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مسئولنمايندگيوليفقيهدرسازمانبسيج:
مسجدمحوري مهم ترين تغيير رويكرد بسيج در دوره جديد است

حمله خونين داعش به صوفيه پاكستان

حجتاالسالممحمدرضاتويسركاني، مسئولنمايندگيوليفقيهدرسازمان  بسيج
بسيجدرخصوصدستاوردهايبسيجدرسال95گفت:بهنظر
ميرسداينجابهجاييرئيسسازمانبسيجمستضعفيندر
سال95مبدأيكتحولدربسيجاستكهميتواندمنجربه

اعتاليبسيجشود.
 به گزارش پايگاه اطالع رساني بس��يج، وي ضمن تقدير از زحمات 
سردار نقدي در سازمان بسيج افزود: هر پديده اي يك مدتي دارد و 
پديده سردار نقدي در بسيج دورانش به پايان رسيد و به تشخيص 
فرماندهي معظم كل قوا بسيج نيازمند به يك تحول جديد، حركت 
جديد، دگرگوني، تغيير رويكردها و روش ها بود.   مسئول نمايندگي 
ولي فقيه در س��ازمان بسيج با بيان اينكه س��ال 95 مي تواند سال 
مباركي براي بس��يج باش��د، در خصوص رويكرد جديد بسيج در 
دوران سردار غيب پرور عنوان كرد: رويكردهاي بسيج را بايد رياست 
س��ازمان بگويد ولي من فكر مي كنم سردار غيب پرور چند رويكرد 
مهم داشته باشد كه در اولويت آنها انتخاب مسجد به عنوان محور 

فعاليت هاي بسيج است.   حجت االسالم تويس��ركاني ادامه داد: بر 
اساس كار كارشناسي خوبي كه انجام شده است، انقالب از مسجد 
شروع شد و بقاي انقالب هم به اس��تمرار حضور بسيج در مساجد 
بستگي دارد، اگر مس��اجد از حضور بسيجيان خلوت شود، انقالب 
به خطر مي افتد و آس��يب هاي اجتماعي زياد مي شود و مشكالت 
فكري و روحي و رواني افزايش مي يابد.   وي گفت: آنچه كه در اين 
دوران جديد به عنوان يك راهبرد داراي اولويت انتخاب شده بحث 
حضور فعال بس��يج در مساجد است، بس��يج كه مي گوييم منظور 
بس��يج نوجوانان و جوانان نيست، آن  هم بس��يج است ولي منظور 
از بسيج معناي عام آن است، تمامي اقش��ار بسيج بايد پايگاه خود 
را مساجد قرار دهند و مس��جدها بايد به مركز تالش هاي بسيج در 
سطح كشور تبديل شوند.   مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان 
بسيج با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه هيچ جا 
براي بسيج بهتر از مساجد نيست، اظهار داشت: با اين رويكرد بايد 
تالش هايي كه قباًل انجام ش��ده بررسي ش��ود و هر كدام از آنها كه 
موجب تضعيف مسجد مي شود بايد منسوخ شود.   حجت االسالم 

تويسركاني تصريح كرد: هر برنامه اي كه مسجد را خلوت كند و از 
رونق  بيندازد بايد متوقف ش��ود، حاال چه اين برنامه توسط بسيج 
باش��د، چه ش��هرداري، چه كانون هاي فرهنگي، چ��ه هيئت هاي 
مذهبي.   وي با اشاره به اينكه دش��منان مي خواهند مساجد مركز 
سالمندان باشد، گفت: مسجدمحوري را مي توان مهم ترين تغيير در 
رويكرد هاي بس��يج در دوره جديد دانست.  وي گفت: ما سه دسته 
مسجد داريم، مساجد تراز انقالب اسالمي كه تعداد آنها كم است، 
مسجد تعطيل و غيرتعطيل كه تعداد آنها زياد است و مسجد ضرار 
كه دشمن به دنبال ايجاد آن است.  مسئول نمايندگي ولي فقيه در 
سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: بر اساس آماري كه مي دهند 
ما حدود 70 هزار مسجد داريم كه از اين تعداد 30 هزار مسجد امام 
جماعت ندارد، اين يك فاجعه است.   مسئول نمايندگي ولي فقيه در 
سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه بسيج براي مساجد تعطيل 
و نيمه تعطيل برنامه دارد، گفت: ما 2هزار مسجد در تهران داريم كه 
از اين تعداد 30 درصد آنها تعطيل اس��ت و تعداد مساجدي كه در 

تهران نماز صبح اقامه مي كنند شايد 6 درصد باشد. 

درحمل�هانتح�اريبهزيارت�گاه»لعل
ش�هبازقلندر«صوفياندرايالتسند  جهان

پاكس�تان75تنكش�تهو250تنديگرزخميشدند.داعش
اس�ت. گرفت�ه برعه�ده را حمل�ه اي�ن مس�ئوليت
پاكستان بار ديگر شاهد يكي از بزرگ ترين انفجارهاي تروريستي بود 
كه طي آن صدها تن كشته و زخمي شدند. در يك انفجار انتحاري 
در شامگاه پنج ش��نبه در زيارتگاه صوفيان در ايالت سند در جنوب 
پاكستان دست كم 75 نفر از جمله 30 كودك كشته و 250 تن ديگر 
زخمي شدند. به گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس، درحالي كه 
جمعيت زيادي ازمردم در س��الن اصلي مقبره اين زيارتگاه در حال 
عبادت بودند، عامل حمله انتحاري وارد اين س��الن ش��ده و خود را 
منفجر كرده است. سخنگوي خيريه پزش��كي »ادي« در پاكستان 
گفت: »به نظر مي رسد كه عامل مهاجم بخش زنانه اين زيارتگاه در 
جنوب پاكستان را هدف قرار داده بود«. يكي از مقامات ارشد پليس 

گفته كه احتمال دارد تعداد تلفات بيشتر شود. 
به گفته نيروه��اي بهداري پاكس��تان، از آنجا كه حال بس��ياري 
از مجروح��ان به ش��دت وخيم ب��وده، آنه��ا را ب��ا هلي كوپتر به 
بيمارستان هاي شهرهاي بزرگ، از جمله كراچي منتقل كرده اند. 

يك ش��اهد عيني به يك ش��بكه تلويزيوني محلي گفته اس��ت، 
انفجار زماني رخ داد كه صدها نفر در اين زيارتگاه در حال س��ماع 
و رقص بودند. وي اضافه كرده اس��ت، پ��س از انفجار تنها چيزي 
كه مي توانس��تم ببينم جنازه بود، جس��د زنان و ك��ودكان. گروه 
تروريستي داعش با صدور بيانيه اي مس��ئوليت حمله را برعهده 
گرفت.گروه تروريستي داعش با صدور بيانيه اي مسئوليت حمله 
را برعهده گرفت. داعش مدعي ش��د كه تجمع »شيعيان« توسط 

اين عامل انتحاري هدف گرفته شد. 
قمر باجوا، رئيس ارتش پاكس��تان در بيانيه اي اعالم كرد: هر خوني 
كه از ملت پاكستان ريخته شود، پايمال نمي شود و به آن پاسخ داده 
مي ش��ود. ما بيش از اين صبر نمي كنيم و درمقابل كس��ي تس��ليم 
نمي شويم.  گروه تروريستي داعش با صدور بيانيه اي مسئوليت حمله 
را برعهده گرفت. به گزارش رويترز، انفجار انتحاري در نزديكي حرم 
»لعل شهباز قلندر« در ايالت »سند« مرگ بارترين حمله در دوسال 

گذشته در پاكستان به شمار مي رود.
 به گزارش دويچه وله، سني مذهبان پاكستان به شدت با صوفي هاي 
مسلمان مخالف هستند. به اماكن عبادي صوفي هاي پاكستان بارها 
حمله شده است. در نوامبر س��ال 2016 در بلوچستان پاكستان در 

پي حمله به يك زيارتگاه دست كم 52 نفر كشته شدند. در پاكستان 
حداقل 12 زيارتگاه بزرگ و مقدس براي صوفي��ان و تعداد زيادي 
زيارتگاه كوچك تر وجود دارد. در پي وقوع اين حمله انتحاري دولت 
اين كشور عمليات امنيتي گسترده اي را آغاز كرده است. به گزارش 
شبكه اسكاي نيوز، برخي مسئوالن پاكستاني اعالم كردند در جريان 
عمليات هاي نيروهاي امنيتي اين كش��ور در پي انفجار تروريستي 
در زيارتگاه صوفيان در سند 39 مظنون كش��ته شدند. رسانه هاي 
پاكس��تاني به نقل از مقامات دولت اين كش��ور اعالم كردند كه اين 

حمله در خاك افغانستان سازماندهي شده است.
 روزنامه پاكس��تاني »داون نيوز« نيز نوش��ت كه مقامات سفارت 
افغانستان در اين كشور روز جمعه به دفتر مركزي ارتش پاكستان 
در راولپندي احضار ش��ده اند. به گزارش بي بي سي، ارگ رياست 
جمهوري افغانستان با نشر خبرنامه اي ضمن محكوم كردن حمله 
به زيارتگاه صوفي ها، گفته اس��ت كه افغانس��تان سال ها است 
قرباني تروريسم بوده است. نواز شريف، نخست وزير پاكستان 
اين حمله را محكوم كرده و متعهد شده كه با عامالن آن مقابله 
خواهد كرد. وي از مردم كش��ورش خواسته است اجازه ندهند 

بين آنها تفرقه بيفتد. 

حق خوزستان، اقدام و عمل همه جانبه است
محمد علي آبادي، سرپرست وزارت نفت شده بود؛ 

وحيد حاجي پور
در همان روزهاي نخس��ت براي حضور در مناطق   نگاه

نفتخيز جن��وب و بازديد از ش��ركت هاي مناطق 
نفتخيز و شركت ملي حفاري ايران، مناطق عملياتي و پروژه هاي غرب كارون 
راهي اهواز ش��د. گروه خبري هم هيئت وزارت نفت به جنوب را همراهي 
مي كرد و قطاري از پرادوهاي لوكس نشان از ورود يك مقام ارشد كشور در 

منطقه يادآوران داشت. 
در مسيري كه به ميدان يادآوران ختم مي شد، چندده موتورسوار از اهالي 
روس��تاهاي اطراف به دنبال اين كاروان پرش��كوه به راه افت��اده بودند و با 
برگه هايي كه »كار« استمداد مي كردند، نهايت سرعت را در حاشيه جاده 
به كار گرفته بودند تا نامه هاي شان را به آقاي سرپرست برسانند. چفيه هاي 
دور صورت، سدي بود براي نرس��يدن بادهاي داغ منطقه به صورت شان. 
همس��ايگان چاه هاي نفت با موتورهاي مستهلك ش��ان خود را به پرادوها 
نزديك مي كردند و مديراني كه روي برمي گرداندند، بيش��تر مايه تأسف 
بود. از فنس ها كه عبور كرديم، موتورسوارها ماندند پشت فنس و فغان ها با 
بغضي كه تركيده بود سر به آسمان گذاشت و چهره هايي كه ته مانده اي از 

يك غرور خوزستاني نداشت. 
اعتراض خبرن��گاران به بي توجهي مدي��ران و سرپرس��ت وزارت نفت به 
بومي هاي منطقه، علي آبادي را به آنها رساند و خواسته ها مطرح شد. با لهجه 
عربي غليظ كار مي خواس��تند و حقوق 300 هزار توماني. فنسي كه حائل 
شده بود ميان ولي نعمتان انقالب و مديران انقالب حس تلخي را همگاني 
كرده بود، اعتراضات كه باال گرفت ناجي سعدوني، مديرعامل وقت شركت 
متن به ميان آمد و كمي فضا را با زبان عربي تلطيف كرد. اوضاع كمي آرام 

شد ولي بوميان پشت فنس ها ماندند و نرفتند. 
آنها پر بودند از وعده هايي كه داده ش��ده بود و به سرعت هرچه تمام تر به 
»هيچ« رسيده بودند. التماس آنها كش��ش عجيبي ايجاد كرد تا به سمت 
آنها بروي��م. نيروهاي حراس��ت ما را از نزديك ش��دن به بومي��ان برحذر 
مي داشتند، ولي نمي ش��د از آنها عبور كرد. از پشت فنس  درددل كردند و 
از زندگي و خانه هاي شان گفتند. مرد ميانسالي كه خانه و زندگي اش را در 
جنگ تحميلي از دست داده بود، بيش از هر بومي ديگري التماس مي كرد. 
از خانه اش كه گفت باورمان نش��د و در نهايت تصمي��م گرفتيم با يكي از 

دوستانمان به خانه اش سري بزنيم. 
حراست مانع خروج ما از محوطه شد و يكي از نيروهاي حراست مي گفت 
اگر بيرون برويد به گروگان گرفته مي شويد! پذيرفتنش خيلي سخت بود و 
باورش غيرممكن براي مايي كه از تهران راهي يكي از مرزي ترين نقاط ايران 
شده بوديم. با هر مكافاتي كه شده بود خود را به آن سوي فنس كشانديم و 
سوار بر ترك موتور آن مرد ميانسال به سوي روستا راه افتاديم. صحبت هايش 
در باد داغ اهواز كه با سرعت موتورش شدت گرفته بود نامفهوم بود تا آنكه 

به خانه اش رسيديم. خانه كه نه زاغه اي بود 20 متري كه با يك بنر پارچه اي 
منقش به افتتاح فاز دوم دارخوين، به دو بخش تقس��يم شده بود. قسمت 
غربي را براي خود و خانواده اش در نظر گرفته بود و قسمت شرقي اش براي 

نگهداري يك گاو و چند مرغ و خروس. 
خانه هاي كناري هم تقريباً چنين حالتي داشتند و فقر و محروميت غوغا 
مي كرد. باز صحبت كرد و از فحواي كالمش فهميدم گفته هايش روي موتور 
را ادامه مي دهد: پيش از جنگ در خرمش��هر كار مي كردم. وضعيت خوب 
بود تا روزي ك��ه تانك هاي صدام به خانه هايمان حمل��ه كردند. همه چيز 
نابود شد، مجبور به مهاجرت شديم. خانواده  ام به اصفهان رفتند و من هم 
به جبهه. وضعيت پدرم باعث شد به اصفهان برگردم و پس از پايان جنگ به 
ديارمان بازگشتيم. هيچ چيز نمانده بود و ويرانه اي كه بايد براي ساختنش 
كار مي كرديم. اينجا چيني ها مي آيند و مي روند و ما را حساب نمي كنند. چرا 
من نبايد كار داشته باشم و شرمنده زن و بچه ام باشم. با دست اشك هاي خود 
را جمع مي كند و ادامه مي دهد: خدا خير دهد چند نفر از نفتي ها عصرها از 
كنار فنس به ما غذا مي دهند. باز اشك از چشمش جاري مي شود و مي گويد 

من فقط كار مي خواهم. برجي 300 تومان هم بدهند من راضي ام. 
يك ساعتي آنجا بوديم و به سرعت به كمپ چيني ها بازگشتيم. نمي توانستيم 
براي شان كاري كنيم. آنها صاحب زندگي بودند كه جنگ ويرانش كرده بود 
و حاال ديگر چيزي به نام »زندگي« وجود ندارد. آنه��ا روي هيچ، روزها را 
سپري مي كنند، ولي پرادوها همچنان به منطقه رفت و آمد دارند. آنها براي 
چيني ها موجودات صحرايي شكار مي كنند و دستمزد مي گيرند، ولي كسي 

ككش هم نمي گزد كه چرا؟
بومي ها ايني نيس��تند كه ديده مي ش��وند؛ آنها خانه و فرزندان خود را در 
جنگي از دست دادند كه هشت سال كشور را در بحران قرار داده بود. آنها 
روي خاكي زندگي مي كنند كه به خون شهدا مقدس شده، ولي سهم شان از 
سفره انقالب چيزي جز آوارگي و التماس نيست، در مركز گرد و خاك گذر 
ايام مي كنند و رياست محترم محيط زيست لبخند مي زند و آقاي استاندار 

به وي شاخه گلي پيشكش مي كند. 
خوزس��تان در محروميت غرق اس��ت و تأس��ف انگيزتر آنكه كسي به فكر 
آنها نيس��ت. دولت  ها به فكر اس��تمرار و افزايش توليد نفت از خوزس��تان 
بوده و هس��تند و با وجود همه اقداماتي كه انجام داده اند، باز هم كم كاري 
كرده اند. مردم خوزستان نجيب هس��تند و پاي انقالبي ماندند كه عده اي 
خود را صاحب س��فره اش مي دانند و حق استخر خانواده شان را سهم شان  
مي خوانند. گناه شان، ماندن در سرزميني است كه پر بود از رزق و روزي و 
امروز غرورشان را براي شقي ترين امور خرد مي كنند و ريه هاي شان به جاي 
اكسيژن، ميزبان خاكي است كه مديون ايثارشان است. آنها خاك مي خورند، 
ولي خاك نمي دهند، با محدوديت ها مي س��ازند، ولي از خط انقالب جدا 

نمي شوند، آنها صاحبان اصلي انقالبند. 

خسارات سيل در شهرستان داراب استان فارس | ميزان

دادستانكلكشور:

بابك زنجاني تا بازگرداندن 
كامل پول ها اعدام نمي شود

حماي�تامروزدول�تجديدامري�كاازجريانو
س�رانفتنهبيانگرتحتالحمايهامري�كابودناين
جرياناس�تودانس�تهيانادانستهآبش�خوراين
حرك�تدرامريكاقرارداش�ت.تنهاراهبازگش�ت
آقايانيكهج�زواينجريانبودن�د،عذرخواهياز

ملتوتوبهاست| صفحه2

نصراهلل:خوبميدانيدكهمعنياصابتموشكهايحزباهللبهديموناچيست!

تهديد اتمي اسرائيل با اسرائيل

وضع بي مثال  شيراز
استانهايجنوبيكشوردربحرانسيلآسا

ايرانبرايهشتمينبارقهرمانجامجهانيكشتيآزادشد

امريكادرخاکپهلوانان
  ايران و امريكا در حالي ديشب در فينال جام جهاني در كرمانشاه برابر هم قرار گرفتند كه در مبارزه نخست حسن رحيمي قهرمان 
سال 2014 جهان و دارنده مدال برنز المپيك در وزن 57 كيلوگرم در يك مبارزه برتر با نتيجه شش برصفر آنتوني راموس را مغلوب 
كرد. در كشتي وزن 61 كيلوگرم، مسعود اس��ماعيل پور دارنده مدال هاي نقره و برنز جهان به مصاف لوگان استيبر قهرمان سال 
2016 جهان رفت و توانست در يك مبارزه فكورانه به برتري شش بر دو برسد، اما ميثم نصيري در مصاف با فرانك مولينارو در حالي 
كه چهار بر صفر عقب بود، دست به كار بزرگي زد و در تايم دوم به برتري پنج بر چهار رسيد تا سومين پيروزي متوالي نصيب ايران 
شود. در وزن 70كيلوگرم مصطفي حسين خاني دارنده مدال برنز جهان در يك مبارزه مطمئن جيمز گرين از امريكا را دو بر صفر 

شكست داد تا چهارمين پيروزي متوالي نصيب ايران شود|صفحه13
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سدمحمدآبادفارسخرابشده،رودخانههاطغيانكردهاند،
مسيرهايكنارگذرشيرازمسدودشده،78واحددرجهرمكاماًل

ويرانشدهوبالگردهاللاحمرامكانپروازندارد|صفحه14
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