاحب خانه می شدند.
وی افزود: دولت مکلف بود از یک میلیون واحدی که قانون 
تکلیف کرده 4۰۰ هزار واحد را خودش بس��ازد و مابقی را 
در قالب حمایت از انبوه س��ازان و تعاونی های مسکن پیش 
ببرد. نماینده مردم قائمش��هر در مجلس شورای اسالمی با 
تصریح اینکه امروز رئی��س جمهور با صراحت به کم کاری 
دولتش در حوزه مس��کن اذعان می کند، افزود: متأس��فانه 
آقای آخوندی اعتقادی به مس��کن مهر نداشت. در مجلس 
نهم به او گفتیم اگر اعتقادی به مس��کن مهر ندارید، الاقل 
قانون برنام��ه را با هر عنوان دیگری ک��ه می خواهید اجرا 
کنید! او هم نام های مختلف از جمله مس��کن اجتماعی را 

برای اجرای قانون مطرح کرد که هیچکدام را انجام نداد.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی 
ادامه داد: ناکارآمدی سیاس��ت های آقای آخوندی ۶ سال 
کش��ور را در حوزه مس��کن عقب انداخ��ت و در نهایت هم 
رئیس جمهور به دلیل تعطیل ش��دن حوزه مس��کن و بار 
روانی و خسارات کمرشکن اقتصادی که به مردم وارد شد، 

آخوندی را مجبور به استعفا کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
ب��ر اینکه عملک��رد بد آخوندی افزایش سرس��ام آور قیمت 

مسکن را سبب ش��د، گفت: متأسفانه 
ام��روز اگر یک ایرانی تمام درآمد خود 
را کنار بگذارد حتی به جای آب و غذا 
باد هوا بخورد، به ش��رط آنکه تورم هم 
نداشته باش��یم، تقریباً 34 سال طول 
می کش��د تا صاحبخانه ش��ود!  علیپور 
اظه��ار ک��رد: آخون��دی مدع��ی بود 
نمی تواند به حوزه مس��کن وارد شود، 
اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی باید 
راهبردی برای این حوزه می داشت که 
نداشت و حتی س��رمایه ای برای بانک 
مس��کن و بانک های دیگر ایجاد نکرد 
که اگر مدعی است وظیفه اش ساخت مسکن نیست، الاقل 
ش��رایط ساخت و سازها را فراهم کند تا مسکن از وضعیت 

نابسمان خارج شود.
وی ب��ا بیان اینکه متأس��فانه قوانین بس��یاری وجود دارد 
که اجرا نش��ده اس��ت، گفت: دیوان محاسبات پیش از این 
وضعیت خوبی نداش��ت. دی��وان یکی از چش��م های ناظر 

مجلس است که باید نظارت مؤثر داشته باشد.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنشان کرد: وقتی گزارش تفریغ بودجه بعد از دو سال 
به مجلس می آی��د چگونه می توان انتظار داش��ت مجلس 
نس��بت به عملکرد آقای آخوندی و یا دیگر وزرا رسیدگی 

مؤثر داشته باشد؟
علیپور با تأکید بر اینکه نظارت باید بهنگام باش��د تا مؤثر 
واقع شود، افزود: دادستان که در جایگاه مدعی العموم است 
در جای��ی که حق حاکمیتی مردم زیر س��ؤال رفته ورود و 

موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم قائمش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی بیان 
ک��رد: مهمترین وظیفه مجلس اکن��ون پیگیری طرح های 
مس��کن و به نتیجه رساندن آن و ایجاد ثبات در این حوزه 

است.  تسنیم

محس��ن حججی یکی از نیرو های پاس��دار لشکر زرهی 8 
نجف اش��رف بود که ب��رای دفاع از حرم اه��ل بیت )ع( و 
مبارزه با تروریست های تکفیری عازم سوریه شد و سرانجام 

در منطقه التنف به شهادت رسید.
روز 18 مرداد سومین سالروز شهادت شهید سرافراز اسالم 
شهید »محس��ن حججی« است؛ شهیدی که چشمان نافذ 
و ش��جاعت غبطه برانگیزش - که با اخالصی الهی آمیخته 
ش��ده بود - مردم ایران را با هر گرایش و س��لیقه ای تحت 
تاثیر قرار داد و ارزش واالی مدافعان حرم را بار دیگر برای 

همگان به اثبات رساند.
محس��ن حججی یکی از نیرو های پاس��دار لشکر زرهی 8 
نجف اش��رف بود که ب��رای دفاع از حرم اه��ل بیت )ع( و 
مبارزه با تروریس��ت های تکفیری عازم س��وریه شده بود و 
س��رانجام در منطقه التنف به شهادت رسید. پس از اعالم 
این خبر، مس��ئوالن نیروی زمینی سپاه و حزب اهلل لبنان، 
تالش های خود را برای بازپس گیری پیکر بی س��ر ش��هید 
حجج��ی دوچن��دان کردن��د و در نهایت پیکر این ش��هید 

بزرگوار در تاریخ 3 مهر وارد کشور شد.
تشییع تاریخی ش��هید محسن حججی در تهران، اصفهان 
و نج��ف آباد، یکی از ب��رگ های زرین و به یادماندنی دفتر 
قطور افتخارات نظام جمهوری اس��المی ایران است؛ روزی 
که اقش��ار مختلف مردم با هر گرایش و سلیقه سیاسی، به 
میدان آمدند و برای ش��هید تازه از دس��ت داده خود گریه 

کردند و فریاد انتقام سر دادند.
ش��هید حججی همچون موالیش س��رور و ساالر شهیدان 
حسین بن علی )ع( بی سر شد و در ماه محرم با ورودش به 
کش��ور و تشییع در تهران، اصفهان و نجف آباد، تمام ایران 
را حسینی کرد. تشییع کنندگان او تنها مردم این سه شهر 
نبودند. از زابل و قشم و بوشهر تا بیرجند و رشت و تبریز و 

کزمانشاه آمده بودند برای تشییع شهید سربلندشان.
خدا شهید شما را عزیز کرده

دقایق��ی پس از س��حرگاه روز 5 مهر 139۶ ک��ه قرار بود 
پیکر بی س��ر ش��هید حججی در میدان امام حس��ین )ع( 

تهران تش��ییع ش��ود، حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسجد 
امام حس��ین)ع( واقع در میدان امام حس��ین علیه الس��الم 
تهران رفتن��د و برای لحظاتی در کنار پیکر مطهر ش��هید 
محس��ن حججی حضور یافته و ضم��ن قرائت فاتحه، برای 
این مدافع حرم اهل بیت علیهم السالم آرزوی علو درجات 
کردند. ایشان دقایقی با خانواده ی این شهید عزیز به دیدار 
و گفت وگو پرداخته و از مجاهدت آنان تقدیر و تشکر کرده 

و برایشان صبر و اجر از درگاه الهی آرزو نمودند.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی خط��اب به خانواده ش��هید 
حججی فرمودند: خدا شهید شما را عزیز کرده، ببینید چه 
غوغایی در کش��ور به خاطر شهادت این جوان به راه افتاده 
اس��ت. همه ش��هدا پیش خداوند متعال عزیزند؛ لکن یک 
خصوصیتی در این جوان وجود داش��ته، خداوند هیچوقت 
کارش بدون حکمت نیس��ت. اخالص، نیت پاک و به موقع 
حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه به این گونه ش��هادت 
موجب ش��ده خداوند متعال نام شهید ش��ما را بلند کرده 

است.
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک روز پس از شهادت 
ش��هید حججی، پیام تس��لیتی را خطاب ب��ه خانواده این 
ش��هید مداف��ع حرم بیان ک��رد که در بخش��ی از این پیام 
آمده اس��ت: »مردم دالور و امت حزب اهلل خصوصاً خانواده 
شهید محسن حججی مطمئن باشند که فرزندان دلیر شما 
انتقام این اقدام ددمنش��انه را با تصمیمی قاطعانه که همانا 
ریشه کن کردن شجره خبیثه وهابیت و تروریسم از جهان 
اسالم اس��ت خواهند گرفت. این نوع جنایت ها که تاکنون 
هزاران مورد آن به همین ش��کل در عراق و سوریه بر ضد 
امت مس��لمان اعم از شیعه و س��نی به وقوع پیوسته تنها 
نتیج��ه ای که در بر خواهد داش��ت اتحاد و آگاهی بیش��تر 
عالم اس��المی نس��بت به هویت و خباثت این خوارج زمان 
اس��ت و ما را در پاک کردن سرزمین اسالمی از لوث وجود 
آنان مصمم تر و قدرتمندتر خواه��د نمود. به حلقوم بریده 
این ش��هید عزیز راه اباعبداهلل)ع( س��وگند یاد می کنیم که 
از تعقیب این ش��جره ملعونه و ناب��ودی این غده خطرناک 

برآم��ده در پیکر جهان اس��الم تا آخرین نفرش��ان از پای 
نخواهیم نشست«.

آخری��ن پی��ام صوتی ش��هید حججی که برای همس��رش 
فرس��تاده بود به ش��رح زیر است: »س��الم به همسر گلم. 
راس��تش دیگه گوشیم زیاد شارژ نداره؛ گفتم تا قبل اینکه 
خاموش بش��ه چندجمله ای باهات ح��رف بزنم. زهرا جان 
خیلی دوِس��ت دارم و خوش��حالم از اینکه من با تو ازدواج 
کردم؛ یادم میاد روز اول عقدمون بهت گفتم »من دوس��ت 
دارم ب��ا ازدواج با تو به س��عادت برس��م و س��عادت همون 
ش��هادته«؛ سرنوش��ت من با ازدواج با تو خیلی تغییر کرد؛ 
ش��غل خوبی پیدا کردم؛ راه و روش خوبی پیدا کردم؛ همه 
را یه جورایی مدیون تو هستم؛ ممنونم. االن دوباره قسمت 
ش��ده بِرم نوکری حض��رت زینب )س(؛ نمیدون��م این بار 
سرنوش��تم به شهادت می رسه یا نه؛ اما خیلی دوست دارم 
روس��فید بشم؛ حاال چه با شهادت، چه با لیاقت نوکری؛ اما 
دلم میخواد موثر باش��م؛ دعا کن ش��رمنده حضرت زینب 
نشم؛ دعا کن اونجا مفید باشم؛ بتونم به اسالم خدمتی کنم 
و کاری از دستم بربیاد؛ خدای نکرده نَرم اونجا و کاری بلد 
نباشم؛ نَرم اونجا و ترس و دلبستگی به من غلبه کنه. زهرا 
جان، من ازت میخ��وام حاللم کنی؛ اگر بدی کردم، اگر با 
اخالق��م تندی کردم، اگر یک موق��ع در زندگی هرازگاهی 
نمک زندگی مون کم و زیاد شد... ولی ُخب، زندگی قشنگی 
داش��تیم؛ من واقعا ازت راضی ام؛ هم از ت��و هم از زندگیم 

هم از سرنوش��تی که دارم راضی ام؛ دل��م میخواد برام دعا 
کنی روس��فید بشم؛ هرچه قسمت باشه، هرچه خدا بخواد، 
راضی ام به رضای خدا؛ اگه قسمتم شهادت بود که به آرزوم 
رسیدم اگر هم نبود می دونم صالح خدا چیز دیگه ایه. فقط 
می خوام حاللم کنی، خیلی دوِست دارم؛ مواظب خودت و 
پس��رم باش، مواظب پدر و مادرت باش، مواظب پدر و مادر 
من باش، همیش��ه به اونا سر بزن و همیشه باهاشون باش؛ 
همیش��ه به یاد من باش، خالصه خیل��ی مواظب خودتون 
باشین. پس��رم رو هم یه جوری تربیت کن که سرنوشتش 
هر چی ش��د ختم به س��عادت بش��ه؛ ختم به سربازی امام 
زمان )عج( بشه؛ خیلی دلم میخواد پاسدار یا روحانی بشه، 
اما انتخاب با خودش��ه؛ هرجور که خودش دوس��ت داشت؛ 
فقط یه جوری تربیتش کن که توی این جامعه یه س��رباز 
باش��ه برای امام زمان )عج(؛ خیلی دوستون دارم؛ مواظب 
خودتون باش��ین، برام دعا کنی��ن، خیلی برام دعا کنین. از 
طرف من هر کس��ی رو که دیدی��د حاللیت بگیرید، بگوید 
محسن گفت: »خوبی، بدی، کمی، زیادی، یه موقع غیبتی 
ک��ردم، یه موق��ع دلی رو رنجوندم یا حرف��ی زدم، خالصه 
ببخش��ید. حرم حض��رت زینب )س(، ح��رم حضرت رقیه 
)س(، ت��وی بازار ش��ام، جا هایی که می َرم ب��رای جنگ و 
نوکری به یادتون هس��تم و دعات��ون می کنم؛ دعا می کنم 
ان ش��ااهلل یه روز سوریه آزاد بش��ه و همتون بیاین زیارت؛ 

التماس دعا، خداحافظ«.  میزان

سرمقاله
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گزارش

نمی توان نماز را با علی و ناهار را با معاویه بود
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حس��اب کابری خود در توییتر نوش��ت: 
درس صفی��ن به ما می گوید نمی ت��وان نماز را با علی و ناهار را با معاویه 

بود و بر تل نشست و بر میدان نظر کرد.
علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در 

توئیتر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم نوشت: 
»سیره علی علیه السالم راه و رسم ماست. نمی توانیم جماعتی بی طرف باشیم که 

حق را ذلیل شمرده و باطل را نصرت ببخشیم.«
وی اف��زود: »درس صفی��ن به ما می گوید نمی توان نماز را با علی و نهار را با معاویه 

بود و بر تل نشست و بر میدان نظر کرد. غدیر بر غدیریان مبارک«. مهر

آمریکا می خواهد باور مردم ایران را تغییر دهد
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: آمریکا الق��ا می کند که 
وضعیت ایران در جهان از همه کش��ورها بدتر اس��ت و با این تحریف ها 
می  خواهد باور ملت ایران را تغییر بدهد تا مقابل نظام خودشان بایستند 

اما به این هدف هرگز نخواهد رسید.
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی مقدم افزود: آمریکا در پی آن اس��ت 
خواس��ته هایی را که از راه مذاکره نتوانس��ته به آن برسد، از طریق تحریم ها 
تأمی��ن کند و به این دلیل ملت ایران را تحت فش��ار ق��رار می دهد تا بین آنها با 
حاکمی��ت فاصله بیفتد. وی ادامه داد: این در حالی اس��ت ک��ه نظام جمهوری 
اسالمی متکی به آرای مردم است و مردم مقابل نظام نمی ایستند بلکه ناگزیر باید 

این شرایط را تحمل کنیم تا دشمن ناامید و از صحنه خارج شود. میزان

بررسی 40 پرونده نمایندگان سابق در هیأت نظارت مجلس یازدهم
س��خنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اش��اره به جلسات 
ای��ن هیأت گفت: بی��ش از 4۰ پرونده نمایندگان س��ابق که از قبل باقی 
مانده بود، در دستور بررسی قرار داشت که حدود 3۰ پرونده بررسی شد. 
حجت االس��الم موس��ی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه از مجلس دهم بیش از 4۰ پرونده از نمایندگان در 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس باقی مانده و بررسی نشده بود،گفت: 
هی��أت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره مجلس یازدهم بعد از انتخاب از س��وی 
نمایندگان و تش��کیل جلسات، بررسی این پرونده ها را در دستور کار خود قرار داد. 
وی گفت: حدود 3۰ پرونده باقی مانده از دوره قبل تا کنون بررس��ی ش��ده است و 

بیش از 1۰ پرونده دیگر نیز باقی مانده است.  فارس

فراق شهید حججی سه  ساله شد

 قسم سپهبد سلیمانی به حلقوم 
بریده شهید حججی

واعظی:ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود

در انتظار تحقق وعده
نایب رئیس کمیسیون عمران:

 آخوندی ۶ سال کشور را در حوزه 
مسکن عقب انداخت


