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رسول خدا(ص) می فرمایند:
في ِك َل َك ا ...إ َل ِ
يه.
ال تَتَّ ِك ْل إلى َغي ِر اَ ...
به كسى غير از خدا تكيه نكن كه خداوند تو را به همو وا مى گذارد.
(مستدرك الوسائل  :جلد  ،۱۱صفحه  ،۲۱۷حدیث )۱۲۷۹۰

مشهد اذان ظهر 12:29غروبآفتاب  18:48اذانمغرب  19:07نیمه شب  23:46اذان صبح فردا  4:43طلوعآفتاب فردا 6:10

...

تازههای مطبوعات
••ایران  -معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان
و خانواده در گفت و گو با این روزنامه گفت :از همه ارکان و
جریانهای کشور میخواهم دستکم مانند وحدتی که در
دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران وجود دارد ،در
داخل نیز همه به پشتیبانی و حمایت از دولت برخیزند....
مخالفتهایی که با برجام صورت گرفت ،نشان دهنده
وجود نوعی لجاجت است و این که برخی تالش میکنند از
همه ابزارهای قانونی و غیرقانونی که در اختیار دارند ،برای
به زمین زدن دولت قانونی کشور استفاده کنند.
••آفتاب یزد -این روزنامه آخرین سخنرانی مرحوم حاج
احمد خمینی را درباره اختالس ها و مفاسد اقتصادی که
در روزهای آخر حیاتش بیان کرده بود ،به عنوان عکس یک
خود انتخاب کرده است .در تیتر این مطلب آمده است:
اگر همه دشمنان انقالب و اسالم جمع می شدند ،نمی
توانستند بالیی که خود ما بر سر پول ملی مان می آوریم،
بر سر ریال بیاورند.
••آرمان  -فاطمه هاشمی دختر مرحوم آیت ا ...هاشمی
در گفت و گو با این روزنامه درباره این نکته که در عرصه
سیاسی افرادی برای حضور در نهادهای تصمیمگیر بهویژه
در جریان اصالحات دعوت به حضور میشوند که سابقه و
عملکرد مشخصی ندارند ،گفت :درست است .متاسفانه
این اتفاق به شدت در اصالحطلبان و سیاسیون ما رخ داده
است .به عنوان مثال فشاری که اصالحطلبان به شهردار،
معاونان شهرداری و غیره برای قرار دادن افــراد حزب،
گروه ،باند و دوستان خودشان وارد میکنند که خیلی زیاد
است و در نتیجه افرادی که برای آن جایگاه مناسب نیستند
معرفی میشوند.
••کیهان  -همپای رسانه عبری العربیه ،منافقین نیز به
نطق ضد انقالبی و ضدایرانی پروانه سلحشوری نمره
قبولی دادند.
••ایران – کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت
و گو با این روزنامه و در پاسخ به این سوال که آیا آیت ا....
جنتی نشاط   و سرزندگی گذشته را برای دبیری شورای
نگهبان دارد؟ گفت :اگر حمل بر اغراق نگذارید ،الحمدهلل
این نشاط همچنان هست .ایشان گاهی آن قدر جلسه
میگذارند و فرمایش دارند که ما را هم خسته میکنند .وی
همچنین با اشــاره به این که آیت ا ...جنتی هم به جوان
گرایی اعتقاد دارد ،افزود :در بحث جوان گرایی باید در
حوزههای اجرایی و دیگر حوزهها تفکیک قائل شویم؛ یعنی
مدیران اجرایی ما باید اغلب از جوانان باشند اما حوزههایی
هم وجود دارد که اتفاق ًا کبر سن و تجربه در آن ها خیلی مهم
است که شواری نگهبان هم همین طور است .
••آرمان  -روابطعمومی دادگستری استان فارس تایید
کرده است یکی از بخشداران شهرستان مرودشت همراه
دو نفر دیگر روز پنج شنبه15شهریورماه بازداشت شدهاند.
ابعاد این پرونده و علت دستگیری این افراد هنوز مشخص
نیست اما احتمال دستگیری افراد دیگر یا فراخوانی دیگر
افراد درباره این پرونده وجود دارد.
••ابتکار  -محمدعلی وکیلی ،نماینده مجلس و مدیر
مسئول این روزنامه در مطلبی با عنوان «آنچه را روحانی
نگفت رهبری تذکر داد» نوشت :رهبر انقالب خطاب به
نهادهایحکومتیخارجازدولتتوصیهوتاکیدکردندکهبا
دولت موازی کاری نکنندِ ....
سنت نهادسازی و بنیادسازی
پایدار ماند .اکنون به پارهای از بنیادها که اهداف مقدسی
دارنــد (مانند آستان قدس رضــوی ،بنیاد برکت ،بنیاد
مستضعفان و  )...چندان وسیع شدهاند که عم ً
ال به رقیب
دولت تبدیل شدهاند.

...

انعکاس
••راه دانا مدعی شد  :با دستور قوه قضاییه روند اعطای
تسهیالت  ۵۰۰میلیون دالری (بیش از  ۷۰۰۰میلیارد
تومان) به یکی از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران که با
رانت دولت در حال به سرانجام رسیدن بود ،متوقف شد.
بنا بر این ادعا ،دولت به بهانه احداث  ۷۵۰هکتار گلخانه
هیدروپونیک ،مبلغی معادل  ۵۰۰میلیون دالر به «شرکت
عمران کرمان» با عاملیت حسین مرعشی تخصیص داده بود.
••خبرآنالین نوشت  :اسدا ...عسگراوالدی ،رئیس اتاق
بازرگانی ایران و چین گفت :میتوان مشکل بازار ارز را
دو ماهه حل کرد .باید کمیسیونی متشکل از اقتصاددانان
کشور تشکیل شــود و در ایــن کمیسیون بــرای بــازار ارز
چارهاندیشی کرد.در دوران ریاست ولیا ...سیف بر بانک
مرکزی ،به ایشان گفتم اگر من رئیس کل بانک مرکزی
بــودم ،مشکل بــازار را حل میکردم.بین اقتصاددان با
اقتصاد خوانده تفاوت وجود دارد .اقتصاددان است که
میداند مشکل اقتصاد کشور کجاست و چگونه میشود
حل کرد ،بر این اساس ،دولت باید با اقتصاددانان و بزرگان
اقتصاد کشور همفکری کند.
••تابناک نوشت :محمود صادقی نماینده تهران از پیگیری
موضوع دانشجویان ستارهدار امسال خبر داد و در توئیتر
خود نوشت :طی تماسی با هیئت گزینش دانشجو ،موضوع
دانشجویان ستار هدار امسال را پیگیری کــردم .گفتند
تعدادشان کم اســت و در حــال تــاش بــرای حل مشکل
هستیم؛ از وزیر محترم اطالعات انتظار میرود ،در اجرای
وعدهها و تعهدات رئیسجمهور برای رفع موانع پذیرش این
دانشجویان اهتمام بیشتری داشته باشند.
••عصر ایران نوشت« :یک روز پس از پیروزی انقالب این
شایعه در تهران پیچید که آب لوله کشی مسموم شده است
و موجی از نگرانی در میان مردم به وجود آمد .همان شب
(شامگاه  ۲۳بهمن  )۵۷مهندس بازرگان به رادیو رفت و به
گواه مجری یک لیوان آب نوشید و گفت :خیال مردم آسوده
باشد .هیچ مسمومیتی در کار نیست و اگر باشد تا پایان این
برنامه مشخص میشود ».حاال هم نیاز است مردم به حرف
کسی اعتماد کنند و برای خرید پوشک و دالر و سکه و نوار
بهداشتی و پراید به بازار یورش نبرند.
••اعتماد آنالین نوشت  :الیاس حضرتی نماینده اصالح
طلب مجلس ،خبر احتمال کاندیداتوری خود در انتخابات
ریاست جمهوری را تکذیب کــرد ،اما گفت که از جامعه
واکنشهای خوبی دربــاره نامزدی خود دریافت کرده
است .وی افزود :زمانی که در مجلس و در جریان استیضاح
وزیر اقتصاد نطق کردم ،برخی موضوع کاندیداتوری من را
دوباره مطرح کردند .مجدد امروز به رغم آن که در فضای
جامعه واکنشهای خوبی به این موضوع وجود داشت،
اعالم میکنم که قصد نامزدی در انتخابات را ندارم.
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در واکنش به رد فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان انجام شد

پیوستن برخینمایندگانبه پویش«رأیت را بگو

»

رد تصویب فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس
که به رغــم موافقت اکثریت آنــان یعنی  190نفر در
امضاهای اولیه طرح رخ داد با واکنش برخی جریان ها و
فعاالن رسانه ای روبه رو و با پویش های مجازی برای اعالم
رای نمایندگان همراه شده است .از جمله این که در یک
پویش که در فضای مجازی شکل گرفته است ،کاربران
فضای مجازی با هشتگ #رایت_را_بگو از نمایندگان
خواسته اند که اعالم کنند به این موضوع چه رایی داده
اند .موضوعی که به عنوان هراس نمایندگان مردم از آشکار
شدن رای های شان توصیف می شود .طرح شفافیت آرای
نمایندگان که پیش از این ،حمایت 207نفری نمایندگان
را همراه داشت روز چهارشنبه در ناباوری تنها  59رأی
موافق را کسب کرد و فوریت آن رد شد .گفتنی است رد
فوریت طرح به معنای رد کلیت آن نیست بلکه این طرح در
قالب طرح های عادی و بدون قید فوریت در زمان دیگری
درصحنعلنیمجلسمطرحخواهدشدامااحتمالمطرح
شدن طرح های بدون فوریت با توجه به زمان های محدود
مجلس عم ً
ال بعید به نظر می رسد.
▪چرا موافقان شفافیت ،مخالف فوریت طرح شدند؟

علیرضا سلیمی ،عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس با اظهار تاسف از رای نیاوردن یک فوریت طرح
شفافیت آرا افــزود :همه مردم باید بدانند که موکالن
شان چه رای دادند .وی ادامه داد :شاهد بودیم بسیاری
نمایندگان که از لیست امید بودند در هنگام رای دادن
عدد چهار (رای موافق) را به همدیگر نشان می دادند
ولــی رای مخالف دادنــد ،از ایــن رو ما از هیئت رئیسه
می خواهیم فهرست رای نمایندگان را منتشر کند تا
اسامی تمام این افــراد مشخص شود .عباس گودرزی
نماینده مردم بجنورد هم در گفت و گو با موج تأکید کرد:
رای ندادن مجلس به دو فوریت طرح شفافیت آرا باعث
تاسف است و امیدوارم نمایندگان این رای را جبران
کنند .حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر هم
دربــاره علت مخالفت نماینده ها از طرح شفافیت در
توئیتر نوشت :نباید به تعداد امضاهای طرح شفافیت آرا
نمایندگان دل خوش باشیم چون کسانی بودند که به
خود من گفتند ،طرح را از روی رودربایستی امضا کرده
اند و با آن موافق نیستند .سید محمدباقر عبادی نماینده
مردم بیرجند در مجلس هم طی سخنانی با بیان این که
در خصوص شفافیت آرای نمایندگان نیز بنده موافق این
طرح بودم ،افزود :باید آن افرادی که به طرح شفافیت
آرا رأی ندادند پاسخ گوی ملت باشند .محمدمهدی
زاهدی ،عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن انتقاد از
تصویب نشدن فوریت طرح شفافیت نمایندگان گفت:
این موضوع اقدام پسندیدهای نبود و به نظر من این اتفاق
چیزی جز نفاق نیست .وی ادامه داد :اتفاق پسندیدهای
نیست که  200نماینده ایــن طــرح را امضا کنند اما
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مردم جهرم در مجلس از جمله نمایندگانی است که طرح
شفافیت آرای نمایندگان را امضا کرده ،او علت مخالفت
تعدادی از نمایندگان را آماده شدن طرح کامل تری که
در مهرماه به صحن علنی مجلس خواهد رفت ،بیان می
کند .وی افزود :اعالم کردند که طرحی کامل تر از طرح
ارائه شده برای شفاف سازی دارند که به زودی به مجلس
ارائه می شود.
▪پیشنهاد قاضی زاده و امیرآبادی برای شفافیت آرا

پس از مطرح شدن و به رای گذاشتن ،طرح با  59رای
مثبت تصویب نشود .در عین حال محمد جواد فتحی
عضو فراکسیون امید مجلس هم با اشــاره به مخالفت
نمایندگان با یک فوریت شفافیت آرا ،گفت :رد فوریت
این طرح تعجب آور بــود .وی افــزود :نمایندگان تصور
کردند که با تصویب این طرح ،امنیت و آزادی الزم برای

فعالیت و رایدهی را نخواهند داشت و پس از آن به دلیل
فشارهای بیرونی نتوانند به خوبی عمل کنند .مصطفی
کواکبیان هم ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان در رأی
گیری این طرح گفت« :مجلس اقدام خوبی نکرد...مردم
چه قضاوتی درباره ما دارند؟» در همین حال براساس
گــزارش راه دانــا ،محمدرضا رضایی کوچی ،نماینده

در همین حــال ،امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو
هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت :متاسفانه بسیاری
از همکارانم برخالف امضاهایشان به یک فوریت طرح
شفافیت آرا رای منفی دادند و با این شرایط احتمال این
که این طرح عم ً
ال از دستور کار مجلس دهم خارج شود زیاد
است .بنابراین پیگیر این خواهم بود که با همکاری بخش
فناوری مجلس ،امکان شفافیت داوطلبانه را به سایت جدید
مجلس بیفزاییم .وی افزود :بدین گونه هر نمایندهای که
خواستمیتواندبهصورتداوطلبانهآراودیگرشاخصهای
عملکردی خود را با شما در میان بگذارد .از طرفی در اولین
روزپسازتعطیالتنامهایراخطاببهآقایالریجانیتنظیم
خواهیم کرد که اجازه انتشار داوطلبانه آرای نمایندگان
موافق این طرح را صادر کنند .احمد امیرآبادی فراهانی
نماینده مردم قم در مجلس هم در توئیتی تأکید کرد :از
اول مهرماه  ۹۷داوطلبانه آرای خود را به طرحها و لوایح
در مجلس شورای اسالمی اعالم خواهم کرد .شما هم از
نمایندگان خود بخواهید به پویش شفافیت آرا بپیوندند.

پاسخ  ۲۱نماینده به پویش#رایت_را_بگو
در شبکه هــای اجتماعی نیز برخی کــاربــران شبکه
هــای اجتماعی نیز با هشتگ هایی مانند #رایــت_
را_بگو# ،مدرس_کجاست و #فریب_مردم نظرات
خود را درباره این موضوع اعالم کردند .در این زمینه
خبرنگاران روزنامه خراسان و آخرین خبر ،در گفت و
گو با برخی نمایندگان از آن ها خواست به پویش «رایت
را بگو» بپیوندند که واکنش های زیر پاسخ های برخی
نمایندگان به سوال خبرنگار خراسان است:
••حسینعلیحاجیدلیگانینمایندهشاهینشهر:رای
من موافق بود.
••محمد رضا عارف نماینده مردم تهران :آن روز غایب
بودم.
••فریده اوالد قباد نماینده مردم تهران :آن روز غایب
بودم اما جزو امضا کنندگان هر دو طرح بودم.
••محمد زاهدی نماینده مردم کرمان :آن روز غایب بودم.
••عزتا ...یوسفیان مال نماینده مردم آمل :رایم را نمی
گویم؛ رای من محرمانه است.
••محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان :رایم را نمی
گویم.
••ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران :رایم را نمی
گویم.
••اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد همدان :رای
موافق دادم.

••مــحــمــد مــحــمــودی شـــاه نــشــیــن نــمــایــنــده مــردم
شهریار،قدس ومــارد :دوست نــدارم بگویم  ...جزو
امضا کنندگان طرح بودم.
••سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین ،آبیک و
البرز :رای موافق دادم.
••مهرداد بائوج الهوتی نماینده لنگرود در مجلس :رای
موافق دادم.
••فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس :رای
موافق دادم.
••رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد :من با
افشای رای در تمام رای گیری ها مخالفم ولی با افشای
رای در موارد خاص مانند کنوانسیون ها موافقم.
••محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس :در
زمان رای گیری ماموریت بودم ولی اگر حاضر بودم
رای مثبت می دادم.
••سید تقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره :موافق
مسلم طرح هستم.
••پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران :در زمان رای
گیری در صحن نبودم و اگر حضور داشتم حتما رای
مثبت می دادم .ان شاءا ...با تالش دوستان مجدد قید
یک فوریتی را در صحن مطرح خواهیم کرد.
••نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس :آن روز غایب
بودم ولی آرای من همیشه شفاف بوده چه مخالف چه

موشک باران مقر حزب دموکرات وکمین موفق علیه پژاک

روزانتقام از تروریست ها
ادیب -خبرگزاری فارس گزارش کرد که منابع رسانهای ُکرد در عراق
خبر دادنــد ،دفتر مرکزی گروهک دموکرات کردستان( حدک) در
«کوی سنجق» هدف حمله موشکی قرار گرفته است .این گروهک از
جمله گروهک های تجزیه طلب مسلح در مرزهای غربی ایران است که
دفتر آن در منطقه کردستان عراق قرار دارد .درباره تعداد کشته ها نیز
اخبار رسمی منتشر نشده است اما گفته می شود  11نفر از اعضای این
گروهک کشته شده اند .تا لحظه تنظیم این خبر هیچ منبع رسمی در
ایران به این خبر واکنش نشان نداده یا منبع دیگری این ادعای منابع
کردی را تایید نکرده است .با این حال شب گذشته سایت خبری رجا
نیوز مدعی شد که «پایگاه موشکی سپاه پاسداران در شمال غرب مواضع
گروهکهای تروریستی را هدف قرار دادهاند و  ...گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان واقــع در شمال عــراق هدف موشکهای
زمینبه زمین ایران قرار گرفت.
بهنظر میرسد که موشک ها با دقت به اهداف خود اصابت کردهاند».
فیلم هایی نیز از حرکت این موشک ها در آسمان منتشر شده است.
درعین حال سایت خبری تحلیلی مشرق گزارش داد :تیرماه امسال
تروریستها با حمله به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
نیروی زمینی سپاه واقع در روستای دری منطقه مریوان در استان
کردستان و انفجار زاغه مهمات ،تعداد  10تن از رزمندگان اسالم را به
شهادت رساندند .همان زمان سرلشکر جعفری فرماندهی سپاه وعده
انتقام هـموزن این جنایت تروریستها را داده بود اما هنوز مشخص
نیست حمالت امروز تحقق همان وعده است یا به طور کلی این حمله
منشأ دیگری داشته است .سایت تابناک نیز دیروز نوشت« :نیروهای
سپاه پاسداران در واکنش به تحرکات گروههای تروریستی تجزیه طلب،
از بامداد شنبه ( 17شهریور) ،مواضع نظامی گروهک تروریستی حزب
دموکرات کردستان ایران و گروهک تروریستی حزب دموکرات را در
نزدیکی شهر کویه واقع در 180کیلومتری محل شلیک و 66کیلومتری
مرز ایران و عراق هدف قرار داده اند و موشکهای شلیک شده به این
مواضع نیز در امتداد این حمالت بوده است .سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با شش فروند موشک زمین به زمین ،مقر تروریستهای حزب
دموکرات کردستان را هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن
دهها تن از اعضای این گروهها از جمله سرکردگان آن ها شد ».براساس
گزارش تابناک منابع خبری اعالم کردهاند پس از این عملیات موشکی،
جنگندههای اف  5نیز در منطقه مد نظر پرواز کردهاند و برخی منابع از
پرواز پهپادها برای ثبت عملیات سخن به میان آوردهاند اما منابع رسمی
این دو رویداد را هنوز تایید نکردهاند
.در عین حال در رسانه های غیر رسمی و فضای مجازی از این اتفاق به
عنوان انتقام سپاه نام برده می شود ،موضوعی که تا لحظه تنظیم این
خبر (ساعت  21شب گذشته) درباره آن هیچ موضع رسمی منتشر نشده
است .براساس گزارش فارس ،وبسایت «کردستان  »24روز گذشته به
نقل از «ابراهیم جوکلی» نوشت که «تعدادی موشک از جانب [خاک]
ایران به دفتر مرکزی حزب [گروهک دمکرات] در فاصله  65کیلومتری
مرز ایران اصابت کرده است ».کردستان  24با بیان این که این حمله
چند کشته و زخمی بر جا گذاشته است ،نوشت که یک مسئول دیگر
[در گروهک] گفته که پنج نفر کشته و بیش از  35نفر مجروح شدهاند.
اما برخی منابع دیگر تعداد کشتهها را  11نفر ذکر کردهاند .طبق این
گزارش« ،مصطفی مولودی» دبیر کلو «خالد عزیزی» دبیر کل پیشین
[گروهک] حزب دموکرات در میان مجروحان هستند .این منبع به نقل
از شاهدان عینی نوشت که تعدادی پهپاد در آسمان منطقه دیده شده که

احتماال ماموریت آنان ثبت حمله و نتیجه آن بوده است .به گزارش دویچه
وله سخنگوی گروهک دموکرات کردستان نیز گفت :بیش از  10عضو
کمیته مرکزی در حمله موشکی کشته شدند.
▪تروریست های پژاک در کمین نیروی زمینی سپاه

درعینحالنیرویزمینیسپاههمجمعهگذشتهباکمینبهموقعوحمله
به یک دسته از گروهک تروریستی پژاک انتقام حادثه تروریستی  30تیر
ماه امسال را از عوامل این جنایت گرفتند ،همزمان نیز حکم اعدام سه
تروریست شناسنامه دار در غرب کشور از جمله رامین حسین پناهی عضو
گروهک کومله اجرا شد تا در مجموع یک  24ساعت سیاه برای سه حزب
تروریستی غرب کشور رقم بخورد  .
▪ 3تروریست کومله به سزای اعمال شان رسیدند

همزمان سحرگاه دیروز حکم اعدام رامین حسین پناهی ،زانیار و لقمان
مرادی سه تروریست شناسنامه دار و اعتراف کرده غرب کشور پس از طی
مراحل قانونی محاکمه و بعد از انجام دفاعیات مفصل وکال به مرحله اجرا
درآمد .رامین حسین پناهی عضو گروهک جنایتکار کومله که در جنایت
های خود روی داعش را سفید کرده اند ،بود .او در کنار کسانی سالح به
کمر بست که سابقه سر بریدن با موزائیک را در کارنامه ننگین خود داشته
اند و حسین پناهی در بازجویی های خود به صراحت تأکید کرده بود که
برای تبلیغ به گفته او «حزب کومله» به ایران آمده بود! او بعد از یک مرتبه
خروج غیرقانونی از کشور ،در قالب یک گروه نظامی ،به قصد عملیات
خرابکارانه به کشور وارد شده و در تیر ماه  96در ایستگاه بازرسی ورودی
شهرستان سنندج ،به همراه همدستانش اقدام به پرتاب نارنجک جنگی
و شلیک تیر به سمت ماموران کرده که این درگیری منتهی به هالکت سه
تن از اعضای تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسین پناهی شد .حسین
پناهی در بازجویی های خود اذعان کرده که یک خشاب  ۳۰تیری را به
سمت ماموران شلیک کرده و افزوده است برای انجام مأموریت گروهکی
به منطقه دهگالن وارد شده بود.
▪جنایت دو پسرعمو علیه خانواده امام جمعه مریوان

لقمان و زانیار مرادی دو نفر دیگری بودند که دیروز بعد از نزدیک به 10
سال محاکمه مفصل ،اعدام شدند .اتهام آن ها محاربه ،معاونت در سه
فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلح ه جنگی بوده است.
لقمان و زانیار مرادی که در سال های  86و  87سابقه دستگیری و سپس
آزادی داشته اند ،با اقدام تروریستی در شهرستان مریوان باعث کشته
شدن سه تن از هموطنان مان از جمله فرزند امام جمعه مریوان شدهاند.
زانیار مرادی نزد بازپرس دادسرای سنندج اذعان کرده که اقدامات
مجرمانه را به پیشنهاد فردی به نام هلپاچ که یک تبعه عراقی بود ،با
هدف دریافت بیست میلیون تومان پول و اعزام به یک کشور اروپایی
انجام داده است.
به گزارش میزان لقمان مرادی نیز ضمن تایید اظهارات زانیار ،اقرار کرده
بود که پیشنهاد زانیار مبنی بر ترور را در قبال دریافت وجه پذیرفته و در
جهت همراهی با او ،یک قبضه اسلحه کالش از عراق تهیه کرده و بعد از
این که به همراه زانیار هشت بار به موقعیت ترور در مسجد و منزل امام
جمعه مریوان رفته ،نهایت ًا در ساعت  ۲۱شب مورخ  14تیر سال  88در
مسیر بازگشت مرحومان از مسجد به طرف آنها شلیک و سپس ترک
موتور زانیار مرادی محل را ترک کرده است.

موافق.
••محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان :آن روز
غایب بودم ولی با کلیت موضوع موافقم.
••جمشید جعفر پور نماینده الرستان در مجلس :رای
موافق دادم.
••میرزایـی نماینده ايلام در مجلـس :من حتـی زمانی
کـه نماینـدگان بـرای طـرح ایـن موضـوع امضـا جمـع
میکردنـد نیـز مخالفـت خـود را اعلام کـردم و در روز
رای گیری نیز بـه طرح شـفافیت آرای نماینـدگان رای
منفـی دادم.
••حشمتا ...فالحتپیشه نماینده مردم اسالم آباد
غرب و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی « :رایت را بگو» یک بازی است ،منافق ترین
نماینده های مجلس کسانی هستند که جریانی را راه
می اندازند و خودشان هم به آن رای نمی دهند .خدا
را شاکرم که جزو امضا کنندگان طرح شفافیت آرای
نمایندگان نبودم .البته آن زمــان مالقات خارجی
داشتم و آن زمان حضور نداشتم .اما چند هفته علیه من
نوشتند ،کسانی که امضا نکردند را بشناسید اما منافق
برخی کسانی بودند که امضا کردند .البته من رایم را
همیشه در  15سال اخیر شفاف اعالم کرده ام .وقتی
دیدم عده ای کار منافقانه می کنند ،من به فوریت این
طرح هم رای ندادم.

فرمانده پدافند هوایی تهران خبرداد:

ایران در آستانه صادرات سامانه های پدافندی
توضیحات امیر سرتیپ ساعدی درباره ساختار پدافند هوایی
هادی محمدی – در حالی که این روزها به رغم تهدیدات و تحریم های آمریکا
،نگرانی ها بابت تولیدات داخلی افزایش یافته  ،روز گذشته امیر سرتیپ بیژن
ساعدی فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران در گفت وگو با خبرگزاری مهر پرده
از یک اتفاق مهم در آینده صنایع دفاعی کشور برداشت و در پاسخ به این سوال که
آیا امروز به جایگاهی رسیده ایم که بتوانیم تجهیزات و سامانه های پدافندی بومی
را به دیگر کشورها صادر کنیم؟ تصریح کرد  :بله من در همین یک کلمه پاسخ شما
را می دهم و اخبار آن را در آینده خواهید شنید.
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وقتی در نقشه دشمن بازی می کنیم
این روزها که عطر یاد سید الشهدا بیش از همیشه مشام
جان را می نوازد ،بیش از همیشه این فرمایش اباعبدا...
(ع) که عمیر انصاری نقل می کند ،در جانم و البته در جان
قلم و واژه ها می نشیند و پی ابالغ این پیام برمی خیزد که؛
«میان مردم اعالم کن هر کس حقی به گردن دارد در رکاب
من پیکار نکند؛ زیرا هر کس از دنیا برود در حالی که دینی
بر عهدهاش باشد که چارهای برای آن نکرده باشد ،گرفتار
دوزخ میشود ».مردی برخاست و گفت«:همسرم پذیرفت
که از طرف من بپردازد ».امــام(ع) پاسخ داد :آن زن آیا او
قدرت دارد چنین کند؟ دقت کنیم و این حدیث را هزار بار
بخوانیم و بیندیشیم وقتی شهادت در رکاب سید الشهدا هم
نمی تواند جانشین حق الناس شود ،ما چگونه می خواهیم
پاسخ گوی اعمال مان درباره انواع حق الناس باشیم که
پشت کوه را خم می کند؟ این اختالس ها ،کم کاری ها،
اذیت کردن ها ،تا همین مــوارد جزئی مثل پارک جلوی
پل دیگران ،بلند کردن صدا به آزار مردم ،دیر راه انداختن
کار ارباب رجوع و ...حقوقی است که بر ذمه ما می ماند یا
احتکار ،واژه منحوسی که سال ها مرده بود اما امروز باز به
دلیل بی تدبیری مسئوالن و فزون طلبی برخی زالوصفتان
دوباره تجدید حیات کرده است ،از روشن ترین مصادیق
تضییع حق الناس است که برخی مثل وبال بر دوش دارند.
به این فکر کرده ایم آیا که با احتکار چه خیانت بزرگی در حق
ملک و ملت مرتکب می شویم؟ فکر کرده ایم که اگر شهادت
در رکاب حسین(ع) نمی تواند یک حق الناس کوچک را
بشوید دیگر هیچ عملی نخواهد توانست حق الناس وسیع و
چند وجهی احتکار را جبران کند حتی عزاداری محرم؟ بله،
حق الناس است احتکار هم به لحاظ اقتصادی ،هم سیاسی
و هم روحی و روانی چه فقط جیب مردم را خالی نمی کند
احتکار که دل مردم را هم پرمی کند این رفتار جهنمی.
اجازه دهید صریح عرض کنم امروز بی عملی و کم عملی
مسئوالن و ترویج ولع در میان مردم و احتکار ،سه سرلشکر
لشکر دشمن اند که دقیقا در نقشه او بازی میکنند .حاال
دانسته یا ندانسته فرقی نمی کند .نتیجه یکی است؛ برهم
خــوردن تــوازن جامعه و نظامات تعریف شده بین مردم و
آرامش و اعتماد و امید آحاد کشور به عالوه ناکارآمد نشان
دادن حکومت دینی که گناهی هزار بار بزرگ تر است.
واقعیت این است که دشمن می خواهد زمین گیرمان کند
اما برخی از ما مردم و مسئوالن چنان رفتار می کنیم که
بیایجاد هزینه برای او ،در زمینش خاک می شویم .از ترس
این که به تب ،مبتال نشویم ،خودکشی می کنیم! تعجب
نکنید ،به بازار و عمل مسئوالن و کنش ها و واکنش های
خودمان نگاه کنیم جز این چه معنایی دارد رفتاری که در
پیش گرفته ایم؟ بیگانه می خواهد بگوید ناکارآمدیم ،ما
خود دست از کار می کشیم! می گوید بی برنامه ایم و ما
برنامه داشته را کنار می گذاریم .می خواهد کمبود ایجاد
کند ما با کم کاری و شیوه اشتباه خرید ،داریم همان هدف
را عملیاتی می کنیم .این ها همه جلوه هایی از حق الناس
است و زمانی که امام حسین(ع) می فرمایند ،کسانی که
حقی بر گردن شان است با ما نیایند ،چگونه شرم نمی کنیم
و با این همه حق بر گردن مان به استقبال محرم می رویم؟

...
آمریکا

کری :ترامپ ثابت کرد بی اعتمادی ایران
به آمریکا درست بوده است

▪جزئیات جدید از ساختار پدافند هوایی

به گزارش مهر ،امیر سرتیپ بیژن ساعدی در این گفت وگو درباره نوع عملکرد
پدافند هوایی در مقابل تهدیدات و خطرات اظهار کرد  :پدافند هوایی دو ساختار
دارد یک ساختار یگانی شامل گروهان ،گردان و گروه در قالب قرارگاه منطقه.
این تقسیم بندی در همه سازمان های نظامی وجود دارد .اما امور رزمی و عملیاتی
در یک ساختار دیگری اجرا می شود که آن ساختار تعطیل بــردار نیست و به
صورت شبانه روزی فعال است که به آن شبکه یکپارچه پدافند هوایی گفته می
شود .این شبکه یکپارچه تشکیل شده از مراکز متعدد فرماندهی و کنترل .این
مراکز فرماندهی و کنترل متناسب با سلسله مراتب خودشان کلیه سامانه های
پدافندی از جمله موشکی ،راداری ،شنود الکترونیک ،جنگ الکترونیک ،پدافند
غیرعامل را که در اقصی نقاط کشورحدود ۳۶۰۰نقطه هستند  ،کنترل می
کنند بنابراین هر اقدامی که در حوزه پدافند هوایی کشور صورت می گیرد باید با
دستور و فرمان این شبکه باشد.وی در پاسخ به این سوال موضوع پرواز هلی شات
ها و پهپادها بر فراز تهران به کجا رسید؟ نیز گفت  :قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیا(ص) با راهبری ستاد کل نیروهای مسلح یک دستورالعمل ویژه را به همه
استانداری ها ابالغ کرد ،مبنی بر این که هر سازمان و شخصی بخواهد پرنده بدون
سرنشین برای امور مربوط به خود به پرواز در بیاورد باید با پدافند هوایی آن منطقه
هماهنگی های الزم را انجام دهد .از طرف دیگر پدافند هوایی در بخش کشف این
هلی شات ها از سامانه های مدرن راداری و سامانه های اپتیک بهره برداری کرده
و این پهپادها کامال در رصد و اشراف اطالعاتی سازمان پدافند هوایی قرار دارد.
▪استفاده از سامانه هــای لیزری و سامانه هایی با انــرژی جنبشی علیه
هلی شات های بدون مجوز

امیر ساعدی افزود :در بخش مقابله ای هم از سامانه های جنگ الکترونیک در
بخش ارتباطی و غیر ارتباطی و همچنین سامانه های لیزری و سامانه هایی با
انرژی جنبشی بهره برداری کرد ،به همین دلیل به راحتی آن ها را کشف و به
صورت بی صدا و خاموش در صورت تخلف با آن ها برخورد الزم را خواهد داشت.
این که شما مانند چند سال پیش دیگر صدایی یا خبری در این باره نمی شنوید به
این دلیل است که با متخلفان نیز به شیوه های مدرن و جدید برخورد می شود.

جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با انتقاد از اقدام
رئیس جمهور این کشور برای خروج از بر جام گفت که
دونالد ترامپ ثابت کرد ؛ بی اعتمادی ایرانیها به آمریکا
درست بوده است .به گــزارش ایسنا  ،وی در گفتوگو با
شبکه سی ان ان تصریح کرد :برجام قویترین ،شفافترین
و پاسخ گو ترین توافق در تمام جهان است .رئیس جمهور با
این کار به تندروها در ایران قدرت داده است ،به آن هایی که
میگفتند نمیتوانید به آمریکا اعتماد و با آن مذاکره کنید،
چرا که آن ها شیطان بزرگ هستند .وی که نقش کلیدی در
مذاکرات هسته ای داشت ،افزود :دونالد ترامپ ثابت کرد
که آن ها درست میگویند او روحانی و آن هایی را که قصد
حرکت در مسیر منطقی و معقولتری داشتند ،در شرایط
سیاسی بسیار سختتری قرار داد.

...

فلسطین
ممانعت اسرائیل از سفر عهد التمیمی به ایران
«عهد التمیمی» ،دختر قهرمان فلسطینی که رسانهها از او
به عنوان نماد مقاومت و سفیر جهانی انسانیت یاد میکنند
و با دعوت معاونت برون مرزی صدا و سیما برای حضور
در ایران و شرکت در مراسم تجلیل از وی ،قصد خروج از
فلسطین و سفر به اروپا و سپس ایران را داشت ،از طرف
رژیم صهیونیستی ،ممنوع الخروج شد .به گزارش ایسنا،
روابط عمومی شبکه پرس تی وی آورده است ،این در حالی
بود که خانواده التمیمی اظهار کردهاند که مقامات دولت
تشکیالت خودگردان فلسطین با اعــام این که عوامل
رژیم صهیونیستی تهدید کرد هاند ،در صورت خروج از
فلسطین مشکالت بسیاری برای آن ها پیش میآورند ،به
این خانواده گفتهاند که رژیم صهیونیستی در عین حال که
رسما هیچگونه مدرک و مستندی برای منع خروج آن ها
ارائه نمیکند اما در واقع به این وسیله ممنوع الخروجی آن
ها را اعالم کرده است.رژیم صهیونیستی حتی از سفر این
خانواده به اروپا نیز جلوگیری به عمل آورده است.
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