
  گزارش

حج خونین را از یاد نبریم
دهه اول ماه ذی الحجه و عید سعید قربان، یادآور کنگره عظیم حج، این 
فریضه الهی است؛ فریضه ای که نه تنها یک عبادت جمعی است، بلکه در 
دل خود حرکتی وفاق آفرین و وحدت بخش دارد و محل حل چالش های 
اساسی مسلمانان تلقی می شود. با پیروزی انقالب اسالمی، دغدغه حضرت 
امام )ره( احیای حج ابراهیمی و نزدیک ش��دن هر چه بیشتر حج به ذات 
اصلی و کارکردهای ژرف خود بود. در مقابل دشمنان جهان اسالم و عمال 
منطقه ای آن،  به ویژه آل سعود تالش های زیادی برای مانع تراشی در این 
مسیر به خرج دادند. در نخستین دهه از عمر انقالب اسالمی، نمونه ای بارز 
از این تالش جاهالنه در سال ۱۳۶۶ و در فاجعه کشتار حجاج بیت اهلل الحرام 
در راهپیمایی برائت از مش��رکین بروز یافت. هرچند به دالیل و مصالح 
سیاسی، پرونده حج خونین ۶۶ به فراموشی سپرده شد و عمالَ مورد مطالبه 
قرار نگرفت، اما گذر ایام نشان داد که روحیه و نیات رژیم آل سعود چندان 

تغییری نیافته  است. 
۲۸ سال بعد از حج خونین ۶۶، در س��ال ۱۳۹۴ هجری شمسی، یکی از 
تلخ   ترین و غمبار  ترین ادوار اقامه این فریض��ه رقم خورد و طی دو فاجعه 
ناگوار هزاران تن از حجاج بیت اهلل الحرام به ش��هادت رسیدند. در فاجعه 
نخست، سقوط جرثقیل در صحن مسجدالحرام به شهادت بیش از ۱۰۰ نفر 
از حجاج انجامید و در فاجعه دوم که بزرگ تر بود، بیش از ۷ هزار نفر از حجاج 
در سرزمین منا گرفتار حادثه ای مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان 
امدادرسانی مناسب، در حالت احرام به شهادت رسیدند. این حج تلخ، البته 
برای ایرانیان تلخ تر بود؛ چراکه کشور ما در صدر فهرست کشورهای قربانی 
هر دو حادثه بود و حجاج ایرانی هنوز بعد از گذشت شش سال تلخکامی از 
دست رفتن همسفران شان و تبدیل شدن عید قربان به عزای عمومی را از 
یاد نمی برند. بررسی   ها نشان می دهد فاجعه منا، مرگبار  ترین حادثه در تاریخ 
حج ابراهیمی است. با گذشت شش سال از این فاجعه دهشتناک، رژیم 
آل سعود به عنوان حاکم مسلط بر حجاز، مسئولیت این فاجعه را نپذیرفته و 
از هرگونه پاسخگویی به جهان اسالم می گریزد، اما امت اسالمی، به خصوص 
خانواده شهدای منا، فهرستی بلندباال از پرسش   ها و ابهامات را در ذهن خود 
دارند و طرح و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم 
ننگین و مسئولیت ناپذیر تبدیل خواهد شد. درباره علت وقوع فاجعه منا 
باید گفت بر اساس بررسی های حقوقی مجموع روایات و استنادات شاهدان 
عینی، فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درهای خروجی اصلی 
برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان 

دولت هستند، فعل آنها فعل دولت محسوب می شود. 
سهل انگاری و بی تفاوتی مأموران سعودی در برخورد با این فاجعه هم به 
گفته شاهدان عینی و هم به شواهد فیلم   ها و تصاویر موجود، مسلم و محرز 
است. تصاویر شهدای فاجعه نش��ان می دهد تعداد زیادی از آنها با لبان 
خشکیده و عطشان دعوت حق را لبیک گفته اند و این مطلب با توجه به 
دمای ۴۳ درجه ای روز فاجعه در سرزمین حجاز معنا و مفهوم خاص خود 
را می یابد. عالوه بر اینها گروه های امدادی و پزشکی ایرانی از همان ساعات 
اولیه وقوع این فاجعه، برای کمک به حال مجروحان این حادثه و پس ازآن 
در بیمارستان های سعودی حاضر شدند تا نه تنها به حجاج ایرانی بلکه تا 
حد امکان به مجروحان سایر کشور  ها نیز خدمت رسانی کنند، اما با ممانعت 

مسئوالن سعودی مواجه شدند. 
همچنین دستور مس��ئوالن س��عودی مبنی بر جمع آوری دوربین های 
مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبه   ها در خصوص ماهیت 
این حادثه می افزاید. وقتی این موضوع را در کن��ار اقدام برخی مأموران 
سعودی در جمع آوری و ضبط برخی تلفن های همراه افراد قرار می دهیم، 
این ذهنیت ش��کل می گیرد که س��عودی   ها چه واهم��ه ای از فیلم های 

ضبط شده مربوط به این فاجعه دارند؟
همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، حادثه منا، خونبار  ترین و مرگبار  ترین 
فاجعه تاریخ حج ابراهیمی است و نکته قابل تأمل آن است که این حادثه 
در عصر رسانه   ها و ارتباطات رخ داده، بااین حال در بسیاری از نقاط دنیا و 
حتی در کشورهای غربی، آن گونه که بایدوشاید دیده و شنیده نشد. این 
بدان معناست که فشار البی های پنهان و آشکار سعودی   ها و متحدانشان 
و نیز تطمیع رسانه   ها با پترودالرهای سعودی، عماَل فاجعه را به سانسور 
کشانده است. از جمله حقوق کنسولی شناخته شده، دسترسی به اجساد 
و اجازه انتقال آن به کشور متبوع است. بااین حال در روزهای نخست، بنای 
سعودی   ها بر آن بود که کل شهدای منا را بدون سروصدای رسانه ای در مکه 
به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان می دهد در روزهای نخست نیز 
فاز اول این تصمیم اجرایی شده و شتابزده چند صد تن از پیکر  هایی که به 
دلیل نگهداری نامناسب و غیراصولی در کانتینر نگهداری   می شد، به خاک 
سپرده  شده اند. پس از هشدار رهبر معظم انقالب اسالمی به سعودی ها، 
در خصوص عمل به وظایف خود در قبال پیکر، ناگهان ورق برگشت و آنها 
مجبور به پذیرش نظر مسئوالن ایرانی و خانواده های شهدا شده و البته با 
فرازوفرود زیادی پیکر  ها را به جمهوری اسالمی ایران تحویل دادند. اکنون 
در آستانه دهم ذی الحجه و عید سعید قربان، ۳۴ سال از حج خونین ۶۶ و 
شش سال از فاجعه تلخ و غمبار منا می گذرد و به بهانه   هایی همچون قطع 
روابط دیپلماتیک میان ایران و سعودی، هیچ گونه پیشرفتی در پیگیری 

حقوقی این دو فاجعه و شهدای آن مشاهده نمی شود. 
جالب این است که به رغم آنکه در طول شش سال گذشته حاکمان بدطینت 
ریاض، هر روز خباثت خود را علیه ملت ایران بیشتر به نمایش گذاشته و 
از هیچ تالشی برای ضربه زدن به کش��ورمان فروگذار نکرده اند، برخی از 
مسئوالن اجرایی که از قضا در مسئولیت   هایی مرتبط با دیپلماسی و حج 
هستند، هیچ تالشی برای پیگیری خون شهدای مظلوم حج نداشته و عماَل 

این فاجعه را به فراموشی سپردند. 
اینک در آس��تانه تشکیل دولت س��یزدهم، ضرورت توجه به حقوق این 
شهروندان مظلوم ایرانی را به رئیس جمهور منتخب و مسئوالن آتی وزارت 
امور خارجه، سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید یادآور شده و این نوشتار 
را با گرامیداشت شهدای مظلوم دو حج خونین ۶۶ و ۹۴ و با تذکر از زبان 
رهبر معظم انقالب اسالمی پایان می بریم که چندس��ال پیش در دیدار 
کارگزاران و مسئوالن حج فرمودند: »فاجعه مسجدالحرام و منا در سال ۹۴ 
]هم[ این قضیه فراموش شدنی نیست؛ این باید حتماً تعقیب بشود، دنبال 
بشود، مجموعه و هیئت حقیقت یاب با حضور مّدعی اصلی - که جمهوری 
اسالمی است- باید تشکیل بشود، باید به مجامع بین المللی مراجعه بشود، 
از هرجایی که ممکن است باید کمک گرفته بشود تا احقاق حق بشود؛ اینجا 
ظلم بزرگی انجام گرفت. حق بزرگ حجاج بر آن کسانی که مسلّط بر آن 
منطقه هستند، امنیت آنهاست؛ این مطالبه اصلی آنهاست. »امن« یکی از 
خصوصیاتی است که خدای متعال برای خانه خودش و شهر مکه و حرم، 
معین فرموده است: َجَعلَنا الَبیَت َمثابَه لِلّناِس َو اَمنا؛ همه آنجا جمع بشوند 
و امن باشد، امنیت داشته باشند. امنیت و ایمنی مردم یکی از اساسی   ترین 
کارهاست؛ این ایمنی مراعات نشد. این، مطالبه الزم دارد؛ این، دنبال گیری 
الزم دارد؛ از دنبال گیری از این قضیه خسته نشوید. دنبال کنید، بخواهید. 
مسئوالن محترم - چه در بعثه، چه در سازمان حج، چه در دستگاه های 
ذی ربط، وزارت خارجه، قوه قضائیه و دیگران- باید قضیه را دنبال بکنند. «

محمدجواد اخوان

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن تهدیدات پیش روی جریان انقالب:

تهدید  اصلی فراموشی مردم و دعواهای درون قدرت است

سهم خواهی های آشکار و پنهان جریان پیروز 
انتخابات که برخی از آن تعبیر به تقسیم غنائم 
می کنند، این روز  ها و ب�ا روی کارآمدن دولت 
سیزدهم به یکی از دغدغه های دلسوزان نظام 
و انقالب تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از 
اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بار  ها بر پرهیز از هرگونه سهم خواهی از دولت 
تأکید و بلکه آن را تقبیح کرده اند، اما البی های 
پش�ت پرده برای تحت فشار قرار دادن دولت 
مس�ئله ای نیس�ت که بتوان به راحتی از آن 
عبور کرد؛ نکته ای که اگر مراقبت نش�ود، به 
تنازع درونی، تحلیل رفتن توان خدمتگزاری 
و غفلت از مطالبات به حق مردم منجر خواهد 
شد و اکنون که دولت در آغاز راه خطیر خدمت 
به مردم و میراث دار بسیاری از ناکارآمدی  ها و 
سوءمدیریت های ناشی از دولت گذشته است، 
نباید اسیر این فش�ار  ها ش�ود که زمان برای 
تکرار تجربه های شکست خورده گذشته است. 
مس��ئله ای که مورد توجه دکتر علیرضا زاکانی، 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در سیزدهمین 
همایش مدیران هیئت های برگزیده کش��ور در 
قم نیز قرار گرفت و او با برش��مردن چهار تهدید 
پیش روی جریان انقالب��ی از فعاالن هیئت های 
کشور خواس��ت  »نگذارند این تیمی که کشور را 
به دست گرفته از شعارهای خود خارج و قله   هایی 
که وعده فتح آنها را داده نیز فراموش کند و درگیر 

روزمرگی شود. «
   اثر تحریم  ها بیش از 15 درصد نیست

نماینده قم در مجلس ش��ورای اس��المی معتقد 
است که روی کار آمدن دولت جدید در معادالت 
منطقه ای و جهانی تأثیر زیادی دارد. او تهدیدهای 
خارج از کش��ور را بلوف می داند و ب��ا بیان اینکه 
تهدیدهای خارجی آنچنانی نداریم، و اثر تحریم   ها 
نیز تنها ۱۰ یا ۱۵ درصد است، تأکید می کند: » از 
خارج از کش��ور می توانند برای ما بلوف بزنند اما 
تهدید مؤثری نمی توانند داشته باشند، منطقه و 
جهان در یک وضعیت خاصی به سر می بَرد و از بعد 

از جنگ جهانی دوم تاکنون، دنیا هیچ وقت برای 
شکل گیری و پذیرش چنین نظم نوینی آمادگی 
نداشته است. «. زاکانی اضافه کرده : برای جهان 
مهم اس��ت که رئیس جمهوری ایران چه کسی 
باش��د چون در معادله های منطق��ه ای و جهانی 
خیلی تأثیر می گذارد. این نماینده مجلس با اشاره 
به اینکه روی کارآم��دن دولت جدید معادله های 
ق��درت را تغییر خواه��د داد، خاطرنش��ان کرد: 
دشمن ممکن است به صورت زبانی تهدید کند، 
ولی به فضل الهی سرعت تغییر معادله   ها بیشتر 

خواهد شد. 
   4 خطری ک�ه جریان انق�الب را تهدید 

می کند
بخ��ش اساس��ی هش��دارهای رئی��س مرک��ز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی برخالف 
همه تص��ورات نه ب��ه تهدیدات خارج��ی که به 
تهدیدات داخلی معطوف است. او در همین زمینه 
تهدیدهای داخلی را شامل چهار دسته می داند 
و معتقد است: نخس��تین تهدید، حزب اللهی   ها 
هستند و مناسبات داخل حکومت اعم از مجلس، 
دستگاه قضایی و دولت نیز دومین تهدید به شمار 
می آید، سومین تهدید داخل خود دولت است و 

چهارمین تهدید نیز در متن جامعه است. 
زاکانی در تبیی��ن تهدیدات پی��ش رو، غفلت از 
فردای پیروزی انتخابات را اینگونه بیان می کند: 
 » من که نق��ش حزب اللهی دارم، اگ��ر فکر کنم 
بعد از پیروزی در انتخابات کار تمام اس��ت، این 
بزرگ ترین تهدید اس��ت، ه��ر حزب اللهی باید 
فکر کند که تازه کار شروع شده است. اینکه یک 
حزب اللهی خود را شریک بداند و احساس کند که 
سفره ای پهن شده است بزرگ ترین تهدید است. 
یک حزب اللهی باید بفهمد که باید جانفش��انی 
کند، یعنی اگر جانفشانی بود باید بگوید جانفشانی 
می خواهم بکنم، ولی اگر بهره مندی بود باید بگوید 

که آخر صف هستم و تمایل ندارم. «
زاکان��ی اظهار داش��ته : »اینکه م��ِن حزب اللهی 
احساس کنم، حاال که رقیب از میدان به در رفت، 

االن تسویه حس��اب های درونی را شروع کنم و 
به خودمان بپردازم نیز یک تهدید اس��ت. ما که 
اینجا هس��تیم، به تعداد خودمان س��الیق داریم 
ولی مبانی فکری ما مشترک است، باید مبانی را 
مدنظر قرار دهیم، در دوره آقای احمدی نژاد این 
اشتباه را کردیم و به جای مبانی به  سالیق مختلف 
توجه داش��تیم. بچه های انقالب باید احس��اس 
کنند که بی��ش از هر روزی به  انق��الب و به  نایب 
امام زمان )عج( و مردم بدهکار هس��تند، بیایند 
دست به دست هم بدهند و بیش از قبل انتخابات 
انسجام داشته باشند، چون اگر ما نتوانیم با هم کار 
کنیم و یکدیگر را تحمل نماییم، یک انقالبی نما، 
محور می شود و تمام میراث امام و شهیدان را که 
با زحمت های نیروهای انقالب و متن مردم، تحت 
تدابیر رهبر معظم انقالب منجر به  چنین پیروزی 
ش��ده نابود خواهد کرد. «  وی با بی��ان اینکه نیاز 
اس��ت، منظومه فکری و منطق ولی را فهم کنیم 
و نخس��تین وظیفه ما به عنوان ی��ک هیئتی نیز 
این است که این منطق را به جامعه تزریق کنیم 
گفت: »دومی��ن وظیفه ما این اس��ت که جامعه 
حزب اللهی را به س��مت آگاهی، انسجام و انگیزه 
بخش��ی س��وق دهیم، چرا که آنجایی که شور و 
شعور را می تواند ترکیب کند، هیئت های مذهبی 
اس��ت. حزب اللهی   ها باید بفمند که انس��جامی 
که االن احتیاج داریم ۱۰ براب��ر قبل از انتخابات 

است. « 
    هیئت  ها نگذارند دچار روزمرگی شویم

وی خطر دیگری که کشور را تهدید می کند بحث 
ارتباط بین قوا و پیوس��تگی در درون حکومت و 
حاکمیت دانست و تصریح کرد: »دولت و مجلس 
و دس��تگاه های حاکمیتی باید متوجه شوند که 
یک تیم هستند، و هرگونه شکاف و ناهماهنگی 
بین آنها، به این پرچمی که بلند ش��ده آس��یب 
می رساند. « زاکانی در ادامه برای پیشگیری از این 
تهدید البته راهکار هم داده و معتقد است تشکیل 
یک قرارگاه فکری مشترک بین دولت و مجلس و 

دستگاه قضایی ضروری است. 

بخش دیگر س��خنان رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی به ضرورت مطالبه گری 
هیئت های مذهبی در جهت انسجام و یکپارچه 
شدن عناصر کشور اختصاص داشت:  » هیئت   ها 
نگذارند که این تیمی که کشور را به دست گرفته 
از شعارهای خود خارج و قله   هایی که وعده فتح 
آنها را داده نیز فراموش کن��د و درگیر روزمرگی 
ش��ود.« نماینده قم با تأکید بر اینکه دولت آقای 
رئیس��ی یک رس��الت تاریخی دارد، یادآور شد: 
»امروز در کنار مجلس و دستگاه قضایی، انقالب 
در عرصه سیاسی تحول ایجاد کرده و منجر به نظام 
اسالمی شده، ولی در عرصه فرهنگی و اجتماعی 
تحولی توسط انقالب صورت نگرفته است. وظیفه 
هیئت های مذهبی این اس��ت که انق��الب را در 
عرصه فرهن��گ و اجتماع رس��وخ دهند و تحول 
ایجاد کنند و همه دستگاه های حاکمیتی نیز باید 
دست به دس��ت هم بدهند، ۴۲ سال است که ما 
پشِت درِ دولت اسالمی ایستاده ایم و منتظر جامعه 
اسالمی و الگو هس��تیم، و می گوییم اگر دولت و 
جامعه اسالمی شکل بگیرد، تکثیر پیدا می کند، 
تمدن اسالمی رقم می خورد. امروز ما یک تأخیر 
فاز جدی داریم که قابل جبران نیست، این ادبیات 
را که ادبیات خاستگاه ولی و امام جامعه ما است 
هیئت   ها می توانند به این سیستم منعکس کنند 
و درخواست انسجام و تحقق این مسیر را داشته 

باشند، این کار خیلی بزرگی است. « 
     نباید از معیشت مردم غافل شویم

 نکته اساسی دیگری که زاکانی به آن اشاره کرد، 
ضرورت توجه به مردمی است که به این دولت و 
مجلس دلبس��ته اند. وی با تأکید بر اینکه نباید از 
معیشت مردم غافل شویم، گفت: »کمر مردم در 
حال خرد شدن است و حتماً دولت باید در ظرف 
چندماه به  مسیری برود که بار مردم بر دوش آنها 
سبک تر شود. تحقق این امر، مقدماتی دارد و باید 
جامعه را آگاه کنند که کار یک شبه انجام نمی شود، 
کارهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بکنند 
و نتایج کارهای بلند مدت هم در چهار س��اله این 

دولت و سه ساله این مجلس دیده شود. «
زاکانی نقطه قوت و موفقیت رئیس جمهور منتخب 
را به انتخابات چهار س��ال بعد ریاست جمهوری 
ارجاع داد که در آن متأثر از خدماتی را که دولت 
به مردم داده و توانمندی  هایی که از خود به جای 
گذشته مشارکت را به بیش از ۷۵ درصد برساند: 
 » اگر آقای رئیس��ی ب��ا ۵۰ درصد مش��ارکت در 
انتخابات دولت را تحویل گرفت، باید در انتخابات 
مجلس آینده مش��ارکت باال برود و در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده نیز به بیش از ۷۵ درصد 
افزایش یابد. امروز بیش از آنکه از نقطه ای کشور 
تهدید شود، تهدید از مِن مسئول است که دچار 
غفلت و خ��واب آلودگی و یا دچار دعوا ش��ویم.« 
زاکانی تصریح کرد: » اشکال بزرگی که در کشور 
ما وجود دارد این است که در رقابت های انتخاباتی  
وعده   هایی داده، ولی بعد از آن فراموش می شود، 

درحالی که این وعده   ها در ذهن مردم می ماند. 
اکنون می توان امیدوار بود که جریان انقالب ، قدر 
این موقعیت  ها و فرصت های پیش رو را به درستی 
درک کنند و از این امکان خدمتگزاری به بهترین 
نحو به نفع مردم بهره بگیرند. زمان بسیار کوتاه 
و مردم عقد اخوت با کس��ی نبسته اند. کارآمدی 
و تالش برای رفع مش��کالت معیاری اس��ت که 
مردم بر اساس آن عملکرد مسئوالن را به قضاوت 

می نشینند. «

با حکم رهبر معظم انقالب
حجت االسالم ربانی نماینده ولی فقیه 

در جهادکشاورزی شد
حضرت آی�ت اهلل خامن�ه ای در حکمی حجت االس�الم ربانی را به 
نمایندگی ولی فقی�ه در وزارت جهاد کش�اورزی منصوب کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در حکم رهبر 
انقالب اسالمی به حجت االس��الم حاج سیدحسن ربانی آمده است: با 
توجه به پایان یافتن مأموریت جناب حجت االس��الم تقوی در وزارت 
جهاد کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان، جنابعالی را که بحمداهلل از 
سوابق مدیریت جهادی و کارآمد برخوردار می باشید به نمایندگی در 
آن وزارت منصوب می کنم. شرح وظائف قانونی در احکام مربوطه آمده 
است. امید است با نشاط کاری و ابتکاری که در جنابعالی هست حضور 

جنابعالی به پیشرفت مطلوب امور کمک کند. 

تأکید اژه ای بر تکریم ارباب رجوع 
در مراکز قضایی

رئیس ق�وه قضائی�ه ب�رای کوت�اه ک�ردن فرآیند ه�ای اداری و 
رس�یدگی قضائ�ی از مع�اون اول دس�تگاه قض�ا خواس�ت ک�ه 
با هم�کاری معاونت ه�ای راهب�ردی و منابع انس�انی نس�بت به 
کاه�ش فرآیند    ه�ا و ک�م ک�ردن زم�ان دادرس�ی اق�دام کند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسالم محسنی 
اژه ای که صبح دیروز در اولین نشس��ت کاری مع��اون اول جدید قوه 
قضائیه با همکارانش حضور یافته بود، بر لزوم تکریم ارباب رجوع در همه 

مراکز قضایی و تسریع در خدمت رسانی به مردم تأکید کرد. 
رئیس قوه قضائیه برای کوتاه کردن فرآیند های اداری و رسیدگی قضائی 
از معاون اول دستگاه قضا خواست که با همکاری معاونت های راهبردی 
و منابع انسانی نس��بت به کاهش فرآیند    ها و کم کردن زمان دادرسی 
اقدام کند. حجت االس��الم محس��نی اژه ای بر ضرورت خودمراقبتی 
همکاران قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ش��یطان و شیطان صفتان در 
کمین انسان نشسته اند و هرچه مسئولیت و کار مهم تر باشد، خّناسان 
بیشتر انسان را وسوسه می کنند و با تقوای الهی و توجه به خدا می توان 

از کمند شیاطین ر   ها شد. 

یک مقام ارشد نظامی در شمال غرب:
سامانه های بومی صد   ها کیلومتر 
آن طرف مرز   ها را رصد می کنند

فرمانده منطقه پدافند هوایی ش�مال غرب، امنیت را بزرگ ترین 
سرمایه هر کش�ور عنوان کرد و گفت: تا صد   ها کیلومتر آن طرف 
مرز   ها از سوی سامانه    ها و تجهیزات پیشرفته بومی رصد می شود. 
به گزارش ایرنا ، سرتیپ دوم عباس عظیمی در جریان بازدید از ایستگاه 
مرزی رادار بیله س��وار گرمی، گفت: مرزبانان ب��ا مقاومت برابر تمامی 
سختی    ها و دشواری های نوار مرزی توانسته اند خدمات ارزنده و مهمی 
را برای کشور انجام دهند و در مسیر خدمت به میهن اسالمی الگویی 
از صبر و استقامت باشند. سرتیپ عظیمی افزود: خوشبختانه مرزهای 
شمال غرب کشور جزو امن    ترین مرزهای کشور محسوب می شود که 
این امنیت و آرامش خاطر را مدیون و مرهون رشادت های مرزبانان عزیز 
هستیم. وی با بیان اینکه مرزهای کشور به صورت شبانه روز و بی وقفه 
توسط مرزبانان کشور حراست و نگهبانی می شود، گفت: امروز مرزهای 
کشور توسط سامانه    ها و تجهیزات پیشرفته بومی تا صد   ها کیلومتر آن 
طرف مرز   ها رصد می شود و در این بین مرزبانان به ویژه چشمان بیدار 
ملت ایران یعنی پدافند قهرمان نقش مهم و تأثیرگذار در تولید امنیت 

پایدار و توسعه اقتصادی کشور دارند. 
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب، امنیت را بزرگ ترین سرمایه 
هر کشور عنوان کرد و افزود: امروز که همه اقشار جامعه درگیر ویروس 
کرونا و مهار آن هس��تند، مرزبانان غیور کشورمان در صفر   ترین نقطه 
مرزی و بد   ترین شرایط آب و هوایی محکم و استوار ایستاده اند تا امنیت، 

آسایش وآرامش را برای مردم فراهم کنند.
 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
روش های قدیمی مقابل تهدیدات نوین 

پاسخگو نیست
رفع آس�یب پذیری    ها نیازمن�د راهبردهای نوین و به روز اس�ت و 
روش های قدیمی دیگر برابر تهدیدات نوین و پیچیده پاس�خگو 

نیست. 
به گزارش ایرنا ، سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در جلسه کمیته پدافند غیرعامل بنیاد مستضعفان، با بیان اینکه، 
مبدع و مطالبه گر اصلی مباحث مربوط به پدافند غیرعامل در کشور، 
رهبر معظم انقالب هستند، اظهار کرد: هر روز که می گذرد بر اهمیت 
پدافند غیرعامل افزوده می ش��ود. این اتفاق به دو دلیل رخ داده است. 
نخست افزایش سطح دشمنی دش��منان و دلیل دوم افزایش و توسعه 
داشته    ها و دارایی های ماست. وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل ما 
با چند مولفه اصلی و اساسی روبه رو هس��تیم، توضیح داد: دارایی    ها و 
زیرساخت ها، آسیب پذیری ها، تهدیدات و اثر تهدید بر آسیب پذیری و 
پیامدهای احتمالی ناشی از آن، مولفه اصلی و اساسی پدافند غیرعامل 

هستند. 
به گفته رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور در حوزه دارایی    ها و 
زیرس��اخت ها، به دلیل تحول فناورانه، در حال تغییر جنس دارایی    ها 
خود هس��تیم. پول نمونه بارز این مسئله اس��ت که زمانی، به صورت 
کاغذی و فیزیکی بود که در حال تبدیل شدن به یک دارایی دیجیتال 
است. مس��لما صیانت از این دارایی، الزامات خاص خود را دارد. رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کش��ور بر این نکته تأکید کرد که همزمان با 
رش��د و توس��عه فناوری، ما با تهدیداتی مواجه ایم که در ذات فناوری 
نهادینه ش��ده اس��ت بنابراین باید راه اشراف دش��من از این طریق را 

مسدود کرد. 
س��ردار جاللی با بیان اینکه متأس��فانه نظ��ام قانونگذاری کش��ور ما 
متناسب با س��رعت فناوری شکل نگرفته و ش��اهد یک عقب افتادگی 
در این زمینه هس��تیم، متذکر ش��د: رف��ع آس��یب پذیری    ها نیازمند 
راهبردهای نوین و به روز است و روش های قدیمی دیگر برابر تهدیدات 
نوین و پیچیده پاسخگو نیس��ت. وی با بیان اینکه نکته دیگر توجه به 
آسیب پذیری هاست، توضیح داد: منظور از آسیب پذیری ها، ضعف    ها و 
مشکالت داخلی است که اتفاقا دشمن هم تهدیداتش را از طریق همین 

آسیب پذیری    ها عملیاتی می کند. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور با بیان اینکه تهدیدات در دو 
حوزه طبیعی و انسان ساخت تقس��یم بندی می شوند، افزود: در حوزه 
تهدی��دات طبیعی، مانند س��یل و زلزله ماهیت تهدی��د همواره ثابت 
است ولی در تهدیدات عامدانه به دلیل وجود دو مؤلفه فناوری و انسان 
که هر دو پویا و سیال هس��تند جنس تهدیدات هم به شدت در حال 
تغییر است و ضروری است که پدافند غیرعامل متناسب با این سطح 
تغییر، به روز باشد. سردار جاللی با بیان اینکه در مواجهه با تهدیدات، 
نیازمند سامانه زنده و پویای پدافند غیرعامل هستیم، خاطرنشان کرد: 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در این حوزه در ۱۰ گرایش تخصصی، 
رویکردهای مبتنی بر پدافند غیرعام��ل را طراحی کرده و تالش دارد 

اشراف زیرساختی دشمن را به حداقل ممکن برساند. 
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      مهر: هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی در 
صفحه شخصی خود از تأیید »طرح اصالح ساختار بودجه « خبر داد و 
نوشت: با اصالح انجام ش��ده در مجلس شورای اسالمی، »طرح برخی 
احکام مربوط به اصالح س��اختار بودجه کل کش��ور« از سوی شورای 
نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تأیید 

قرار گرفت. 
       ایرنا: سخنگوی س��تاد انتخابات کش��ور از تأیید انتخابات اولین 
میاندوره  یازدهمین دوره مجلس شورای اس��المی در حوزه انتخابیه 

آستانه اشرفیه در استان گیالن از سوی شورای نگهبان خبر داد.  

ژه
وی

 وظیفهشماتبریکتولدرهبرینیست 
ویدئوی منتشر شده از یک برنامه افتتاح در اردبیل و سخنان امام 
جمعه این شهر، طی روزهای گذشته در فضای مجازی بسیار 
دیده شد و مخاطبان، سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه این شهر را به سبب نوع برخوردش در مواجهه 
با تبریک تولد رهبری توس��ط فرماندار تحسین کردند. در این 
ویدئو، هنگامی که فرماندار به آیت اهلل عاملی می گوید که امروز 
تولد مقام معظم رهبری است و تبریک می گوید، آیت اهلل عاملی 
در پشت بلندگو می گوید: »سالروز والدت مقام معظم رهبری 
را آقای فرماندار تبریک گفتند. تش��کر می کنم. ولی ما از آقای 
فرماندار این را نمی خواهیم. بالی کربال به سر این آقا آوردید تا این 
افتتاحیه درست شود. اینها را درست کنید. وظیفه شما این است. 
نه اینجور چیز  ها را تبریک گفتن! از سایر ادارات هم من واقعاً گله 
دارم. اگر آقای استاندار نبودند این کار درست نمی شد. یک سال 

است این آقا را معطل کردید و حاال دارید تبریک می گویید!؟«
آنچه امام جمعه اردبیل انجام داد، دقیقاً منطبق بر موضع رهبر 
انقالب است. تیر ماه سال ۸۶ خبری مبنی بر واکنش آیت اهلل 
خامنه ای نسبت به گرفتن جشن تولد برای ایشان منتشر شد. 
ایشان فرموده بودند: »این کار غلط است، این تولد و امثال آن 
هیچ جشنی ندارد، برگزارکنندگان مسئول وقت و عمر و اموالی 
هس��تند که در این کار صرف و ضایع می شود. من از کسی که 
برای تولد من جشن می گیرد به هیچ وجه متشکر نمی شوم و او 

را مسئول زیان های این کار هم می شناسم. «
آنچه رهب��ری از مس��ئوالن می خواهن��د خدمت ب��ه مردم 
اس��ت، متأس��فانه اما برخی با تملقات زبانی تالش می کنند 
ناکارآمدی های خود را بپوشانند و امام جمعه اردبیل به خوبی 

مقابل این روال نادرست ایستاد. 


مقایسهسخنانروحانیورئیسیپساز
پیروزیدرانتخابات

سایت مشرق در اقدامی جالب به مقایسه سخنان حسن روحانی 
و آیت اهلل ابراهیم رئیسی پس از پیروزی در انتخابات پرداخته 

است. محور سخنان روحانی پس از پیروزی در انتخابات، خود و 
حامیانش است و محور سخنان رئیسی، ملت ایران. روحانی بار  ها 
مردم را به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم می کند و اکثریتی را 
که به او رأی داده اند، تحسین می کند و اقلیت را تحقیر و اینگونه 
دوقطبی می سازد، اما رئیس��ی ملت ایران را یکپارچه توصیف 
می کند. روحانی مدام برای دیگران خط و نش��ان می کش��د و 

رئیسی از وحدت می گوید. 
بخشی از سخنان روحانی پس از پیروزی در انتخابات را ببینیم:

- پیام ملت ایران، پیروزی اعتدال بر افراط و اخالق بر بی اخالقی 
بود. 

- اگر کسی اتوبوسی و بدون بلیت وارد دولت )قبل( شده باشد، 
دولت من مسئول )حفظ او( نیست...  اداره کشور بر مبنای نظر 

اکثریت )پیروز در انتخابات( خواهد بود. 
- خدا را شکر می کنم که بار دیگر خورشید عقالنیت و اعتدال 

را بر ایران تاباند. 
 -مردم ایران به اعتدال گرای��ی و دوری از افراط و تفریط رأی 

مثبت داده اند. 
 -در این انتخابات صدای مردمی که از دروغ   ها و تهمت   ها نالیدند 

و در برابر مسیرهای فریبکارانه ایستادگی کردند، شنیده شد. 
 -مردم به همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته و یا توقف در 
شرایط فعلی می خواندند » نه « گفتند. مردم به پول  نه  گفتند. 

-»نه « م��ردم به فریب��کاران مهم  ترین بخ��ش انتخابات ۲۹ 
اردیبهشت ماه بود. 

- مردم به تخریب و سخنان غیردقیق » نه « گفتند. 
 -مردم ما در این انتخابات به همه نهاد  ها و ارگان   ها گفتند هر 

کس به جای خود هرکس به کار خود. 
 -نحوه اداره کشور و مدیریت کشور، بر عهده و وظیفه اکثریت 
است. اقلیت حقوق شهروندی اش را دارد، اما مردم گفتند این 

گروه اکثریت باید مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد. 
و حاال نگاهی به س��خنان ابراهیم رئیس��ی پس از پیروزی در 

انتخابات بیندازیم:
- پیام حضور م��ردم در انتخابات، وحدت ملی و پافش��اری بر 

ارزش های انقالب شکوهمند انقالب اسالمی بود. 
- دولت ما از یک جناح خاص نخواهد بود و در جای جای کشور 
هر کس دلش برای مردم و انقالب بتپد همکار ما خواهد بود. در 
دوره های گذشته کسانی که در دولت مشغول بودند اگر به رئیس 
دولت رأی نمی دادند یا محبت به او نداشتند برایشان مشکل 
درست می کردند اما محور ما در انتخاب همکاران شایستگی 

و شایسته ساالری است. 
- ملت ایران، شما به عهد خود با صداقت وفا کردید و امروز نوبت 
این بنده خدا و خادم شماست که به عهدی که با شما بسته ام 

وفادار بمانم و لحظه ای در خدمت به شما، کوتاهی نکنم. 
 -انتخابات مظهر خداباوری، مردم ب��اوری و خودباوری ملی و 

جشن بزرگ سیاسی مردم در گام دوم و آغاز قرن نو بود. 
 -دس��ت یکایک مردم را به خاطر خلق این حماسه بزرگ به 
گرمی می فشارم و پیروز این جلوه گری و درخشش جهانی را 

ملت بزرگ ایران می دانم. 
 -الزم می دانم از همه نامزدهای محت��رم، چه آنانی که به هر 
دلیلی تا انتهای رقابت باقی نماندند و چه کاندیدا  هایی که تا روز 
آخر با حضورشان گرمی بخش انتخابات بودند قدردانی نمایم و 
ان شاء اهلل از دیدگاه های ارزشمندشان برای تدبیر امور استفاده 

خواهم کرد. 
 -امروز روز مهربانی و بردباری و روز اتح��اد، رفاقت و همدلی 

است. 
 -منتخب این انتخابات بر اس��اس قاعده مردم ساالری دینی، 
منتخب همه مل��ت و خادم همه جمهور اس��ت. چه آنانی که 
بنده را برگزیدند و چه عزیزان��ی که به نامزدهای محترم دیگر 
رأی دادند و چه آنانی که به هر دلیلی در پای صندوق های رأی 

حاضر نشدند. 
 -قبول داشتن بنده توسط وزرا، مدیران میانی، کارشناسان و 
کارکنان دولت شرط نیست اما حفظ کرامت مردم شرط خدمت 

در این دولت است. 
 -خودم را خادم همه ملت ایران می دانم. 


