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دومین نامه به قالیباف درباره انتخاب رئیس دیوان محاسبات

فرآیند انتخاب بذرپاش
«مخدوش» است

گــروه سیاســی /محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلس باز هــم مخاطب
نامهای بابت ریاســت مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات شد .نامهای
که دیروز منتشــر شــد و نویسنده آن محمدحســین حسینزاده بحرینی،
رئیــس کمیســیون آییننامــه داخلی مجلس اســت .یــک روز قبل از آن
الیــاس نــادران ،عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس بــود که در
نامــهای خطــاب بــه رئیــس مجلــس معترض شــد کــه فرآینــد قانونی
بررســی صالحیت بذرپاش در مجلس برای ریاســت دیوان محاســبات
طــی نشــده اســت .از جملــه مســائل مورد اشــاره ایــن نماینــده تهران،
عدم بررســی ســوابق شــغلی بذرپاش و همینطور عدم اســتعالم آنها
از مراجــع ذیصــاح بود .حاال حســینزاده بحرینی هم ماننــد نادران در
نامهای که سایت «الف» آن را منتشر کرده ،به فرآیند بررسی صالحیت
و انتخاب بذرپاش معترض شده.
نماینــده مشــهد توضیــح داده کــه کمیســیون برنامــه و بودجــه
برخــاف مصوبه کمیســیون آییننامه داخلی شــرط « 20ســال ســابقه
کار مدیریتی» را به « 20ســال ســابقه کار» تقلیل داده اســت .آن طور که
بحرینی توضیح داده ،کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در جلسهای
که روز  24تیرماه تشکیل شده بود ،بر اساس اختیار خود طبق تبصره 3
مــاده  51آییننامه داخلی مجلس ،ســابقه کار برای نامزدهای ریاســت
دیــوان محاســبات را تحــت عنــوان «ســابقه کار مدیریتی» بــه تصویب
میرســاند .بــر اســاس آییننامــه داخلــی مجلــس ،ایــن مصوبــه تنهــا
توســط خود کمیسیون و یا استفســاریه صحن مجلس قابل نسخ است.
تبصــره یادشــده در آییننامه داخلی مجلس میگویــد« :نحوه انتخاب
نامزدهای ریاســت و دادســتان دیوان محاســبات در کمیسیون برنامه و
بودجه و محاســبات طبق آییننامهای است که توسط کمیسیون برنامه
و بودجــه و محاســبات تهیه میشــود و به تصویب کمیســیون آییننامه
داخلــی مجلــس میرســد ».بحرینی تأکید کــرده که مصوبه کمیســیون
آییننامــه داخلــی مجلس در همان روز  24تیرماه به رئیس کمیســیون
برنامه و بودجه ابالغ شده است.
با این تفاســیر او نوشــته که فرآیند انتخاب بذرپاش به عنوان رئیس
دیوان محاسبات «مخدوش» و تخطی از آییننامه داخی مجلس برای
آن «محرز» است.
وی در نامه خود از قالیباف خواســته اســت« :ضروری اســت رئیس
محترم مجلس به اســتناد تبصره  2مــاده  96قانون آییننامه داخلی،
از رعایــت آییننامه مزبور در فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاســبات
اطمینان حاصل نموده و نمایندگان محترم و افکار عمومی را مستدالً
از رعایــت آن مطمئــن فرماینــد ».تبصــره مــورد اشــاره در این بخش
از نامــه بحرینــی بــه قالیباف میگویــد« :اساســنامه ســازمانها ،نظام
مالــی و ســاختار تشــکیالت مربوط به مجلس شــورای اســامی به جز
امــور قانونگــذاری و همچنیــن ضوابط اجرایی و دســتورالعملها کلیه
اختیــارات موضوع این ماده بــه تصویب کمیســیون آییننامه داخلی
مجلس خواهد رسید».

رفتار دولت نژادپرست امریکا را محکوم و از حرکت مردم حمایت میکنیم

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
پیامــی بهمناســبت ایــام حج بــا تأکید
بــر وحــدت امــت اســامی در برابــر
امریکای متجاوز و رژیم صهیونیســتی
و همچنیــن لزوم اهتمام به «کمک به
فلســطین مظلوم ،دلسوزی برای پیکر
مجــروح یمــن و دغدغــه مســلمانان
زیر ســتم در هــر نقطه جهان» ،ســران
برخی کشــورهای اســامی را کــه برای
ســود شــخصی چنــد روزه بــا رژیــم
غاصب صهیونیســتی دســت دوســتی
میدهند به پرهیز از این رفتار ذلتبار
نصیحت و درخصــوص حضور امریکا
در منطقــه و حوادث جــاری در امریکا
خاطرنشــان کردنــد :حضــور امریکا در
غــرب آســیا را بــه زیان ملتهــای این
منطقــه و موجــب ناامنــی و ویرانــی و
عقبماندگــی کشــورها میدانیــم .در
قضایــای کنونــی امریــکا و حرکت ضد
تبعیــض نــژادی در آن هــم ،موضــع
قاطع ما جانبــداری از مردم و محکوم
کــردن رفتــار قســاوتآمیز دولــت
نژادپرست آن کشور است.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر
مقــام معظم رهبری ،متــن پیام رهبر
معظــم انقالب اســامی به این شــرح
است:

و اجتماعــی ،و زمینــی و آســمانی ،و
تاریخــی و جهانــی دین ،قرار اســت در
آن مرور شود.
معنویت در آن هست ،ولی بدون انزوا
و گوشهنشینی و خلوتگزینی .اجتماع
در آن هســت ،ولــی بــه دور از درگیری
و بدگویــی و بدخواهــی .از ســویی حظ
روحی از مناجات و ابتهال و ذکر الهی،
و از ســوی دیگــر پیونــد اُنــس و ارتباط
مردمی.
حاجــی بــا یــک چشــم پیونــد دیریــن
خــود با تاریــخ ،با ابراهیم و اســماعیل
و هاجر ،با رســول خــدا در هنگام ورود
پیروزمندانــه بــه مســجدالحرام ،و بــا
خیل مؤمنان صدر اول را مینگرد ،و با
چشــمی دیگر انبوه مؤمنان همروزگار
خــود را که هر کــدام میتوانند دســتی
بــرای همیــاری و اعتصــام جمعــی به
حبلاهلل باشند.
تدبــر و اندیشــیدن در پدیــده حــج،
حجگزار را به این باور قطعی میرساند
کــه بســیاری از آرمانهــا و آرزوهــای
دیــن برای بشــریت ،بــدون همافزایی
و همدلــی و همــکاری مجموعــه
دیــنداران ،بــه بــار نمینشــیند ،و بــا
پیدایــش این همدلــی و همکاری ،کید
معاندان و دشمنان ،مشکل مهمی بر
سر این راه پدید نمیآورد.
حــج ،رزمایــش قــدرت در برابــر
مســتکبرانی اســت کــه کانــون فســاد و
ظلــم و ضعیفکشــی و غارتگریانــد
و امــروز جســم و جــان امــت اســامی
از ســتمگری و خباثــت آنــان آزرده
و خونآلــود اســت .حــج ،نمایــش
تواناییهای سخت و نرم امت است.
این ،طبیعت حج و روح حج و بخشی
از مهمترین هدفهای حج است ،این
همان اســت کــه امــام راحــل خمینی
کبیر ،آن را حج ابراهیمی نامید ،و این
همان اســت که اگــر متولیــان امر حج
کــه خــود را خــادم حرمیــن مینامند،
صادقانــه به آن گــردن نهند و به جای
خشــنودی دولت امریــکا ،رضای الهی
را برگزینند ،میتواند مشــکالت بزرگی
از جهان اسالم را حل کند.
امروز مانند همیشه ــ و بیش از همیشه
مصلحــت الزامی امت اســامی ،در
ــــ
ِ
وحــدت اســت؛ وحدتــی که یــد واحده
در برابــر تهدیدهــا و دشــمنیها پدیــد
مجسم ،امریکای
آورد و بر سر شیطان ّ
متجاوز و غ ّدار و ســگ زنجیریش رژیم
صهیونیســتی ،رعدآسا فریاد کشد و در
برابر زورگوییها شــجاعانه ســینه سپر
کند.
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د ِ
ایــن فرمانهای مهم و سرنوشتســاز
هرگز نباید از منظومه فکری و ارزشــی
مــا مســلمانان جدامانــده و بهدســت
فراموشی سپرده شود.
امروز بیش از همیشــه زمینه این تحول
اساســی در دســترس ا ّمــت و نخبــگان
دلســوز و صالحاندیش آن است .امروز
بیداری اسالمی به معنی توجه نخبگان
و جوانــان مســلمان بــه داراییهــای
معرفتــی و معنــوی خود یــک حقیقت
انکارنشــدنی اســت .امروز لیبرالیسم و
کمونیسم که در صد سال پیش و پنجاه
ســال پیش برجســتهترین ارمغانهای
تمدن غرب شــمرده میشــد ،بهکلی از
جلوه افتــاده و عیوب درمانناپذیر آنها
آشــکار شــده اســت .نظام مبتنی بر آن
فروپاشــید و نظام مبتنی بر این دیگری
هم درگیر بحرانهای عمیق و در ُشــ ُرف
فروپاشی است.
امــروز نــه فقــط الگــوی فرهنگــی

غــرب ــــ کــه از آغــاز هــم بــا وقاحت و
رســوایی پــا به میدان گذاشــت ــــ بلکه
حتــی الگــوی سیاســی و اقتصــادی
آن یعنــی دموکراســی پولمحــور و
ســرمایهداری طبقاتی و تبعیضآمیز،
هــم ناکارآمدی و فســادانگیزی خود را
نشان داده است.
امــروز کم نیســتند نخبگانــی در جهان
اسالم که با گردن برافراشته و باافتخار
و ســربلندی ،همه ادعاهای معرفتی و
تمدنــی غرب را به چالش میکشــند و
جایگزینهای اســامی را بــا صراحت
نشــان میدهنــد .امــروز حتــی برخــی
متفکــران غربــی کــه پیــش از ایــن،
لیبرالیســم را مغرورانــه ،پایــان تاریخ
معرفــی میکردنــد ،به ناچــار آن ادعا
را پــس گرفته و به ســرگردانی نظری و
عملی خود اعتراف میکنند.
نگاهی به خیابانهای امریکا ،به رفتار
دولتمــردان امریــکا با مردم خــود ،به
دره عمیق فاصله طبقاتی در آن کشور،
به حقــارت و بالهت کســانی کــه برای
مدیریــت آن کشــور انتخاب شــدهاند،
بــه تبعیضنــژادی هولنــاک در آن،
به قســاوت مأمــور موظــف آن که یک
غیرمجرم را در خیابان با خونسردی و
در برابر چشــم رهگذران با شکنجه به
قتل میرســاند ،عمق بحــران اخالقی
و اجتماعــی تمدن غربــی و اعوجاج و
بطالن فلســفه سیاسی و اقتصادی آن
را آشکار میکند.
رفتــار امریــکا بــا ملتهــای ضعیــف،
نســخه بزرگشــده رفتــار آن پلیــس
اســت کــه زانوی خــود را بر گــردن یک

سیاهپوست بیدفاع گذاشت و آن قدر
فشرد تا جان داد.
دولتهای دیگر غربــی هم هر یک به
انــدازه ُوســع و امکان خــود نمونههای
دیگر از این وضعیت فاجعهبارند.
حــج ابراهیمــی پدیــده شــکوهمند
اســام در برابــر ایــن جاهلیــت مدرن
اســت؛ دعــوت بــه اســام و نمایــش
نمادیــن زیســت جامعــه اســامی
اســت .جامعهای که در آن همزیستی
مؤمنــان ،در حرکتــی پیوســته ،بــر گرد
محــور توحیــد ،برتریــن نشــانه اســت؛
دوری از تنــازع و تعــارض ،دوری از
تبعیــض و امتیــازات اشــرافی ،دوری
از فســاد و آلودگــی ،شــرط الزم اســت؛
رمــی شــیطان و برائــت از مشــرکان و
آمیختگــی بــا فرودســتان و کمــک بــه
مســتمندان و برافراشــتن شــعائر اهل
ایمان ،در شــمار وظایف اصلی است؛
و دســت یافتــن بــه منافــع و مصالــح
عمومــی همراه بــا یاد خدا و شــکر او و
بندگــی او هدفهــای میانــی و نهایــی
است.
این تصویر اجمالی از جامعه اســامی
در آیینــه حــج ابراهیمــی اســت ،و
مقایســه آن بــا واقعیــت جوامع غربی
پرا ّدعــا ،دل هــر مســلمان بــا همت را
لبریز از شــوق به تالش و مبــارزه برای
رسیدن به چنین جامعهای میسازد.
مــا مــردم ایــران بــه هدایــت و رهبری
امام خمینی کبیر ،با چنین شوقی قدم
در راه گذاشــتیم و موفــق شــدیم .ادعا
نمیکنیــم که توانســتهایم آنچــه را که
میشناسیم و دوست میداریم یکسره

تحقق بخشــیم ،ولی ادعــا میکنیم که
در ایــن راه بســی پیــش رفتــه و موانــع
بســیاری را از ســر راه برداشــتهایم .بــه
برکــت اعتمــاد بــه وعدههــای قرآنی،
گام مــا اســتوار مانده اســت .بزرگترین
شــیطان راهزن و غدار این زمان یعنی
رژیــم امریــکا نتوانســته اســت مــا را
بترســاند یا مغلوب مکــر و فریب خود
کند ،یا جلو پیشــرفت مــادی و معنوی
ما را بگیرد.
ما همه ملتهای مســلمان را برادران
خــود میدانیــم ،و بــا غیرمســلمانانی
که در جبهه معارض وارد نشــدهاند با
نیکــی و عدالــت رفتار میکنیــم .غم و
گرفتــاری جوامع مســلمان را گرفتاری
خود به شــمار میآوریــم و برای عالج
آن تالش میکنیم .کمک به فلسطین
مظلوم ،دلســوزی برای پیکــر مجروح
یمن و دغدغه مســلمانان زیر ستم در
هــر نقطه جهــان را اهتمام همیشــگی
خود قرار میدهیم.
نصیحــت بــه ســران برخی کشــورهای
مســلمان را وظیفــه میدانیــم؛
دولتمردانــی که به جای تکیــه به برادر
مســلمان خــود ،بــه آغــوش دشــمن
پنــاه میبرنــد و بــرای ســود شــخصی
چنــدروزه ،تحقیر و زورگویی دشــمن را
تحمل میکننــد و چوب حراج به عزت
و اســتقالل ملت خود میزنند .آنان که
بقای رژیم غاصب و ظالم صهیونیست
را میپذیرنــد و پنهــان و آشــکار دســت
دوســتی بــه آنــان میدهنــد .اینــان را
نصیحــت میکنیــم و از پیامدهای تلخ
این رفتار بر حذر میداریم.
حضــور امریــکا در منطقــه غــرب
آســیا را بــه زیــان ملتهــای ایــن
منطقــه و موجــب ناامنــی و ویرانــی و
عقبماندگــی کشــورها میدانیــم .در
قضایــای کنونــی امریــکا و حرکت ضد
تبعیــض نــژادی در آن هــم ،موضــع
قاطع ما جانبــداری از مردم و محکوم
کــردن رفتــار قســاوتآمیز دولــت
نژادپرست آن کشور است.
در پایان با ســام و صلوات به حضرت
بقیــةاهلل ارواحنا فداه ،یــاد امام راحل
را گرامــی مــیدارم و بــه ارواح طیبــه
شــهیدان درود میفرستم و حج ایمن
و مقبــول و مبــارک را در آینده نزدیک
برای امــت اســامی از خداوند متعال
مسألت میکنم.
ّ
عبادالل الصالحین
والسالم علی
سید علی خامنهای
 ۷مرداد ۱۳۹۹

در دومین روز رزمایش پیامبر اعظم  ۱۴سپاه پاسداران انجام شد

شلیک موشکهای بالستیک از اعماق زمین

در دومیــن روز از مرحلــه نهایــی رزمایــش
پیامبر اعظم(ص) 14-ســپاه پاسداران انقالب
اســامی در خلیــج فــارس و غرب تنگــه هرمز،
هواپیماهای ســوخو  ۲۲ســپاه ،اهــداف از پیش
تعییــن شــده در جزایــر فــارور را بــه وســیله
بمبهای بالدار مورد هدف قرار داده و منهدم
کردند.
به گــزارش فــارس ،هجــوم پهپادهای شــاهد
 ،۱۸۱مهاجــر و بــاور بــه ســمت اهــداف دشــمن
فرضــی و انهدام مواضع از پیش تعیین شــده در
این مرحله از رزمایش با موفقیت به انجام رسید.
همچنیــن نیروهــای هوافضــای ســپاه بــا
بهکارگیری تاکتیکها و تجهیزات نوین ،بخشی
از توانمندیهای گســترده این نیــرو ،در مقابله
بــا تهدیــدات فرضــی دشــمن را بــه نمایــش
گذاشتند.
دســتاورد مهــم هــوا فضــای ســپاه در ایــن
مرحله از رزمایش ،شــلیک موفق موشکهای
بالســتیک از اعمــاق زمیــن بــه صــورت کامــاً
اســتتار شده بود که این دستاورد مهم میتواند
ســازمانهای اطالعاتی دشــمن را در رویارویی
احتمالــی بــا چالشهــای جــدی روبــهرو کنــد.
ســردار امیرعلــی حاجــیزاده ،فرمانــده نیروی
هوافضــای ســپاه در حاشــیه رزمایــش گفــت:
بــرای اولیــن بــار در دنیــا شــلیک موشــکهای
بالســتیک از اعمــاق زمین انجام شــده اســت.
ایــن پرتابهــا بدون داشــتن ســکو و تجهیزات
مرســوم انجــام شــده اســت و موشــکهای
مدفون شــده به یکبــاره زمین را میشــکافند و
اهــداف خــود را مــورد اصابــت قــرار میدهند.
ســردار حاجــیزاده بــا اشــاره به تمریــن جنگ
مشــترک هوافضای ســپاه با نیــروی دریایی در
رزمایــش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴گفت :ســامانه
و تجهیزاتــی که در مجموعــه نیروی هوافضای
سپاه اعم از موشکی ،پدافندی ،پهپادی و دیگر

امکانات قرار دارد ،در کنار سایر تجهیزات سپاه
در نیروهــای دریایــی و زمینــی موجــب ایجــاد
همافزایــی و تــوان بازدارندگــی در کنــار ســایر
نیروهــای مســلح میشــود که ثمــره آن امنیت
کامل امروز ایران اسالمی است.
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه تأکید کرد:
با مجموعــه امکاناتی که امروز در اختیار داریم
میتوانیــم هرگونــه هــدف متخاصــم را در هــر
نقطــه از منطقه خلیج فــارس ،دریای عمان و
اقیانوس هند مورد هدف قرار دهیم.
تمریــن جنگ دو نیــروی هوافضــا و دریایی
ســپاه در کنــار یکدیگر یکــی از بخشهای مهم
ایــن رزمایــش بــود کــه بــا ایجــاد ســامانههای
فرماندهــی ،کنترل مشــترک ،تلفیق تاکتیکها
و شــیوههای رزم دو نیرو ،تقابلی غافلگیرکننده
با دشــمن را به نمایش گذاشتند .عملیات رزم
موشــکی موفــق بــا شــلیک دو فرونــد موشــک
زمیــن بــه زمیــن هرمــز و فاتــح و یــک فرونــد
موشــک بالســتیک بــه ســمت اهــداف معین،
همچنیــن اجرای آتش پدافنــد هوایی نقطهای
در ایــن مرحلــه از رزمایــش بــا موفقیــت اجــرا
شد.عملیات موشکی سطح به سطح شناوری،
ســاحل به دریا ،اجرای آتش سنگین توپخانه و
ادوات ،همچنیــن عملیات میــن ریزی آفندی
بــرای قطــع خطــوط مواصالتــی دشــمن در
دومیــن روز از رزمایــش پیامبــر اعظــم  ۱۴-بــه
نمایش درآمد.
همچنین تصاویر منتشــر شده از اجرای این
عملیات توســط جنگندههای نیروی هوافضای
ســپاه نشــان میدهد کــه «فیترها» با اســتفاده
از بمبهــای بالــدار یاســین که پیشتر توســط
وزارت دفاع توســعه یافته بــود ،اهداف خود را
منهدم کردهاند.
بمــب یاســین مردادمــاه ســال گذشــته
توســط وزارت دفــاع رونمایی شــده بود و پیش

از رونمایــی رســمی آن هــم ،در آییــن الحــاق
جنگندههــای ســوخو ۲۲-بــه نــاوگان نیــروی
هوافضــای ســپاه در مردادمــاه  ۱۳۹۷به عنوان
یکــی از تســلیحات ایــن جنگنــده بــه نمایــش
درآمد .مزیت اســتفاده از این بمب که در زمره
تســلیحات هواپایه دورایستا محسوب میشود،
قابلیــت اجــرای عملیــات خــارج از رینگهای
پدافندی دشمن است .به این معنا که جنگنده
خــودی بــدون آنکــه در معرض خطــر اصابت
توســط ســامانههای پدافنــدی بــرد متوســط
دشمن قرار بگیرد ،قادر خواهد بود هدف خود
را منهدم کند.ســطوح کنترل پروازی تاشو (بال
و بالــک) کــه روی قســمت فوقانــی ایــن بمب
نصب شــده است ،بمب را قادر خواهد ساخت
تا به ســمت هدف پروازی دقیق داشــته باشد و
مســیر خود را اصــاح کند.همچنین در تصاویر
منتشر شــده از رزمایش ،یک موشک بالستیک
جدید که پیش از این دیده نشده بود به نمایش
درآمده اســت .این موشــک ســوخت جامد که
بــه نظر میرســد از خانواده موشــکهای فاتح
باشــد ،از درون کپسول شلیک میشود که برای
نخســتین بــار اســت بالســتیکهای ایرانــی از
چنین النچری استفاده میکنند.
در اولیــن روز رزمایــش هــم یگانهــای
مختلف ســطحی ،تــکاوری ،غواصی ،موشــکی
و ...ســپاه انهــدام و مقابلــه بــا نــاو هواپیمابــر
امریکایــی را تمریــن کردنــد.در ایــن تمریــن
یگانهای موشــکی و شناورهای تندرو با اجرای
آتــش بــه وســیله راکتاندازهــا و موشــکهای
کــروز و همچنیــن بالگردهــای نیــروی دریایــی
ســپاه نیز با شــلیک موشــک کروز مقابلــه با ناو
امریکایــی را تمرین کردند .در بخش دیگری از
ایــن تمرین ،غواصان و تــکاوران دریایی نیروی
دریایی سپاه نیز عملیات انهدام پل فرماندهی
ناو را تمرین کردند.

فارس

فــارغ از اینکــه در ســطح دولتها شــاهد چه نــوع خوانشــی از این پیام
باشــیم ،موضوع یاد شــده در سطح ملتهای مســلمان دارای اهمیت
بسزایی از نظر ابعاد فرهنگی و اجتماعی است.
نکته دوم اما فرصتی اســت برای حکام کشــورهای اســامی و ایجاد
آرامــش خاطر دوباره برای آنها .جمهوری اســامی همواره بر این نکته
تأکید داشــته که نه تنها به هیچ بهانهای افزایش ســطح تنش در جهان
اســام را به نفع کشورهای مســلمان نمیداند بلکه همواره آماده است
که با ابتکار عمل و نقشآفرینی خود میان دولت های اسالمی وضعیت
و مناســبات را در ایــن حــوزه کاهش دهــد و با یک همــکاری جمعی به
ســمت روابطــی متعادل هدایــت کند .تکــرار این پیــام و بازتاب عملی
آن در سیاســتهای جمهوری اســامی ،بســیاری از بهانهها را در سطح
حــکام اســامی و عربی بــرای تأکیــد بر تنشهــای دامنهدار بــا دخالت
بازیگران جهان ســلطه از بین میبرد و باعث کاهش مشروعیت برخی
سیاستها و رویکردها میشود.
امــا بــه عنوان نکته ســوم میتــوان به فرصتــی که پیام رهبــری برای
میانجیگــری در تنشهــای موجــود بیــن دولت های اســامی بــه وجود
میآورد اشــاره داشــت .هم اکنون کشــورهایی نظیر عراق ،عمان و قطر
کــم و بیــش عالقــه و عزم خــود را بــرای شــروع فرآینــدی میانجیگرانه
جهت کاهش تنشها بین قدرتهای جهان اسالم نشان دادهاند.
ایــن میانجیگــری بــرای عملیاتــی شــدن نیازمنــد چــراغ ســبز همه
طرفهاســت و بــا پیــام اخیــر رهبــری ،ایــران به عنــوان قطــب مهمی
از قــدرت جهــان اســام و منطقــه خاورمیانــه در عالیتریــن ســطح
تصمیمگیری عالقه و موافقت ضمنی خود را برای برداشــتن گامهایی
در جهت تنشزدایی در این حوزه نشان میدهد.
چکیــده بخــش سیاســی پیــام رهبــر معظــم انقــاب ایــن اســت که
جمهــوری اســامی ایــران خواهــان قــوی شــدن جهــان اســام بــر پایه
مناســبات درونــی دولتهــا و ملتهاســت و ایــن ضرورتــی اســت کــه
دیــر یــا زود حــکام مختلــف کشــورهای اســامی بایــد بــه اهمیــت آن
پــی ببرنــد .خصوصــاً اینکــه در ســالهای اخیــر هــر چــه میــزان نفــوذ
قدرتهای غربی در مناســبات بین دولتها در این حوزه بیشــتر شــده،
اختالفــات داخلــی و در نهایت آســیبهای گاه غیر قابل جبــران نیز به
بدنه امت اســامی در گوشــه و کنار جهان اسالم نیز افزایش یافته است
و همزمان از این برادرکشــی هیچ بخشــی از جهان اســام منتفع نشــده
است.

مصلحت الزامی امت اسالمی وحدت است

بسماهللالرحمنالرحیم
والحمــدهلل رب العالمیــن و صلیاهلل
علــی محمد و آلــه الطاهرین و صحبه
المنتجبین
و من َتبِ َع ُهم با ٍ
ِحسان الی یوم الدین
موسم حج که همواره موسم احساس
عــزت و عظمــت و شــکفتگی جهــان
اســام بود ،امســال دســتخوش اندوه
و حســرت مؤمنان و مبتال به احســاس
فراق و ناکامی مشــتاقان است .دلها از
غربت کعبه احســاس غربت میکند و
لبّیک جداماندگان با اشک و آه درهم
میآمیزد.
ایــن محرومیت ،کوتهمدت اســت و به
حــول و قــوه الهی دیــر نخواهــد پائید،
لکن درس آن که قدردانســتن نعمت
بــزرگ حج اســت باید ماندگار شــود و
مــا را از غفلت برهانــد .رمز عظمت و
قــدرت امت اســام در جمــع فراگیر و
متنــوع مؤمنان در حریــم کعبه و حرم
پیامبر صلیاهلل علیه و آله و ائمه بقیع
علیهمالســام را امســال بایــد بیش از
همیشه حس کنیم و در آن بیندیشیم.
حــج ،فریضــهای بیماننــد اســت؛ گل
صــد بــرگ در میــان فرائض اســامی
اســت؛ گویی همه جوانب مهم فردی
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پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت ایام حج:

رئیسی :با هر روابط ناسالم درون مجموعه
قضایی باید برخورد کرد

رئیس قوه قضائیه صبح دیروز با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ،اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخســتین
و مهمتریــن وظیفــه مدیــران اجرایــی عنــوان کــرد و گفــت :شــاخص
موفقیــت یــک مدیــر ،عمــل دقیــق بــه قوانیــن و مقــررات و برنتابیدن
کوچکترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که
فساد و تخلف را ضد ارزش میداند.
بــه گزارش میزان ،آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی با بیــان اینکه هیچ
دســتگاه و مدیری از اجرای قانون مســتثنی نیســت ،افزود :گاهی برخی
مدیــران اجرایی بــه احکام دیوان اعتــراض دارند که میتواننــد آن را از
مســیر قانونی پیگیری کنند ،ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل
رأی مرجع صالح قضایی بایســتد و باید با افراد مســتنکف ،طبق قانون
و ضوابط برخورد شود.
رئیســی همچنین بر لزوم شــفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون
مجموعه دیوان عدالت تأکید کرد و گفت :قلمی که در دســت شماست
کارهــا میکند ،هرگونه روابط ناســالم درون مجموعه قضایی به اعتبار،
تــاش و آرای صــادره ضربــه میزنــد و بایــد مضــر تلقــی شــده و با آن
برخورد کرد.
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خبرگــزاری فــارس همچنیــن خبــر داده که
نیروی هوافضای ســپاه که پیش از این از پایش
و رصــد منطقــه رزمایــش پیامبــر اعظــم  ۱۴به
وســیله ماهواره نورخبــر داده بود ،تصاویر تهیه
شده توسط ماهواره نور را منتشر کرد.
براســاس این تصاویر ،ماهواره نور توانســته
اســت یــک تصویر سراســری و با رزولوشــن باال
را بــه روش تصویربــرداری موزاییکــی از پایگاه
امریکایــی العدیــد در قطــر کــه مرکــز تجمــع
تروریســتهای امریکایــی اســت ،تهیــه کنــد.
ماهواره نور نخستین ماهواره نظامی جمهوری
اســامی ایران اســت که اردیبهشــت ماه ســال
جــاری توســط نیــروی هوافضای ســپاه به فضا
پرتاب شــد و در مــدار  ۴۲۵کیلومتــری زمین با
موفقیت تزریق شد.
ëëامریکاییها به پناهگاه رفتند
همزمــان بــا برگــزاری رزمایــش ســپاه ،از
پرســنل نظامــی دو پایــگاه امریــکا در منطقــه
(قطــر و امارات) خواســته شــد تا بــرای دقایقی
پناه بگیرند.
به گزارش مهــر ،یک خبرنگار ســیانان در
گزارشــی اعالم کــرد پس از آنکه شــاخصهای
اطالعاتــی نشــان دادند ایــران اقدام بــه پرتاب
یــک فرونــد موشــک بالســتیک کــرده و ممکن

اســت به پایگاههای نظامی امریکا در منطقه-
العدیــد (قطــر) و الظفــره (امــارات)  -اصابت
کنــد ،ایــن دو پایگاه نیــروی هوایی بــرای مدت
کوتاهــی بــه حالــت آماده بــاش درآمدنــد و به
پرســنل ایــن دو پایگاه هوایی دســتور داده شــد
که تا شــنیده شــدن صدای وضعیت ســفید در
پناهــگاه یــا ســاختمانهای مســتحکم بمانند.
مقامهــای دفاعــی امریــکا میگویند کــه اعالم
وضعیــت آمادهباش یک اقدام احتیاطی بوده
است.
در هــر حــال هیــچ موشــکی به ایــن منطقه
نزدیک نشده اســت و این مقامها میگویند که
در حــال تجزیــه و تحلیــل اطالعــات مربوط در
این باره هستند.
همچنین «ربکا رباریش» ،سخنگوی ناوگان
پنجــم نیــروی دریایی امریکا اعالم کــرد« :ما از
رزمایــش ایــران و اقدام این کشــور در حمله به
ماکت یک شــناور شــبیه بــه یک نــاو هواپیمابر
غیرمتحرک آگاه هستیم .ما این نوع رفتارهای
غیرمســئوالنه و بیمالحظه ایــران در مجاورت
آبراههای شــلوغ بینالمللــی را زیرنظر داریم.
مــا بهدنبــال درگیــری نیســتیم؛ امــا آمادهایــم
از نیروهــا و منافــع امریــکا در برابــر تهدیدهای
دریایی در منطقه دفاع کنیم».

