
بیانات رهبری، نقشه راه سیاسی 
برای ایران است

توقع رهبر انقالب از مجلس خشکاندن 
سنت غلط دخالت در انتصابات است

صفحه )4(صفحه )4(

با  به نظر می رسد  یک کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: 
سخنرانی که رهبری داشتند جریان سازی و موج سواری خارجی 
ارزیابی  در  زاده،  هانی  می شود. حسن  خنثی  مردم  و  ایران  علیه 
خود از سخنان امروز رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی 
)ره( گفت: بیانات رهبری در سالگرد ارتحال امام در واقع نقشه راه 

سیاسی برای ایران تلقی می شود و رهبری به همه جریانات...

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عدم دخالت نمایندگان 
در انتصابات را سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانست 
خشکاندن  انقالبی،  مجلس  از  انقالب  معظم  رهبر  توقع  گفت:  و 
ریشه این سنت غلط و غیرقانونی است. سیدمسعودخاتمی درباره 
دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رهبر معظم انقالب و 

تاکید ایشان بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات گفت:....
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درآمدزایی پایدار اولویت 
شورا و شهرداری دهدشت باشد

»آناناس«،
 اصطالحی رایج 
برای »ریتالین«

تسهیالت نوسازی
 بافت های فرسود افزایش یافت 

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس   
روستایی  مسکن  وام  پرداخت  برابری   ۲ افزایش 
با  ریالی  میلیارد   ۲ تسهیالت  پرداخت  گفت: 
سود پنج درصد برای ساخت واحد های مسکونی 
از هفته آینده آغاز می شود و ساکنین  روستایی 
بافت های فرسوده نیز از این میزان تسهیالت می 
نیکزاد شامگاه جمعه  اکبر  استفاده کنند.   توانند 
از طرح های  یکروزه خود  بازدید  بندی  در جمع 
اجرایی بنیاد مسکن گچساران به رسانه ها گفت:  
پرداخت وام مسکن روستایی پس از دو برابر شدن  
و افزایش به مبلغ ۲ میلیارد ریال ، به بانک ها ابالغ 
شده  که با توجه به رکود مسکن طی دو سال اخیر 

، افزایش وام مسکن روستایی گره گشا خواهد....

را  ملت  حضور  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
برشمردند  انقالب  پیروزی  قطعی  عامل 
شخصیت  قدرتمند،  دست  آن  گفتند:  اما 
ذوالفقارگونه  زبان  و  مطمئن  دل  فوالدین، 
که توانست اقیانوس عظیم ملت را به میدان 
بکشاند و به تالطم بیاورد و بدون یأس ونا 
امیدی در میدان نگهدارد و جهت حرکت را 
امام بزرگوار و خمینی  آنها تعلیم دهد،  به 

عظیم بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( 
مطهر  مرقد  در  مردم  پرشور  اجتماع  در 
رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین 
سالگرد عروج آن عزیز سفر کرده، همچنین 
فعاالن  و  مردم  مهم،  توصیه هایی  بیان  با 
را  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  انقالبی، 
و  انقالب  از  هویت زدایی  از  جلوگیری  به 
روانی  جنگ  و  دروغ  افشای  امام،  تحریف 
ارتجاع  نفوذ رگه های  از  دشمن، جلوگیری 
از  قدرشناسی  و  غربی،  زندگی  سبک  و 

مسئوالن انقالبی سفارش کردند.
دو  از  بعد  که  مراسم  این  در  انقالب  رهبر 
سال به صورت حضوری برگزار شد، با اشاره 
امام  ناشناخته شخصیت  همچنان  ابعاد  به 
خمینی گفتند: با وجود حرفها و نوشته های 
فراوان درباره آن حکیم هدایتگر، ناگفته ها 
و  شخصیتی  قدرت  و  عظمت  درباره 
که  جوان  نسل  و  است  بسیار  او  رهبری 
ایفای  برای  نمی شناسد،  به درستی  را  امام 
گام  برداشتن  و  انقالبی  و  ملی  مسئولیت 
باید  کشور،  بهینه  اداره  و  انقالب  دوم 
درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب 
امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده 
انقالب  ایشان،  بردارد.  درخشان کشور گام 
اسالمی را بزرگ ترین انقالِب تاریخ انقالبها 
خواندند و با مقایسه روند دو انقالب مشهور 
معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه و انقالب 
این  در  گفتند:  اسالمی  انقالب  با  شوروی 

انقالبها معنویت مغفول بود و هر دو ...

بهمئی،  کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنده  و  چرام 
ایجاد  دهدشت  شهرداری  زیاد  مشکالت  به  توجه 
درآمد پایدار از سوی شورا و شهرداری برای برطرف 
گیرد.  حجت  قرار  اولویت  در  باید  مشکالت  کردن 
االسالم و المسلمین سید محمد موحد در نشست با 
اعضای شورای شهر دهدشت اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت زیاد شهرداری باید از ظرفیت های این 

شهر برای درآمد زایی به نحو احسن استفاده کنند.
نشدن  پرداخت  شامل  را  شهرداری  مشکالت  وی 

حقوق، مشکالت جایگاه زباله،  نبود دستگاه ها ...

نماینده کهگیلویه در مجلس :
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:

۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
 در وضعیت آبی کرونایی

 قرار گرفت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کهگیلویه و بویراحمد:

نرخ بیکاری در استان 
کاهش یافت

حضور مردم عامل قطعی 
پیروزی انقالب بود 
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رئیس بسیج رسانه کشوردر ارتباط زنده با خبرنگاران استان گفت: 

بسیج مقاومت رسانه ای 
تشکیل می شود

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در پیامی مطرح کرد که موضوع 
اواخر هفته جاری  زیاد،  احتمال  به  ایران 

در شورای حکام برررسی خواهد شد.
در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
در  وین  در  بین المللی  سازمان های 
اظهارات  به  واکنش  در  توییترش  صفحه 
تحلیل گری که گفته بود موضوع ایران در 
انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای 
جدید  دور  آغاز  با  دوشنبه  روز  از  اتمی 
نوشت:  شد،  خواهد  بررسی  شورا  نشست 
در واقع مسئله ایران توسط شورای حکام 
چهارشنبه  روز  زیاد  احتمال  به  آژانس، 

بررسی خواهد شد.
مطرح  این  پی  در  اولیانوف  اظهارات 
می شود که خبرگزاری رویترز چهارشنبه 
فرانسه،  آمریکا،  داد،  گزارش  گذشته 
اروپا[  آلمان]تروئیکای  و  انگلیس 
به  ارائه  برای  قطعنامه  یک  پیش نویس 
آژانس  حکام  شورای  بعد  هفته  نشست 
بین المللی انرژی اتمی را تهیه کرده اند که 
باقی مانده  سواالت  به  می خواهد  ایران  از 
شده  پیدا  اورانیوم  ذرات  درباره  آژانس 
در سه محل توضیح دهد. رویترز نوشت: 
روز  که  قطعنامه  این  پیش نویس  در 
چهارشنبه رویترز آن را رویت کرده، آمده 
می خواهد  ایران  »از  حکام  شورای  است، 
فورا برای اجرای تعهدات قانونی اش اقدام 
پیشنهاد  به  وقت  اتالف  بدون  و  کرده 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
شفاف سازی  جهت  بیشتر  همکاری  برای 
پادمانی  باقی مانده  مسائل  فصل  و  حل  و 
نویس  پیش  این  تهیه  خبر  کند.«  عمل 
آژانس  اخیرا  که  شد  منتشر  این  پی  در 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی مدعی 
شد، ایران همچنان به سواالت در خصوص 
سه  در  یافت شده  اورانیوم  ذرات  منشاء 
نداده  پاسخ  اعالم نشده  هسته ای  سایت 

است.
نوشته  باره  این  در  رویترز  خبرگزاری 
بین المللی  آژانس  فصلی  گزارش  در  بود: 
انرژی اتمی که روز دوشنبه)۹ خرداد( به 
ایران  رصد رویترز رسیده است، آمده که 
همچنان نتوانسته که توضیحاتی که اعتبار 

فنی داشته باشند در خصوص یافته ها در 
این سایت های هسته ای ارائه دهد.

آمده  گزارش  این  در  داد:  ادامه  رویترز 
این  پادمانی درخصوص  است، »مشکالت 

سه مکان همچنان برجسته است.«
در  نوشت:  همچینن  خبرگزاری  این 
بین المللی  آژانس  فصلی جداگانه  گزارش 
رویترز  رصد  به  نیز  آن  که  اتمی  انرژی 
با  اورانیوم  ذخایر  که  آمده  است،  رسیده 
غنای ۶۰ درصد ایران با رشد تقریبی ۹.۹ 
کیلوگرم به میزان 4۳.۱ کیلوگرم رسیده 
است. عرب نیوز نیز گزارش داد که میزان 
ایران  شده  غنی سازی  اورانیوم  ذخایر 
توافق  در  تعیین شده  حدود  برابر   ۱۸ به 

هسته ای ۲۰۱۵ رسیده است.
امور  وزارت  سعید خطیب زاده، سخنگوی 
اخیرش  خبری  نشست  در  ایران  خارجه 
درباره گزارش آژانس گفت:  متأسفانه این 
گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای 
که  توافقی  از  بعد  نیست.  آژانس  و  ایران 
شد  انجام  تهران  در  آژانس  و  ایران  بین 
به  را  پاسخ هایی  ایران  مکتوب  به صورت 
نشست های  دور  چند  و  کرد  ارائه  آژانس 
مفصل به صورت حضوری برگزار شد که 
ارائه مستندات از سوی  پاسخ های فنی و 
بیان  با  خطیب زاده  بگیرد.  صورت  ایران 
آقای  که  است  همانی  گزارش  این  اینکه 
گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم 
صورت  به  آژانس  و  ایران  گفت وگوهای 
از  این گزارش  اعالم کرد، گفت:   شتابزده 
ایران  از نشست  همان موقع و حتی قبل 
نظر  به  و  بود  شده  جمع بندی  آژانس  و 
می رسد که شتابزدگی در این جمع بندی 

وجود دارد.
تأکید  با  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بر اینکه بنابراین آنچه که در این گزارش 
دیده می شود چیز جدیدی نیست، افزود: 
گزارش ارائه شده منصفانه و متوازن نیست 
بیم آن می رود که فشار صهیونیست ها  و 
و برخی کنشگرها باعث شده باشد مسیر 
به  فنی  فضای  از  آژانس  معمول  گزارش 
سیاسی منتقل شود و انتظار ما این است 
که این مسیر اصالح شود. به دنبال انتشار 
درباره  قطعنامه ای  پیش نویس  تهیه  خبر 

ند  اروپا،  تروئیکای  و  آمریکا  توسط  ایران 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس، 
پاسخ  در  خبری  نشست  یک  در  آمریکا 
چند  در  ما  گفت:  باره  این  در  سوالی  به 
کرده ایم  صحبت  باره  این  در  اخیر  روز 
که  است  این  ما  جدی  بسیار  نگرانی  اما 
باورپذیری  طور  به  است  نتوانسته  ایران 
انرژی  بین المللی  آژانس  سواالت  به 
فعالیت های هسته ای  و  مواد  درباره  اتمی 
ما  اعالم نشده احتمالی اش پاسخ دهد. و 
توسط  تحقیقات  کردن  دنبال  با  هم زمان 
ایران،  در  پادمانی  مسائل  درباره  آژانس 
مدیر  با  آژانس،  با  نزدیک  همکاری  به 
کل، همچنین با متحدان و شرکایمان در 

شورای حکام ادامه می دهیم.
افزود: ما در حال حاضر، در حال  پرایس 
هستیم  گزارش هایی  درباره  دقیق  رایزنی 
از  پیش  آژانس  مدیرکل  توسط  اخیرا  که 
نشست شورای حکام در هفته آتی منتشر 
که  کنیم  تایید  می توانیم  و  است  شده 
برنامه داریم در پیگیری برای قطعنامه ای 
متمرکز بر ضرورت همکاری کامل ایران با 
آژانس به انگلیس، فرانسه و آلمان ملحق 
ایران  که  دارد  وجود  ضرورت  این  شویم. 
تعهدات  به  کامال  بیشتر،  تاخیر  بدون 
ان پی تی  معاهده  تحت  الزام آورش  قانونی 
و جدا از این، بر توافق جامعه پادمانی اش 
با آژانس پایبند باشد. آژانس و مدیر کل 
انجام دادن مسئولیت های مهمش  آن در 
در زمینه راستی آزمایی و نظارت بر ایران، 

از حمایت کامل ما برخوردار است.
تهیه  به  واکنش  در  نیز  خطیب زاده 
آمریکا  توسط  قطعنامه ای  نویس  پیش 
صفحه  در  ایران  درباره  اروپا  تروئیکای  و 
توییترش نوشت: رژیم اسراییل، به عنوان 
نفی کننده  برجام،  یک  شماره  دشمن 
اتمی  تسلیحات  دارنده  تنها  و  ان پی تی 
این  ما  آفریقاست.  و شمال  در خاورمیانه 
آن  زمان  می داند.  هم  می دانیم. جهان  را 
است که سه کشور اروپایی و آمریکا از به 
بردارند.  دست  خود  تعمدی  زدن  خواب 
را  دیپلماسی  گزینه  می توانند  یا  آن ها 
اقدام  مخالف  جهت  در  یا  و  کنند  دنبال 

کنند. ما برای هر دو  آماده ایم.

مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با تشریح 
اهداف ترکیه از گفت وگو با رژیم صهیونیستی معتقد 
است این اقدام ترکیه اگر در چارچوب سازمان ملل 

باشد می تواند پذیرفته شده باشد.
خارجه  امور  وزیر  اظهارات  درباره  علی  محب  قاسم 
این که گفتگوهای ترکیه و اسرائیل  بر  ترکیه مبنی 
بهای  به  مسئله  این  منتهی  داشت  خواهند  ادامه 
بود، اظهار داشت  فراموشی مسئله فلسطین نخواهد 
به  را  اسرائیل  که  بود  کشورهایی  اولین  از  ترکیه   :
رسمیت شناخته و روابط راهبردی با آن دارد اما در 

دوران اردوغان به دلیل مسائل سیاست داخلی ترکیه 
تا حدودی دچار فراز و نشیب شد.

سازمان  عرف  قوانین  چارچوب  در  اگر  افزود:  وی 
با  تواند  می  هم  ترکیه  کنیم  نگاه  موضوع  به  ملل 
اسرائیل در ارتباط باشد هم با فلسطینیان، همان طور 
و  کنند  می  دنبال  را  همین سیاست  ها  اروپایی  که 
سازمان ملل نیز با تشکیل دو دولت یعنی یهودی و 
عربی فلسطینی موافق است اما اسرائیل به این مساله 
رضایت نمی دهد. بنابراین اگر سیاست ترکیه در آن 

چارچوب حرکت کند شناخته شده است.

بیان کرد  این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین 
 4 به  نسبت  کشورها  برخی  مناسبات  و  سیاست   :
دهه قبل در ارتباط با اسرائیل تفاوت کرده همچنین 
شده  متفاوت  عربی  کشورهای  با  اسرائیل  سیاست 
است چه بسا برخی از همین کشورها تجارت آزاد با 
اسرائیل را امضا کرده اند حتی وزیر خارجه عربستان 

از اسرائیل با عنوان متحد احتمالی یاد کرده است.
لوله گاز مدیترانه شرقی که قبرس،  وی درباره خط 
یونان و اسرائیل مشارکت دارند و موضع ترکیه در این 
خصوص گفت : در این مساله اختالف نظر بین اعراب 
و  قبرس  بخاطر  هم  ترکیه  و  دارد  وجود  اسرائیل  و 
اختالفات با یونان نسبت به این مساله واکنش داشته 
و تمایل دارد مونوپل و انحصار انتقال انرژی و تجارت 
تلقی  منافع  تضاد  اگر  که  باشد  داشته  اختیار  در  را 

نشود رقابت خواهد بود.

اسالمی  ملی مجلس شورای  امنیت  عضو کمیسیون 
دارند  انتظار  سیزدهم  مردمی  دولت  از  مردم  گفت: 
که  را  منطقه  این  در  موجود  فرهنگی  خالءهای  که 
انتظار حداقلی آنان است شناسایی و درصدد رفع آنها 

گام بردارند.
شهرستانهای  مردم  نماینده  نوش آبادی  حسین 
ورامین، پیشوا و قرچک عصر یکشنبه ۱۵ خرداد ماه 
ورامین  شهرستان  در  ارشاد  وزیر  با  ویژه  جلسه  در 
و  فرهنگ  وزیر   4 دولت های گذشته  در  کرد:  اظهار 

افراد  این  ورامین سفر کرده اند ولی حضور  به  ارشاد 
اتفاقی را در حوزه فرهنگ ورامین رقم نزد.

وی گفت: مردم از دولت مردمی سیزدهم انتظار دارند 
که  را  منطقه  این  در  موجود  فرهنگی  خالءهای  که 
انتظار حداقلی آنان است شناسایی و در صدد رفع آنها 
گام بردارند ، مشکالتی که در طول سال های گذشته 
روی هم انباشته شده و با بی تدبیری ها مشکالتی را 

برای این حوزه به وجود آورده است.
نماینده مردم شهرستان های ورامین ، پیشوا و قرچک 

نیمه  از  را  فرج  انتظار  راحل  امام  افزود:  مجلس  در 
خرداد مطالبه می فرمودند و مردم دشت ورامین نیز 
امیدوارند در سایه سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ۱۵ خرداد ، فرج و گشایشی در حوزه فرهنگ این 
مثبتی  اتفاقات  و  گیرد  انجام  تهران  استان  از  بخش 

برای این شهرستان ها رخ دهد.
مهم  ظرفیت  عنوان  به  خرداد   ۱۵ از  آبادی  نوش 
 ۱۵ خونین  قیام  گفت:  و  کرد  یاد  جامعه  فرهنگی 
خرداد سال 4۲ ظرفیت مهم فرهنگی جامعه است و 
باید با تولید محتوا و محصوالت مهم فرهنگی، از این 
تاریخی، دینی و فرهنگی برای رشد و  ظرفیت مهم 

ارتقاء فرهنگ جامعه استفاد کرد.

اسالمی  اسالمی گفت: نهضت  ارشاد  و  وزیر فرهنگ 
روز  هر  مردم  این  بزرگ  پشتوانه  با  ایران  مردم 
و عظمت  قله عزت  به سوی  قبل  روز  از  قدرتمندتر 

حرکت می کند.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد ظهر روز 
خرداد  راهپیمایان ۱۵  در جمع  خرداد  یکشنبه ۱۵ 
اسالمی  انقالب  مبدا  را  تاریخی  قیام  این  ورامین، 
دانست و اظهار کرد: در روز ۱۳ خرداد سال ۱۳4۲ و 
پس از سخنرانی عصر عاشورای امام خمینی)ره( در 
حرم حضرت معصومه)س( و دستگیری حضرت امام 

راحل، فضای سیاسی کشور ملتهب  شد.

وی گفت: در آن زمان شبکه های اجتماعی، رسانه های 
صوتی و تصویری به این شکل نبود و حداقل امکانات 
موجود در اختیار رژیم ستمشاهی بود، اندک رسانه ای 

هم  که موجود بود در اختیار جریان نهضت نبود.
وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: باید دید چه اتفاقی افتاد 
که در این دیار حسینی، چندین هزار نفر کفن پوش، 
روز ۱۵ خرداد در اعتراض به بازداشت و دستگیری 
امام راحل به طور کفن پوش راهی تهران شدند، این 
و  مرجعیت  از  دفاع  دینی،  غیرت  جز  دلیلی  اقدام 

همت حسینی نداشت.
اسماعیلی ضمن بیان اینکه یک جریان قوی دینی و 

حسینی پشت حرکت ۱۵ خرداد سال 4۲ بود ، بیان 
کرد: شبکه گسترده و به هم پیوسته فرهنگی مردمی 
و دینی به عنوان یک شبکه زنده و پویا وارد عمل شد 
و کمتر از ۲4 ساعت یک قیام بزرگ و تاریخ ساز را در 
کشور ما پایه ریزی کرد. وی گفت: دیار ۱۵ خرداد، 
تهران، قم و برخی شهرستان های دیگر  با  هم زمان 
پیشتاز نهضت شد و پیر، جوان و خردسال در کنار 
هم کفن پوشیدند و برای آزادی رهبر نهضت انقالب 
سازی  جریان  و  نهضت  تاریخ،  در  و  کرده  حرکت 
والیی  مردم  که  حرکتی  این  داد:  ادامه  وی  کردند. 
و انقالبی این دیار انجام دادند ، جز عظمت و عزت 
نبود، امروز در آستانه ۶۰ سالگی این قیام ، کاری جز 
ابراز ارادت و شرمندگی در برابر ایثار بزرگ این مردم 

نمی توان داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: نهضت 
اسالمی مردم ایران با پشتوانه بزرگ این مردم هر روز 
و عظمت  قله عزت  به سوی  قبل  روز  از  قدرتمندتر 

حرکت می کند.

اولیانوف خبر داد: 

احتمال بررسی موضوع ایران در شورای حکام در اواخر هفته
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه تشریح کرد؛

پشت پرده گفت وگوهای ترکیه با اسرائیل چیست؟

قیام 15 خرداد 42 ورامین ظرفیت مهم فرهنگی 
جامعه است 

وزیر فرهنگ و ارشاد:
یک جریان قوی دینی

 پشت قیام 15 خرداد ورامین بود
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نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسالمی گفت:

درآمدزایی پایدار 
اولویت شورا و شهرداری دهدشت باشد

و  چرام  بهمئی،  کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
لنده در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به مشکالت 
از سوی شورا  پایدار  ایجاد درآمد  زیاد شهرداری دهدشت 
اولویت  در  باید  برطرف کردن مشکالت  برای  و شهرداری 

قرار گیرد.
 حجت االسالم و المسلمین سید محمد موحد در نشست 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  اعضای شورای شهر دهدشت  با 
مشکالت زیاد شهرداری باید از ظرفیت های این شهر برای 

درآمد زایی به نحو احسن استفاده کنند.
حقوق،  نشدن  پرداخت  شامل  را  شهرداری  مشکالت  وی 
آالت  ماشین  و  ها  دستگاه  نبود  زباله،   جایگاه  مشکالت 
می  گفت:  و  کرد  اعالم  آنها  فرسودگی  و  رسات  خدمات 
پیگیری  در  مشکالت  بندی  اولویت  با  شورا  اعضای  طلبد 

آنها تالش شبانه روزی داشته باشند.
برطرف کردن  برای  از همه ظرفیت ها  موحد تصریح کرد: 
مشکالت شهرداری با همکاری مسئوالن کشوری استفاده 

خواهد شد.
دهدشت  شهر  شورای  اعضای  همکاری  و  انسجام  بر  وی 
تاکید کرد و گفت: شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم 
برطرف  راستای  در  و  پایبند  خود  تعهدات  به  نسبت  باید 

کردن مشکالت تالش جهادی داشته باشند.
مشکالت  جلسه  این  در  نیز  دهدشت  شهر  شورای  رئیس 
شورای شهر دهدشت را بسیار زیاد دانست و گفت: همکاری 
برطرف  در  مهمی  نقش  راستا  این  در  نماینده  همراهی  و 

کردن مشکالت دارد.
نبود  بودن ماشین آالت شهرداری،  آرانپور فرسوده  محمد 
جایگاه دفن زباله مناسب و پرداخت نشدن حقوق کارمندان 
و  دانست  شهرداری  معضالت  مهمترین  از  را  شهرداری  

گفت: شهرداری از نبود درآمد پایدار رنج می برد.
وی بر حمایت ویژه از سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
راستای سرمایه گذاری در شهر دهدشت تاکید کرد و افزود:  
بافت تاریخی دهدشت فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی است.
آرانپور همکاری و حمایت میراث فرهنگی در این راستا را 
ضروری دانست و اضافه کرد: شهرداری از این ظرفیت برای 
درآمدزایی به صورت ویژه از سرمایه گذاران حمایت خواهد.

۶۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های 
هادی روستایی کهگیلویه نیاز است

فرماندار کهگیلویه گفت: برای تکمیل طرحهای هادی در 
روستاهای این شهرستان بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

مورد نیاز است.
سید عبدالعزیز موسوی اصل  با اشاره به سفر رییس بنیاد 
مسکن، در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: برای بازنگری 
و اجرای طرح های هادی در مناطق روستایی این شهرستان 

نیاز به اختصاص اعتبارات ویژه است. 
کهگیلویه  در شهرستان  روستا  تعداد ۳۵۷  کرد:  بیان  وی 
تهیه  و  باالی ۲۰ خانوار است  وجود دارد که ۲۳۲ روستا 

طرح شدند.  
موسوی اصل تصریح کرد: از  ۱۰۲ روستا اجرای طرح شده  

طرح هادی ۱۵ روستا بصورت کامل اجرا شد.
وی افزود: با تامین قیر و دیگر زیرساخت ها ۱4 روستا در 

شهرستان کهگیلویه آماده آسفالت است.  
موسوی اصل گفت: در سفر رئیس بنیاد مسکن قول های 
گفت:  وی  شد.   داده  روستاها  اعتبار  تامین  برای  خوبی 

اولویت روستاها جدول گذاری زیرسازی و آسفالت است.

2۰ میلیاردریال تسهیالت بانکی 
به بهره برداران شهرستان باشت پرداخت شد

ریال  ۲۰میلیارد  گفت:  باشت  کشاورزی  جهاد  رییس 
تسهیالت بانکی در قالب دامدار کارت به بهره برداران 

این شهرستان پرداخت شده است.
فقره   ۶۰ تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  انصاری  محمد 
دامدارکارت به دامداران و مرغداران باشتی اعطا شده ، 
اظهار داشت : این نوع تسهیالت بانکی با سود ۱۰درصد 
و  دوره بازپرداخت ۹ماهه برای حمایت از دامداران و 

مرغداران پیش بینی شده است.
رییس اداره جهاد کشاورزی باشت تاکید کرد: همچنین 
برای دریافت  4۰دامدار و صاحبان دو مرکز مرغداری 

این تسهیالت به بانک عامل معرفی شده اند.
انصاری عنوان کرد: این بهره برداران می توانند تا سقف 

۲میلیارد ریال تسهیالت بانکی درخواست دهند.
وی عنوان کرد:، طرح دامدار کارت برای تامین علوفه 
و  طراحی  سیزدهم  دولت  سوی  از   ۱4۰۰ سال  در 

عملیاتی شد.
انصاری اظهار داشت:دامدار کارت از این پس به عنوان 
دامداران  به  یارانه ای  تسهیالت  ارائه  برای  بستری 

روستایی و عشایری استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کهگیلویه و بویراحمد:

نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد 
کاهش یافت

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: نرخ بیکاری در استان نسبت به سال ۹۹ کاهش داشته 

و به عدد ۹.۱ درصد رسیده است.
علی شهابی نسب اظهار داشت: در سال ۹۹ نرخ بیکاری استان 
زمینه  در  گرفته  صورت  تالش های  با  که  بود  درصد   ۱۰.۹
به  راکد  واحدهای  بازگشت  روستایی،  تسهیالت  پرداخت 
چرخه تولید و سایر موارد این نرخ به ۹.۱ درصد رسیده است.

وی افزود: البته نرخ بیکاری ۹.۱ درصد هم عدد باالیی است 
و می طلبد همه مسئوالن حوزه اقتصادی دست به دست هم 

داده و برای کاهش بیشتر نرخ بیکاری تالش کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با 
اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی ۹. درصدی استان، تصریح 
کرد: برای رسیدن به چنین رشد اقتصادی، حداقل ۶۰ هزار 
میلیارد اعتبار و سرمایه گذاری نیاز است که عدد بسیار بزرگی 

برای کهگیلویه و بویراحمد است.
شهابی نسب عنوان کرد: ضعف زیرساخت های ارتباطی، توزیع 
نامتوازن جمعیت و افزایش روزانه جمعیت یاسوج، باال بودن 
مصارف نسبت به منابع بانکی، عدم سرمایه گذاری شرکت های 
مادر تخصصی در استان و غیرفعال بودن واحدهای صنعتی از 

چالش های پیش رو برای رشد اقتصادی استان است.

۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
 در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفت

بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  براساس  که  کرد  اعالم 
وزارت بهداشت هم اکنون ۶ شهرستان در استان آبی و سه 

شهرستان دیگر زرد کرونایی هستند.
شهرستانی  هیچ  اکنون  :هم  داشت  اظهار  نژاد  غالم  محمد 
در استان کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز یا نارنجی 

کرونایی قرار ندارد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد: در زمان 
حاضر شهرستان های بویراحمد،دنا و باشت در وضعیت زرد 
و  لنده،گچساران  کهگیلویه،  بهمئی،چرام،  های  و شهرستان 

مارگون در وضعیت آبی قرار دارند.
اما  کرونا  وضعیت  بهبود  وجود  با   : کرد  تصریح  نژاد  غالم 
برای  را  بهداشتی  های  پروتکل  همچنان  باید  شهروندان 

جلوگیری از شیوع این ویروس رعایت کنند.
وی افزود: براساس اخرین آمار منتشر شده تاکنون ۹۶ هزار 

نفر فرد آلوده به ویروس کرونا در استان بهبود یافته اند.
وی بیان کرد: درصد کشندگی کرونا در استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۹ دهم درصد بود در حالی که این میزان در کشور 

یک و ۹ دهم درصد بوده است.
استان  در  واکسیناسیون  وضعیت  درخصوص  نژاد  غالم 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۱ درصد مردم این استان نوبت 
واکسن  سوم  نوبت  درصد   4۰ و  دوم  نوبت  درصد   ۸۳ اول، 

کرونا را تزریق کرده اند.
تاکنون  ویروسی  بیماری  این  شیوع  زمان  از  داد:  ادامه  وی 
۱۲۳ هزار نفر بیمار کرونایی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

شناسایی شده است.

طرح هادی چهار هزار روستای کشور 
در دست بازنگری است

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: بازنگری طرح هادی 
چهار هزار روستای کشور با هدف فراهم کردن زمینه توسعه، 
رفع محرومیت و شتاب بخشی به بهسازی این سکونتگاه ها در 

دست اجراست که تا پایان امسال انجام خواهد شد.
عمرانی  های  طرح  از  بازدید  حاشیه  در  جمعه  نیکزاد،  اکبر 
بنیاد مسکن گچساران و باشت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
در کشور  خانوار   باالی ۲۰  دارای  روستای  هزار  افزود: 4۰ 
وجود دارد که تمامی این روستاها دارای طرح هادی مصوب 

است.
در  دار  اولویت  روستاهای  هادی  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
هر  برای  هادی  طرح  مفید  عمر  گفت:  دارد  قرار  دستورکار 
این مدت طرح هادی روستا  از  روستا ۱۰ سال است و بعد 

نیاز به اجرای مجدد دارد.
 نیکزاد اظهار داشت: بر این اساس ساالنه طرح هادی چهار 
هزار روستای باالی ۲۰ خانوار کشور بازنگری و دوباره اجرا 

می شود.
سال  مسکونی  واحد   ۳۰۰ هزارو  چهار  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته بازنگری شد گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
امسال طرح هادی بیش از چهار هزار واحد مسکونی در کشور 

بازنگری خواهد شد.
وی تصریح کرد: استانداران و مسئوالن استانی در کشور طبق 
استانی خود  اعتبارات  از  درصد  بودجه حداقل هشت  قانون 
نظر  در  خود  روستاهای  در  هادی  طرحهای  اجرای  برای  را 
خواهند گرفت و بر همین اساس در تمام استان های کشور 
روستاهای  هادی  های  به طرح  استانی  اعتبارات  میزان  این 

اختصاص می یابد. 
از  بیش  ملی  اعتبارات  محل  از  امسال  کرد:  بیان  نیکزاد 
اجرای طرح هادی در روستاهای  برای  ریال  ۱۱هزارمیلیارد 

کشور اختصاص یافت. 
و  روستاها  به  توجه  دلیل  به  اینکه مجلس  به  اشاره  با   وی 
اجرای طرحهای هادی در آنها اعتبار دیگری نیز مصوب کرده  
اعتبار  ریال  میلیارد  ۳۱هزار  مجلس  راستا  همین  در  افزود: 
دیگر برای اجرای طرح هادی روستاها مصوب کرده ، که پس 
از پایان تعطیالت مجلس با رای مجدد نمایندگان ملت این 

میزان اعتبار به بنیاد مسکن کشور ابالغ خواهد شد.
بودجه،اعتبار  میزان  این  اختصاص  با  داد:  ادامه  نیکزاد 
طرح های هادی در روستاهای کشور به  4۲هزا میلیارد ریال 
خواهد رسید.   وی گفت: هماهنگی های مناسبی در خصوص 
قیر رایگان بین مجلس، وزارت نفت ،راه و شهرسازی و بنیاد 

مسکن انجام شده است. 
 نیکزاد ابراز کرد: بنیاد مستضعفان در برخی از نقاط کشور 
طرح محرومیت زدایی را اجرا کرده که این اقدام کمک خوبی 
به اجرای طرح هادی و آسفالت ها در معابر روستایی شده 

است.  

از  کشور  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
در  رسانه ای  مقاومت  جبهه  تشکیل 
واقعیت ها  نمایش  با هدف  استکبار  برابر 
شوم  نقشه  پیاده سازی  از  جلوگیری  و 

دشمنان خبر داد.
اصحاب  جمع  در  محمدیان  عباس 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  رسانه 
اشاره به نقش رسانه ها در تبیین مکتب 
امروز  داشت:  اظهار  خمینی)ره(  امام 
نقش  که  می کنیم  زندگی  شرایطی  در 
فناوری  و  دیجیتال  عصر  در  رسانه ها 
رسانه های  و  بوده  مهم  بسیار  اطالعات 
تراز انقالب می توانند در این میان نقش 

تعیین کننده ای داشته باشند.
با  کشور  رسانه  بسیج  سازمان  رئیس 
بیان اینکه رهبر معظم انقالب در شرایط 
امروز از جبهه رسانه انقالب گالیه کرده 
است، افزود: امروز ما در جنگ رسانه ای 
قرار گرفتیم و گالیه رهبر انقالب در این 
زمینه وظیفه ما را سنگین تر کرده است.

تراز  در  که  رسانه ای  کرد:  تصریح  وی 
کننده  تبیین  واقع  در  دارد  قرار  انقالب 
با  باید  پس  است  روح اهلل  امام  مکتب 
همت و جهاد تبیین به ندای نائب بر حق 
امام زمان)عج( گوش داده و این مسیر را 

طی کنیم.
جبهه  وظیفه  به  اشاره  با  محمدیان 
کرد:  خاطرنشان  انقالب،  رسانه ای 
قدرت تکنولوژی دشمن و شبیخون ها و 
هجمه های فرهنگی آنها سبب شده که به 
دستور رهبر انقالب باید در جهاد تبیین 
در برابر این هجمه ها ایستادگی کنیم از 
سوی دیگر نباید تک بعدی حرکت کرده 

و باید بصورت آفندی عمل کنیم.
وی اضافه کرد: امروز رسانه ها مهمترین 
رسانه ها،  هستند.  تبیین  جهاد  رکن 
با یک  باید  فعاالن مجازی  و  خبرنگاران 
قدرت واحد عمل کرده و در برابر جنگ 

تحریف دشمن، میدان داری کنیم.
فضای  در  اینکه  بیان  با  محمدیان 

تغییر  را  روش مان  باید  امروز  رسانه ای 
کرد:  بیان  کنیم،  عمل  آفندی  و  داده 
آفند ما زمانی مؤثر می شود که با قدرت 

علم و دانش روز حرکت کنیم.
نباید  امروز  دنیای  در  کرد:  عنوان  وی 
و  انقالب  تاریخ  واقعیت ها،  دهیم  اجازه 
تحریف  دشمنان  توسط  جنگ  دوران 
شوند و ضمن افشاگری و آگاه سازی باید 

به تبیین مکتب امام نیز بپردازیم.
و  خصوصیات  به  اشاره  با  محمدیان 
ویژگی های رسانه تراز انقالب، ابراز کرد: 
رسانه تراز انقالب و تمدن ساز که ترسیم 
دارای  باید  است  امام  مکتب  کننده 
بر  و  بوده  صالبت  و  صراحت  صداقت، 

اساس منش ها و ظرفیت ها باشد.
انقالب  رهبر  تالش  کرد:  بیان  وی 
همیشه این بود که نباید ظلم را پذیرفت 
و مظلوم را رها کرد، رسانه ها باید ظالم 
برسند،  مظلوم  داد  به  و  کرده  رسوا  را 
مواجب بگیران  و  منافقان  مزدوران،  باید 

و  کنیم  بیدار  غفلت  خواب  از  را  داخلی 
اجازه ندهیم مکتب امام روح اهلل تحریف 
در  رسانه ای  مقاومت  جبهه  باید  شود، 

برابر استکبار را پی ریزی کنیم.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تصریح 
رسانه ای  مقاومت  جبهه  تشکیل  کرد: 
و  دهد  نمایش  را  واقعیت ها  می تواند 
به  را  شوم  نقشه های  پیاده سازی  اجازه 

دشمنان ندهد.
وی گفت: مکتب امام)ره( ذخیره معرفتی، 
مهم  ظرفیت  و  نظم  ایدئولوژیک  ذخیره 

جنگ نرم در مقابل دشمن است.
محمدیان با اشاره به هفت اصل از اصول 
مهم امام)ره( که رهبر انقالب در بیست 
آنها  امام)ره(  ارتحال  و ششمین سالگرد 
ناب  اسالم  اثبات  گفت:  کردند،  بیان  را 
اعتقاد  آمریکایی،  اسالم  نفی  و  محمدی 
به وعده الهی و بی اعتمادی به قدرت های 
نیروی  و  اراده  به  اعتقاد  مستکبران، 
مخالفت  و  محرومین  از  حمایت  مردم، 
با  صریح  مخالفت  نشینی،  کاخ  خوی  با 
به  اعتقاد  مستکبران،  و  قلدران  جبهه 
را  ملی  بر وحدت  تکیه  و  ملی  استقالل 
باید سرلوحه کار خود قرار داده و به دقت 

به آنها عمل کنیم.
وی بیان کرد: انقالب ما به شهدا و ائمه 
ما  است،  خورده  ِگره  ائمه  روش  راه  و 
رسانه ها صاحبان اندیشه و تفکر هستیم 
پس  است  تأثیرگذار  بسیار  ما  نقش  و 
نباید به هرقیمتی اجازه دهیم دین اسالم 

تحریف شود.
این  در  پیروزی  به  اشاره  با  محمدیان 
باید  رسانه ها  ما  کرد:  مسیر، خاطرنشان 
نیز  را  خود  فرهنگی  سالح  و  بوده  بروز 
آن  بیشتری  بادقت  و  کنیم  رسانی  بروز 
را دنبال کنیم و با رهنمودهای ولی زمان 
پیروز  مسیر  این  در  حقش  بر  نائب  و 

هستیم.

نماینده سابق ولی فقیه در استان لرستان 
با تاکید بر اینکه راه نجات کشور مذاکره با 
آمریکا نیست، گفت: با اتکا به ظرفیت های 

داخل می توان بر مشکالت فائق آمد.
سید احمد میرعمادی در آیین بزرگداشت 
محل  در  امام  حضرت  رحلت  سالگرد 
استان  مرکز  خمینی)ره(  امام  مصالی 
هر  داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می گذرد  اسالمی  جمهوری  از  که  روز 
نام و راه و عظمت امام برای دنیا و مردم 
ایران بیشتر آشکار می شود امام خورشید 
درخشانی است که بر این آسمان پهناور 
می تابد سخنان امام به مانند در گرانبها 

در عمق جان همه تاثیر گذار بود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از راههای 
حقانیت پیامبران معجزه بوده و پیامبران 
داشتند  معجزه  ادعای  مردم  ارشاد  برای 
و  صالح  حضرت  ناقه  جمله  از  گفت: 
قرآن  همچنین  و  موسی  حضرت  عصای 
که معجزه کالمی پیامبر اسالم بوده است.

برای  معجزه  از  هدف  افزود:  میرعمادی 

هدایت مردم به کمال بود تا مردم از زیر 
نجات  طاغوتیان  بندگی  و  ظلم  و  ستم 
امام  معجزه  حاضر  عصر  در  کنند  پیدا 
بزرگوار انقالب اسالمی بود. نماینده سابق 
ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه 
با  مقایسه  قابل  داد  انجام  امام  که  کاری 
اقدامات علما و مراجع گذشته نبوده است. 
وی گفت: هر چند مجتهدین و روحانیون 
کارهای بزرگی انجام دادند اما امام کاری 
کرد که قابل مقایسه با هیچ یک از علمای 
اسالم  خود  انقالب  با  اما  نیست  گذشته 
ناب و مکتب اهل بیت را زنده کرد و به 
دنیا نشان داد در دورانی که شرق و غرب 
اما  کرده اند  معرفی  توده ها  افیون  را  دین 

دین مایه سعادت دنیا و آخرت است.

بیت  اهل  مکتب  امام  افزود:  میرعمادی 
در کشوری  امروز  کرد  معرفی  دنیا  در  را 
نباشد  زنده  بیت  اهل  مکتب  که  نیست 
نیجریه ۲۰  در  امام  از شیفتگان  نفر  یک 
میلیون نفر را شیعه کرده که معجزه امام 
ساله   ۲۵۰۰ رژیم  شد:  یادآور  وی  است. 
شاهنشاهی را با دست خالی سرنگون کرد 
شرق  امام  بود  منطقه  ژاندارم  که  رژیمی 
و غرب را به زانو درآورد و ابهت آمریکا و 

اسرائیل را درهم شکست.
به  امام  این استاد حوزه و دانشگاه گفت: 
ای  دوره  هیچ  در  داد  رشد  ایران  مردم 
چنین مردم رشد پیدا نکردند امروز ملت 
ایران بزرگ و رشید شده رشد علمی امروز 

ایران در جهان بی نظیر است.

میرعمادی افزود: کجای دنیا در شرایطی 
که کشور در گرانی و تحریم به سر می برد 
آیت  شود  می  شروع  اقتصادی  اصالحات 
و  آمد  کار  پای  وجود  با همه  رئیسی  اهلل 
اما عده  به میدان گذاشت  را  آبروی خود 
ای جیغ می کشند مگر نه اینکه خودشان 
بودند که می گفتند اقتصاد نیاز به اصالح 
اما  دارد  وجود  ضعفهایی  چند  هر  دارد، 

نباید انصاف را زیر پا بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: امام تحول ایجاد کرد 
و  میدان جنگ  به  ها  کاباره  از  را  جوانان 
برای  جبهه  در  که  به طوری  آورد  جنگ 

شهادت گریه می کردند.
میرعمادی ادامه داد: همین آمریکا از ملت 
ما حق توحش می گرفت و مردم ایران را 
به باغ وحش تشبیه می کرد که باید برای 

اداره آن حق توحش بگیرند.
وی در ادامه با انتقاد شدید از کسانی که 
نقل در دهان می  آمریکا  با  برای مذاکره 
با  مذاکره  کشور  نجات  راه  گفت:  گذارند 

آمریکا نیست.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
و امام جمعه یاسوج گفت: اساس و اندیشه 
مکتب امام خمینی )ره( مبارزه با استکبار 
و دستگیری و حمایت از مظلومان جهان 

بود.
خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت   
یاسوج  شهر  هفته  این  جمعه  نماز  های 
ضمن   ، بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز 
تسلیت رحلت معمار کبیر انقالب اسالمی 
آینده  و  ژرف  اندیشه های   : داشت  اظهار 
از  پس  انقالب  کبیر  معمار  عمیق  نگری 
ایشان  ملکوتی  عروج  از  سال ها  گذشت 
همچنان زنده بوده و ظهور و بروز آثار و 
قابل مشاهده   در سطح جهان  آن  برکات 

است.
آیت اهلل حسینی با بیان اینکه فردا مراسم 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( در مصلی 
شهر یاسوج برگزار می شود؛ افزود: مردم 
قدرشناس ایران اسالمی همه ساله در ایام 

سالگرد ارتحال غمبار امام عزیز رحمه اهلل 
با بصیرتی مثال زدنی ضمن سوگواری و 
روح  آن  بلند  آرمان های  با  پیمان  تجدید 
که  انقالب  فرزانه  و  حکیم  رهبر  با  پاک، 
تازه  بیعتی  است  عزای ۱4خرداد  صاحب 
می کنند و در پرتو منویات امامان انقالب، 
خرداد،   ۱۵ قیام  مجاهدان  راه  امتداد  در 
گام در مسیر تمدن نوین اسالمی و زمینه 
بشریت  عالم  منجی  ظهور  جهت  سازی 

می گذارند.
ما  همه  کرد:  بیان  یاسوج  جمعه  امام   
گیریم  می  درس  امام  حضرت  مکتب  از 
ظلم  مقابل  در  مبارزه  ما  به  که  مکتبی 

شخصیت  فراوانی  احادیث  در  آموخت  را 
امام  که  اند  کرده  تبیین  را  دین  بزرگان 
چنین  بارز  مصادیق  از  یکی  خمینی 

شخصیت هایی است.
مسلماً  کرد:  عنوان  حسینی  اهلل  آیت 
چاره  فقیه  والیت  و  الهی  دین  از  پیروی 
که  است  جامعه  موجود  مشکالت  همه 
اسالمی  کشور  در  امر  این  خوشبختانه 
فرزانه  و  داهیانه  رهبری  سایه  در  ایران 
رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای به 

منصه ظهور رسیده و ادامه خواهد یافت.
 امام جمعه شهر یاسوج با اشاره به انحراف 
در  پهلوی  دوره  در  که  ستمی  و  ظلم  و 

ابراز داشت: فضای  بود  ایجاد شده  کشور 
بودند  کرده  راه اندازی  را  فساد  و  فحشا 
نماز  و  حجاب  مثل  دینی  های  ارزش   ،
و  اهل دین  ،اگر کسی  بود  سرکوب شده 
و  می شد  واقع  غضب  مورد  بود  دینداری 
در کل ارزش های اسالمی را سرکوب می 
کردند که هنوز آثار بدحجابی و ولنگاری 

از دوران طاغوت باقی مانده است.
و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
پیشرفت  و  تعالی  برای  گفت:  بویراحمد 
حاکم  جور  با  مقابله  و  کشور  جانبه  همه 
با دشمنان  بین المللی و مبارزه  بر جامعه 
همواره  ایران  مردم  است  شایسته  نظام، 

پیرو و پشتیبان والیت فقیه باشند.
انقالب  اینکه  بیان  با  حسینی   اهلل  آیت 
است  مردم  به همه  متعلق  ایران  اسالمی 
ام  اسالمی  جمهوری  نظام  کرد:  اضافه 
القرای جهان اسالم و مهد آزادی خواهی 

است.

رئیس بسیج رسانه کشوردر ارتباط زنده با خبرنگاران استان گفت: 

بسیج مقاومت رسانه ای تشکیل می شود

نماینده سابق ولی فقیه لرستان در یاسوج گفت:

راه نجات کشور ، 
مذاکره با آمریکا نیست 

امام جمعه یاسوج:

 اساس و اندیشه مکتب امام خمینی 
)ره( مبارزه با استکبار بود

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس   
روستایی  مسکن  وام  پرداخت  برابری   ۲ افزایش 
سود  با  ریالی  میلیارد   ۲ تسهیالت  پرداخت  گفت: 
مسکونی  های  واحد  ساخت  برای  درصد  پنج 
ساکنین  و  شود  می  آغاز  آینده  هفته  از  روستایی 
این میزان تسهیالت می  از  نیز  بافت های فرسوده 

توانند استفاده کنند.
بازدید  بندی  در جمع  شامگاه جمعه  نیکزاد  اکبر   
مسکن  بنیاد  اجرایی  های  طرح  از  خود  یکروزه 
وام مسکن  پرداخت  ها گفت:   رسانه  به  گچساران 
روستایی پس از دو برابر شدن  و افزایش به مبلغ ۲ 
میلیارد ریال ، به بانک ها ابالغ شده  که با توجه به 

رکود مسکن طی دو سال اخیر ، افزایش وام مسکن 
روستایی گره گشا خواهد بود و رونق ساخت مسکن 

روستایی را به همراه خواهد داشت.و
نیکزاد اظهار داشت: عالوه بر احداث مسکن ، باید 
زیرساخت های مهم در روستاها برای تحقق توسعه 
کار  دستور  در  هم  اشتغال  و  تولید  رونق   ، پایدار 
جدی قرار گیرد. وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات  
مناسبی برای اجرای طرح بافت فرسوده دوگنبدان 
اکنون ۲ هزار و ۲۵۰  انجام شده تصریح کرد: هم 
واحد مسکونی در بافت فرسوده گچساران بهسازی 

شده است.
فرسوده  بافت  رینگ  تکمیل  اینکه  بیان  با  نیکزاد 
کم  محالت  در  شایسته  بسیار  اقدامی  دوگنبدان 
طرح  اجرای  با  گفت:   ، است  شهر  این  برخوردار 
و  پارک  ایجاد  دوگنبدان،  فرسوده  بافت  نوسازی 
این  ساکنین  مسکونی  منازل  ارزش   سبز   فضای 

بافت افزایش خواهد یافت.  نیکزاد با اشاره به نهضت 
آسفالت و قیر در روستاهای گچساران و باشت افزود: 
الزم  اعتبارات  امسال  نفت  وزارت  های  حمایت  با 
برای آسفالت معابر روستاهایی که زیر سازی های 
الزم در آن انجام شده اختصاص داده شد.   رییس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابراز کرد: برنامه ریزی 
فرسوده  بافت  و  کهگیلویه  حوزه  در  مناسبی  های 

گچساران و روستاهای باشت انجام شده است.
اسالمی  جمهوری  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران ایام تعطیالت و غیر تعطیل برای خدمتگزاری 
خود  تالش  تمام  مسکن  بنیاد  گفت:  ندارد،  وجود 
مناطق  تمام  به  مطلوب  خدمت  ارائه  زمینه  در  را 

محروم و کم برخوردار کشور انجام خواهد داد. 
و  روستاهای گچساران  کرد: ساکنین  بیان  نیکزاد   
باشت در آینده نزدیک شاهد اقدامات بسیار مناسبی 
در حوزه آسفالت معابر روستاهای خود خواهند بود. 

برای  دولت  هیات  مصوبه  طبق  داد:  ادامه  نیکزاد   
قیمت  ارزان  تسهیالت  فرسوده   بافت  بازسازی 

مسکن روستایی تعلق خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بافت فرسوده ، نوسازی آن 
است  قهری  حوادث  مقابل  در  پیشگیری  یعنی  ها 
دیگر  فرسوده  بافت  نوسازی  طرح  اجرای  با  گفت: 
زلزله  و  سیل  جمله  از  جدی  های  آسیب  شاهد 
این  افزایی و هماهنگی در  این هم  و  بود  نخواهیم 

خصوص انجام خواهد شد.
 نیکزاد اظهار داشت: انتظار می رود مردم گچساران 
کنار  در  فرسوده دوگنبدان  بافت  رینگ  در ساخت 
مسئوالن این شهرستان اقدامات الزم را انجام داده 
برای  کشوری  پایلوت   طرح  این  سریعتر  هرچه  تا 

رفاه اهالی این منطقه تکمیل شود. 
از  فتح   روستای  هادی  طرح  کرد:  تصریح  نیکزاد 

توابع شهرستان باشت در اسرع وقت اجرا شود.

تسهیالت نوسازی بافت های 
فرسوده افزایش یافت
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متولد فروردین :
 ماه در دوازدهیمن خانه مربوط به اسرارتان قرار دارد و کاماًل واضح 
در  نمی خواهد  دلتان  شما  که  دارند  وجود  کمی  چیزهای  که  است 
که  ندارید  را  این  آمادگی  شما  هنوز  بزنید.  حرف  کسی  با  موردش 
در مورد خودتان حرف بزنید، در عین حال وسوسه می شوید بیشتر 
قربانی  نباید  کنید.  افشا  را  رازهایتان  است  الزم  که  چیزی  آن  از 

مثبت اندیشی خود شوید. 
متولد اردیبهشت :

 با وجود اینکه امروز شما تصمیم گرفته  اید کارهای نیمه کاره زیادی 
را تمام کنید، اما اگر نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، 
آرامش خود را حفظ کنید. الزم است بعضی از فعالیتهای خود نه تنها 
کمتر  را  روزانه تان  تکراری  کارهای  از  برخی  بلکه  کاری،  فعالتیهای 

کرده و وقت خالی داشته باشید. 
متولد خرداد :

 خوشبختانه، ایده پیک نیک رفتن با خانواده و یا ناهار خوردن با آنها 
به نظر می رسد که برای شما بسیار مفید باشد. شما قصد دارید موقتاً 
اکنون  و  فراموش کنید.  را  و همکاران خود  کار  به  مربوط  مشکالت 
بیشتر از هر چیز نیاز دارید که بر احساسات و نیازهای شخصی خود 

متمرکز شوید. 
متولد تیر : 

باوجود اینکه ممکن است شما هنوز به خاطر درخواستهای زیادی که 
از شما شده است ناراحت باشید، ولی اکنون توانایی این را دارید که 
با وجود این اگر شما تالش کنید که همه  از قبل کار کنید.  بیشتر 
کارها را یکدفعه تمام کنید، بسیار عصبانی خواهید شد. از طرف دیگر 
آرام کار کردن و پیروی کردن از یک برنامه باقاعده موفقیت شما را 

تضمین خواهد کرد.
متولد مرداد : 

موضوع  این  و  اید  کرده  یپد  زیادی  نفس  به  اعتماد  روزها  این  شما 
نیز  دردسر  به  شما  تواند  می  باشد  خوب  تواند  می  که  قدر  همان 
این است که می  تواناییهای شما  بزرگترین  از  یکی  بیندازد. طبیعتاً 
توانید قبل از دست به عمل زدن تا رسیدن به موقعیت درست صبر 
از  بعضی  جلوی  تواند  می  تأمل  و  صبرکردن  اینکه  باوجود  کنید. 
بعضی  باعث شود شما  تواند  بگیرد، همچنین می  را  اشتباه  کارهای 
از فرصتهای خیلی خوب را از دست بدهید. ولی امروز اینگونه نیست.

متولد شهریور : 
زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز سختی می شود، ماهی های 
نامشخص  واکنش  این  کرد.  خواهند  کار  سخت تر  فقط  شما  نشانه 
شغل  درمورد  رویاپردازی  برای  شما  تمایل  نتیجه  است  ممکن 
با وظایف بیشمار می تواند به  اما آشفته کردن خود  باشد،  ایده آلتان 

ذهنتان کمک کند که خودش را با چیزهای دیگری مجهز کند. 
متولد مهر : 

زمانی که همه چیز در زندگی از آن رو به این رو می شود، ممکن است 
که شما در نقش یک کشتی ساحل پیما ظاهر بشوید. آنگونه که به 
نظر می رسد هم اوضاع نگران کننده نیست، برای اینکه در پشت این 
صحنه های پر سر و صدا، پایداری درونی شما می تواند به شما قدرت 
و قوه تشخیصی را که برای کامل کردن هدفهایتان به آنها نیاز دارید 

را به شما بدهد.
متولد آبان : 

داده اید،  دست  از  را  مهمی  چیز  اینکه  خاطر  به  شما  است  ممکن 
احساس خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک 
نظریه  انجام شود،  اینکه چه کاری الزم است  برای فهمیدن  مشکل 
خوبی است. شما باید جنبه خوب هر چیزی را تشخیص بدهید. اما 
اگر اشتباهی رخ داد اگر همین االن با آن موضوع برخورد کنید بهتر 

از این است که آن را به آینده موکول کنید.
متولد آذر : 

اهمیت  قوانین  از  کردن  پیروی  امروزه  اینکه شما می دانید  وجود  با 
انجام  خودتان  منطق  مبنای  بر  را  کارهایتان  شما  اما  دارد،  ویژه ای 
می دهید. حتی اگر این رفتار غیر قانونی شما باعث شود که احساس 
از  برخی  است.  سختی  کار  آن  کردن  توجیه  بکنید،  بودن  کامل 
پا  زیر  اجتماع  توسط  شدن  پذیرفته  خاطر  به  باید  را  قابلیتهای تان 

بگذارید.
متولد دی : 

و  کرد  خواهید  سپری  را  شادی  و  انگیز  کامال شگفت  روزهای  شما 
تمام این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی 
در درونتان بیدار ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شما را از 

انجام کارهایتان باز دارد به این موضوع دقت داشته باشید. 
متولد بهمن : 

شاید شما فهمیده باشید که چگونه عصبانیت خود را کنترل کنید، 
اما حتی اگر شما با هوشمندی به پیدا کردن منشأ این مشکل فکر 

می کنید باز هم ممکن است که عصبانیت شما طغیان کند. 
متولد اسفند : 

شما دارید چیزی را خلق می کنید و اول راه هستید اما اگر می خواهید 
تغییری ایجاد کنید باید صبور باشید. شاید بخواهید در مورد شروع 
کار جدیدتان با دیگران صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته باشید 
. حتی اگر بین آنچه می خواهید انجام دهید و آنچه ناچار به انجام آن 
هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی عاقالنه تر از منتظر شانس 

بهتربودن برای بیان خصوصیات فردی شما است.

3
فال روز 

حریم  حفظ  ضرورت  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
زندگی  همسر  خانواده  با  که  زوجینی  خصوصی 
به  نسبت  چنان  زوجین  برخی  گفت:  می کنند، 
خانواده همسر و سکونت با آنها به اصطالح “گارد” 
در  یا  همسر  خانواده  با  کردن  زندگی  که  دارند 
حال  می دانند،  “کابوس”  یک  را  آنها  خانه  نزدیکی 
بین  انتخاب  را در دوراهی  یا شوهر  نباید زن  آنکه 
خانواده خود یا همسر گیر انداخت، بلکه باید عروس 
و داماد حد و مرزهای رابطه خود با خانواده همسر را 
مشخص کنند. مژگان احمدپور، اظهارکرد: بسیاری 
نزدیکی  در  یا  همسر  خانواده  با  زندگی  زوجین  از 
منزل خانواده همسر را “کابوس” می دانند، در حالی 
که باید دقت داشت همه خانواده ها مثل هم نیستند 

و ممکن است ترسی که از سکونت با خانواده همسر 
یا سکونت در نزدیکی آنها دارند، بی جا باشد.

عنوانی  هیچ  تحت  زوجین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نباید حریم خصوصی خود را از دست دهند، درباره 
ادامه  باشد،  مدنظر خانواده ها  باید  که  نکاتی  برخی 
عروس  و  فرزند  که  خانواده هایی  از  بسیاری  داد: 
توجه  می کنند  زندگی  جا  یک  آنها  با  دامادشان  یا 
پیش  آن ها  خصوصی  حریم  حفظ  برای  که  ندارند 
از ورود به اتاق زوجین باید اجازه بگیرند و بعد وارد 
ممکن  نیز  مواقع  از  بسیاری  در  شوند.  آنها  حریم 
است خانواده ها با نیت مثبت و به قصد کمک کردن 
در تصمیم گیری های دو نفره زوجین دخالت کنند 
رابطه  کیفیت  بر  منفی  اثر  ناخودآکاه  امر  این  که 
و  می گذارد  داماد  و  عروس  میان  عشق  و  زناشویی 
کشیده  جدل  و  بحث   به  مساله  حتی  است  ممکن 
خانواده  با  زوجین  تصمیمات  و  سلیقه  چراکه  شود 
همسر بعضا همخوانی ندارد. این روانشناس درعین 

حال معتقد است که زوجین نباید کمال گرا بوده و 
توقع بی نقص بودن از خانواده همسر داشته باشند. 
باید همواره این نکته را در نظر بگیرند که هر فردی 
نکات مثبت و منفی را توامان با هم دارد و خانواده 
گفته  به  نیستند.  مستثنی  امر  این  از  نیز  همسر 
میان  مرز  و  حد  باید  زوجین  دانشگاه،  مدرس  این 
کنند،  تعیین  محترمانه  را   همسر  خانواده  و  خود 
تفاهم  به  و  کرده  صحبت  یکدیگر  با  راستا  این  در 
برسند و حتی اگر با خانواده همسر زندگی می کنند 
ساعاتی را با همسر تنها بوده و بدون توهین کردن 
به خانواده ها درباره مشکالت زندگی با هم صحبت 
کنند. احمدپور همچین با مذمت قطع رابطه زوجین 
با خانواده همسر، این را هم گفت که زن و شوهر در 
عین حالی که باید صریح حرف و خواسته خود را از 
خانواده همسر مطرح کنند، نباید بحث ایجاد شده 
را به قدری طوالنی کرده و ادامه دهند که تبدیل به 

پرخاشگری و توهین به خانواده  همسر شود.

برخی مسائل  باید زوجین  اینکه گاهی  بیان  با  وی 
زندگی را رها کرده و از کنار دلخوری ها عبور کنند، 
خطاب به زوجین تصریح کرد: نباید بیش از حد در 
درباره  نباید  بود.  زودرنج  و  حساس  زندگی  مسائل 
و حرف دل  بحث شود  خانواده همسر  با  هرچیزی 
را باید بدون توهین بیان کرد. فداکاری بیش از حد 
به  افراد  نیز در رابطه مشترک خوب نیست، برخی 
دلیل داشتن طرحواره ایثار بیش از حد انعطاف بوده 

و بیش از خود به دیگران اهمیت می دهند.
به  اشاره  با  خود  سخنان  پایان  در  روانشناس  این 
اهمیت مشاوره گرفتن از روانشناسان متخصص برای 
خاطرنشان  همسر،  خانواده  با  زوجین  رابطه  بهبود 
کرد: طرفین نباید همسر را بین خود و خانواده اش 
و  خانواده اش  بین  نمی تواند  همسر  کنند.  درگیر 
همسرش صرفا یکی را انتخاب کند. با تعیین حد و 
مرز درست، می توان رابطه با همسر با خود و رابطه 

با خانواده همسر را متعادل نگه داشت.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت و گو

خواهر شهيد احمد اعطايي در گفت وگو با »جوان«:
نام احمد در کتاب شهدا ثبت شده بود

  فريده موسوي
شهید احمد اعطايي بزرگ شده محله اي بود 
که طي دفاع مقدس 4 هزار شهید داده است. 
محله فالح يا همان ابوذر کنوني، جواناني دارد 
که غیرت و مردانگي ش��ان س��ال ها پیش در 
برابر لش��كرها و تیپ هاي تا بن دندان مس��لح 
ارتش بعث به اثبات رسیده بود و اکنون نیز در 
آوردگاه دفاع از حريم اهل بیت و اسالم و قرآن، 
نسل هاي بعدي همین جوانان جنوب شهري، 
باز لباس رزم برتن مي کنند و به جبهه مقاومت 
اسالمي مي پیوندند. شهید احمد عطايي يكي 
از جوانان نسل سوم  انقالب است که سال 64 
در تهران متولد شد و س��ال 94 در سوريه به 
شهادت رسید. او با سیره و منشش نشان داد 
شهادت مارکي است که برچسب تقلبي ندارد. 
آمنه عطايي خواهر بزرگ تر شهید در گفت و 
گو با ما روايتگر گوشه هايي از زندگي اين شهید 

بزرگوار شده است. 
  پدر دو پسر

ما اصالتا س��رابي هس��تیم که سال هاست در 
تهران س��كونت داريم. ب��رادرم احمد متولد 
س��ال 64 بود. خیلي زود ازدواج ک��رد و خدا 
به آنها دو پس��ر به نام هاي محمد علي ش��ش 
ساله و محمدحسین دو ساله داده است. خود 
من احمد را از کودکي با نماز و مس��جد آشنا 

کردم. بع��دش خود او بود که ب��ا ذات خوبش 
بچه مسجدي شد و ارتباطش را با محیط امن 
مسجد ادامه داد. برادرم به سپاه عالقه داشت 
و با وجود اينكه در رشته برق مهارت داشت و 
مي توانست درآمد کافي کسب کند، به عضويت 

سپاه هم درآمد و مشغول خدمت شد. 
  توکل بر خدا

احمد ت��وکل بااليي داش��ت. وقتي مي گويیم 
»توکل بر خدا« لفظي است. اما او به واقع توکل 
مي ک��رد و کارهايش را پیش مي ب��رد. در 20 
سالگي از ما خواست برايش زن بگیريم. گفتیم 
هنوز زود است تازه س��ر کار رفته اي، گفت به 
خدا توکل کرده ام و خودش روزي مي رساند. 
همین طور هم ش��د. او ازدواج ک��رد و موقع 
خواستگاري به دختر مورد عالقه اش گفته بود 
اگر روزي جنگ بشود من به میدان مي روم و 

احتمال شهادتم است. همسرش هم که خانم 
قانعي است، شرط احمد را پذيرفته بود. 

  احترام به والدين
يكي از خصوصیات بارز شهید عطايي احترام 
به پدر و مادرمان بود. حتي در وصیتنامه اش به 
برادرهايمان تأکید کرده که همیش��ه احترام 
پدر و مادرمان را حفظ کنند. خود احمد خیلي 
وقت ها براي پدر و مادرمان هديه مي خريد و 
سعي داشت آنها را خوشحال کند. دست پدر 
و مادرمان را مي بوسید و احترامشان را در هر 

حالي رعايت مي کرد. 
  گل هاي رز

احمد عالوه بر اينكه يك برادر و فرزند خوبي 
بود، همس��ر خوبي هم براي خانمش به شمار 
مي رف��ت. زن ب��رادرم گل رز خیلي دوس��ت 
داش��ت. يكبار احمد براي تولد همسرش 80 
هزار تومن داد گل رز خريد. به او گفتم با اين 
پول مي توانستي براي ايش��ان لباس بخري، 
گفت: خانم��م گل رز خیلي دوس��ت دارد. به 
بهانه هاي ديگر هم براي��ش گل رز مي خريد. 
االن همسر شهید گل هاي رز او را نگه داشته 
و به ديوار خانه ش��ان چسبانده و خشك کرده 
است. برادرم احترام همسرش را خیلي داشت 
و به پسر بزرگ ترش محمد علي مي گفت دست 

مادرت را ببوس. 

  بخشنده و دستگير
دس��تگیري و کمك به ديگران از خصوصیات 
بارز ش��هید بود. وقتي پیش او از نداري کسي 
حرف مي زديم، اولین نفري که مي گفت کمك 
مي کنم، خود احمد آقا بود. من مي گفتم اين 
همه که کمك مي کني خ��ودت کم نیاوري؟ 
مي گفت ش��ما کاري نداشته باشید که از کجا 

مي آورم. همیشه بايد توکلمان به خدا باشد. 
  اعزام و شهادت

زماني که احمد مي خواس��ت به سوريه برود 
ما خبر نداشتیم. فقط به همسرش گفته بود. 
ما بعدها از همكاران همسرش شنیديم که او 
براي دفاع از حرم رفته اس��ت. البته احمد به 
عنوان يك بسیجي اعزام شده بود. همان ايام 
من خواب ديدم يك خانمي دو جلد کتاب به 
من داد. ورق که زدم صفحه اول عكس شهید 
سید مجتبي هاشمي بود. باز ورق زدم ديدم 
عكس و نام ش��هید احمد عطايي هم هست. 
آن خانم گفت نام احمد در کتاب شهدا ثبت 
شده است. برادرم از سوريه چند باري تماس 
گرفت. بار آخر گفتم پس��ر کوچكت زبان باز 
کرده. گفت خواهر من را با بچه ام هوايي نكن. 
گفتم اگر شهید شوي چه؟ گفت: خدا هست و 
امام حسین)ع( فرموده که من کفالت فرزندان 
ش��هید را به عهده مي گیرم. گف��ت دعا کن 
شهید بشوم و من خوابم را تعريف کردم. گفت 
خوابت درس��ت از آب در مي آيد. اين آخرين 
تماس��مان بود و برادرم احم��د 21 آبان ماه 

1394 به شهادت رسید. 

  شكوفه زماني
حس�ين دادنظري وقت�ي در جبه�ه دفاع از 
حرم به شهادت رس�يد تنها 17 سال داشت. 
او که ب�ه تنهاي�ي ب�راي کار به ايران س�فر 
کرده بود، ش�يفته مرام رزمندگان فاطمي و 
داوطلبانه همراه يگان فاطميون به س�وريه 
اعزام ش�د. حس�ين رفت ت�ا 14 خردادماه 
95 خبر ش�هادتش را به خان�واده اش اطالع 
بدهند. خانواده اي که در کش�ور افغانستان 
زندگي مي کنند و مادر اين ش�هيد هنوز در 
حس�رت ديدار مزار پس�ر ارش�دش انتظار 
مي کشد. گفت وگوي ما با گمانعلي دادنظري 
پدر اين ش�هيد بزرگ�وار را پي�ش رو داريد. 

      
چطور شد که حسين به تنهايي به ايران 

آمد؟
حسین پس��ر ارشد خانواده ماس��ت. متولد 30 
آبانماه سال 77 که س��ال 94 براي کار به ايران 
آمد. از همان زمان ساکن ايران شد. در حالي که 

ما هنوز در افغانستان زندگي مي کنیم. 
به نظر شما چه انگيزه اي باعث مي شود 
يک تبعه افغانس�تاني ب�راي جنگ به 

کشور دوري مثل سوريه برود؟
حس��ین عالقه زيادي ب��ه ايران داش��ت. براي 
همین بدون خانواده براي کار به کش��ور ش��ما 
آمد. او عاش��ق اهل بیت و بي بي زينب)س( هم 
بود. همین عش��ق باعث ش��د به س��وريه برود. 
وگرنه اجب��اري که در کار نبود. او مي توانس��ت 
به افغانس��تان برگردد و همین جا کار کند. اما 
راه و رسم جهاد را انتخاب کرد تا مبادا بار ديگر 
بي حرمتي به س��احت اهل بیت صورت بگیرد. 
حسین من تنها 17 سال داش��ت که به جنگ 
تكفیري ها رفت. البته ما خبر نداشتیم کي رفته 
است. يك روز از سوريه با ما تماس گرفت. خیلي 

تعجب کرديم، چون فكر مي کرديم براي کار در 
ايران است. گفت پدر من به سوريه اعزام شده ام 
و من هم چیزي به او نگفتم. خدا را ش��كر کردم 
که پسرمان بد راهي را انتخاب نكرده است. آنقدر 
که حس��ین براي رفتن عجله داشت، برادرم که 
در ايران زندگي مي کند هم نتوانسته بود جلوي 

او را بگیرد. 
چند بار به جبهه اعزام شده بود؟

گويا اعزام اول حس��ین در ماه بهمن س��ال 94 
بوده اس��ت که بعد از س��ه ماه ماندن در سوريه 

ارديبهشت ماه س��ال 95 به مرخصي مي آيند. 
با آن که يك ماه مرخصي داشتند، حسین صبر 
نمي کند و دوب��اره با عجله و با میل و اش��تیاق، 
خودش را به سوريه مي رساند تا اينكه 14 خرداد 

سال 95 به درجه رفیع شهادت نائل مي شود. 
چطور از شهادت پس�رتان اطالع پيدا 

کرديد؟ خود شما به ايران آمديد؟
در ابتدا به ما گفتند حس��ین مفقود شده و من 
سريع با گرفتن پاسپورت خودم را از افغانستان 
به ايران رس��اندم و با برادرم پیگیر سرنوش��ت 

حسین ش��ديم. مي خواس��تم بدانم چه اتفاقي 
براي او افتاده است. نهايتاً 21 تیر ماه 95 از طرف 
س��پاه اعالم کردند حسین ش��هید شده است. 
پیكرش در ايام فاطمیه تفحص شد و 26 بهمن 
ماه در ايران تشییع و به خاك سپرده شد. به ما 
گفتند بر اثر شهادت چهره اش قابل ديدن نیست 
که با اصرار خواستیم بگذارند براي آخرين بار او 
را ببینیم. مراسم وداع در مسجد امام موسي بن 
جعفر در الوئك پاکدش��ت انجام شد و در گلزار 

ارمبويه پاکدشت به خاك سپرده شد. 

مادر ش�هيد چط�ور؟ توانس�تند براي 
تشييع پسرش به ايران بيايند؟

در ابتدا به علت بیماري همس��رم، از ش��هادت 
حسین چیزي به ايشان نگفتم. فقط گفتم براي 
کار دارم به ايران مي روم. ولي االن مي داند دارم 
کارهاي اعزام او را انجام مي دهم تا بتواند ايران 

بیايد و قبر پسرش را زيارت کند. 
از نحوه شهادت حسين چيزي براي شما 

تعريف کرده اند؟
دوستاني که در سوريه بودند، نقل کردند که 300 
نفر از بچه ها در مكان خلفه حلب در آپارتماني که 
تروريست ها بعد از بمب گذاري عقب نشیني کرده 
بودند مي روند و چون بچه هاي لشكر فاطمیون 
در جريان بمب گذاري اين آپارتمان نبودند بعد 
از رفتن به داخل اين آپارتم��ان همگي زير آوار 

مي مانند و به شهادت مي رسند. 
  خاط�ره اي کوت�اه از ج�واد نظ�ري 

پسرعموي شهيد
خاط��ره م��ن از ش��هید برمي گردد ب��ه دوران 
کودکي م��ان. آن موقع که خان��واده عمويم در 
حدود ش��ش س��الي در ايران زندگي کردند و 
مجدداً در س��ال 82 به افغانستان برگشتند. آن 
موقع که عمويم ايران ب��ود فاصله خانه ما از هم 
زياد بود. ما طرف پاکدشت زندگي مي کرديم و 
خانواده عمويم اطراف بهشت زهرا)س( بودند. 
يكبار من و حسین که آن موقع پنج سال بیشتر 
نداش��ت با پدر و مادربزرگ با يكديگر به کربال 
رفتیم که در عالم کودکي اين سفر به ما خیلي 
خوش گذشت. حسین خیلي بچه ساکتي بود. 
وقتي که از سوريه به مرخصي آمده بود چند تا 
عكس از خودش در جبه��ه را به من داد و گفت 
ممكن است در اين سفر ديگر برنگردم و همین 
هم ش��د و عكس هاي حس��ین ماند ي��ادگاري 

براي ما. 

 عليرضا محمدي
چند صباحي که ب�ه بازماندگان و ش�هداي 
گروه دستمال س�رخ ها به فرماندهي شهيد 
اصغ�ر وصال�ي مي پردازي�م، متوجه ش�دم 
غالب رزمنده ه�اي اين گ�روه در مظلوميت 
و غرب�ت خاص�ي به س�ر مي برن�د. خصوصًا 
ش�هداي اين گ�روه که کمت�ر ي�ادي از آنها 
شده اس�ت. ش�هيد حسين عباس�ي مقدم 
معروف ب�ه عباس مق�دم، يكي از ش�هداي 
ش�اخص گ�روه دس�تمال  سرخ هاس�ت که 
س�ال 1336 در يكي از محالت جنوب شهر 
تهران متول�د ش�د و 27 دي م�اه 1359 در 
تنگه حاجيان گيالنغرب به ش�هادت رسيد. 
متن زير روايت زهرا عباس�ي مقدم، خواهر 
بزرگ تر ش�هيد اس�ت که طي گفت وگويي 
کوتاه با ايش�ان تقديم حضورتان مي کنيم. 

   معلم قرآن
خانه م��ا انتهاي خیاب��ان جیحون ب��ود. وضع 
مالي خیلي خوبي نداشتیم، اما پدرمان محمد 
عباسي مقدم شغل هاي مختلفي را تجربه کرد تا 
لقمه اي نان حالل سر سفره خانواده اش بیاورد. 
مادرم��ان مهرماه واس��عي هم زن��ي خانه دار و 
زحمتكش بود که س��عي مي ک��رد بچه هايش 
را مذهبي و معتق��د بار بیاورد. »حس��ین« که 
در خانه او را »محس��ن« ص��دا مي زديم، برادر 
کوچك ترمان ب��ود. متولد 1336 ک��ه از همان 
کودکي به انجام امور مذهبي تقید خاصي داشت 

و در س��ن نوجواني به بچه هاي محله قرآن ياد 
مي داد. برادرم هنوز به سن 20 سالگي نرسیده 
بود ک��ه وارد جريان انقالب ش��د. خ��وب يادم 
اس��ت نزديكي هاي 22 بهمن او به همراه ساير 
انقالبي هاي محله به پادگان جي حمله کردند 
و نظامیان وفادار به رژيم طاغوت را خلع سالح 

کردند. 
   فوتباليست ماهر

ش��هید عباس��ي مقدم عالوه ب��ر فعالیت هاي 
فرهنگي، ورزش هم مي کرد. فوتبال را دوست 
داش��ت و همان بچه هايي را که به آنها قرآن ياد 
مي داد، به ورزش کردن تش��ويق مي کرد. االن 
خیلي از همین شاگردها که براي خودشان کسي 
شده اند، جلسات قرآن و دعاهاي ندبه محسن را 
فراموش نكرده اند. به نظر من اخالصي که شهید 
عباسي مقدم در رفتارهايش داشت، باعث جذب 
ديگران مي ش��د. هنوز هم نمازهاي شبش را از 
ياد نبرده ايم و مادرمان که اکنون سال هاست در 
بستر بیماري اس��ت، احترام فوق العاده اي را که 
برادرم براي او و پدرمان قائل بود، در خاطر دارد. 

پدر شهید 15 سال پیش به رحمت خدا رفت. 
   پاسدار دوره اولي

بعد از پیروزي انقالب، محس��ن از اولین نفراتي 
بود که عضو س��پاه ش��د. اواي��ل مأموريت هاي 
مختلفي مي رفت تا اينكه با شهید اصغر وصالي 
و گروه دستمال سرخ ها آش��نا شد. يكبار همراه 
آنها به ش��هر مهاباد رفتند. آنجا دو، س��ه ماهي 

ماندگار ش��دند و ما که به دلیل مأموريت هاي 
محس��ن، کمتر او را مي ديديم، حاال ديگر بايد 
به نبودن هاي چندين و چن��د ماهه اش عادت 
مي کرديم. دوستي و رفاقت با دستمال سرخ ها 
به گونه اي ب��ود که با هم رفت وآم��د خانوادگي 
مي کردند. خیلي از همرزمان برادرم مثل خود 
ش��هید وصالي، مجید جهانبین، حس��ن بیات، 
رضا مرادي و. . . به خانه ما مي آمدند و گاه ناهار 
میهمان مي شدند. در همین آمد و شدها تا حدي 

آنها را ش��ناختیم و با م��رام و خصوصیات گروه 
دستمال سرخ ها تا حدي آشنا شديم. واقعاً که 

آنها مثل برادر پشت و پناه هم بودند. 
   مجروحيت قبل از شروع جنگ

بهار 59 چند ماهي به شروع جنگ تحمیلي مانده 
بود که غائله سنندج پیش آمد و برادرم به همراه 
تعدادي از همرزمانش مثل شهید رضا مرادي به 
کردستان رفتند. همانجا محسن مجروح شد و 
مدتي در بیمارستان میثاقیه بستري اش کردند. 

مجروحیتش کمي طوالني ش��د تا اينكه خبر 
حمله عراق به کشورمان به گوش رسید. محسن 
بي آنكه کاماًل خوب شده باشد، رخت رزم پوشید 
و خودش را ب��ه اصغر وصال��ي و همرزمانش در 

سرپل ذهاب رساند. 
   حجله شهادت

در آمد و ش��دهايي که برادرم به مناطق جنگي 
داش��ت، يكبار نیمه هاي ش��ب از راه رسید. آن 
لحظه وقتي ب��ه چهره اش ن��گاه ک��ردم، انگار 
همان برادر کوچك من نبود. در نگاه و رفتارش 
پختگي عجیبي ديده مي شد که فكر مي کردم 
در همان دو، س��ه ماه نبودش، به اندازه چندين 
سال بزرگ تر شده اس��ت. احساس مي کردم او 
يك رزمنده به تمام معناس��ت. شیرمردي که با 
غرور از رزم خودش و همرزمانش در جبهه هاي 
جنگ سخن مي گفت؛ از نبرد با تانك ها و انهدام 
ماش��ین هاي زرهي دشمن با دس��ت خالي و با 
کمترين امكان��ات. اين ديدار آخري��ن ديدار ما 
با محس��ن بود. او رفت تا چند روز بعد در تنگه 
حاجیان گیالنغرب به همراه همرزمش ش��هید 
مجید جهانبین مورد اصاب��ت گلوله تانك قرار 
بگیرند و با هم به ش��هادت برس��ند. يادم است 
در آخري��ن ديدار م��ادرم گفت: محس��ن جان 
چرا اينق��در جبهه مي روي. بمان ت��ا برايت زن 
بگیريم. برادرم در پاسخ گفت: اگر ديديد حجله 
شهادتم را سر کوچه گذاشته اند، بدانید که من 

زن گرفته ام!

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد فاطمي حسين داد نظري

روايت خواهر شهيد محسن عباسي مقدم از شهداي گروه دستمال سرخ ها در گفت و گو با »جوان«

شهيديكهحسرتزيارتمزارشهنوزبردلمادرسنگينيميكند

می گفت حجله شهادتم حجله عروسي من است
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88498481ارتباط با ما

دس�تگيري و کمک به ديگ�ران از 
خصوصي�ات ب�ارز ش�هيد ب�ود. 
وقت�ي پي�ش او از ن�داري کس�ي 
ح�رف مي زدي�م، اولين نف�ري که 
مي گف�ت کم�ک مي کن�م، خ�ود 
احمد آق�ا بود. م�ن مي گفت�م اين 
هم�ه ک�ه کم�ک مي کن�ي خودت 
ک�م ني�اوري؟ مي گفت ش�ما کاري 
نداش�ته باش�يد که از کجا مي آورم
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حل جدول 3101

تخلیه حساب بیش از 1۰۰ نفر 
در مقابل خودپردازهای غیرنقدی

چهار  باندی  انهدام  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
از  نفر  از ۱۰۰  به خالی کردن حساب بیش  اقدام  نفره که 
کرده  غیرنقدی  خودپرداز  دستگاه های  به  مراجعه کنندگان 
درباره  گودرزی،  معظمی  داود  سرهنگ  داد.  خبر  بودند، 
جزئیات این خبر گفت: از مدتی قبل شماری از شهروندان به 
پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و در اظهاراتی مشابه اعالم 
برداشت  آنان  از حساب  به طور غیرمجاز  مبالغی  کردند که 
شده است. در همین راستا نیز تیمی ویژه از ماموران پلیس 
با  و  دادند  قرار  را دستورکار خود  موضوع  به  رسیدگی  فتا 
توجه به اینکه شیوه و نوع اقدام مجرمانه در تمام پرونده ها 
مشابه بود، این ظن نیز تقویت شد که احتماال تمامی این 
شده  انجام  باند  یک  اعضای  یا  نفر  یک  سوی  از  اقدامات 
است.   وی با اشاره به انجام تحقیقات تکمیلی از مالباختگان 
گفت: در تحقیقات ماموران مشخص شد همه شکات پس 
از استفاده از پایانه های خودپرداز غیرنقدی در نقاط مختلف 
تهران مورد کالهبرداری قرار گرفته اند. همین اطالعات نیز 
ادامه  فاز جدیدی کرد. گودرزی  را وارد  تحقیقات ماموران 
اینکه ماموران  تا  داد: رسیدگی به این پرونده ادامه داشت 
پلیس فتا در جریان تحقیقات خود متوجه شدند مجرمان 
با پرسه زنی در نزدیکی پایانه های خودپرداز غیرنقدی اقدام 
به شناسایی افرادی کرده اند که آشنایی زیادی با نحوه کار 
با این دستگاه ها نداشتند. این افراد پس از آنکه مالباختگان 
کارت بانکی خود را در دستگاه کشیدند به آنها نزدیک شده 
دستگاه  که  می کردند  ادعا  کمک  و  دلسوزی  پوشش  با  و 
خراب است و باید از دستگاه دیگری استفاده کنند. در واقع 
بخشی از این اقدام نیز ناشی از نواقص امنیتی برخی از این 
دستگاه ها بود. رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه 
با  مکاتبه  افراد،  این  دستگیری  برای  تحقیقات  با  همزمان 
نهادهای مربوطه برای رفع نواقص امنیتی این دستگاه ها نیز 
از ضعف  با سوءاستفاده  انجام شد، گفت: در واقع مجرمان 
امنیتی نرم افزاری این دستگاه های خودپرداز غیرنقدی وارد 
عمل شده و پس از آنکه شکات با تصور خراب بودن دستگاه 
از آن فاصله می گرفتند، این افراد به دستگاه مراجعه کرده 
به  و  کرده  سرقت  را  آنان  بانکی  حساب  موجودی  تمام  و 
کارتی دیگر منتقل می کردند.   وی با بیان اینکه سرانجام 
از  افراد در یکی  انجام شده محل اختفای این  با تحقیقات 
گرفت،  قرار  شناسایی  مورد  تهران  شهر  حاشیه ای  مناطق 
اظهارکرد: هماهنگی الزم با مقام قضایی انجام شده و چهار 
فتای  پلیس  مقر  به  و  دستگیر  پلیس  عملیاتی  در  متهم 
به  اشاره  با  گودرزی  معظمی  شدند   منتقل  بزرگ  تهران 
افراد  این  گفت:  شده،  دستگیر  متهمان  از  بازجویی  انجام 
گرچه تالش داشتند خود را بی اطالع از موضوع نشان دهند 
اما پس از مشاهده ادله دیجیتال، تصاویر به دست آمده از 
دوربین های مداربسته و نیز مواجهه با برخی از شکات ناگزیر 
به جرم خود اعتراف کردند و گفتند که در پوشش کمک به 
افرادی که کار با دستگاه را بلد نبودند، به آنان نزدیک شده 
و زمانی که فرد با تصور خراب بودن دستگاه از آن فاصله 
می گرفت این افراد اقدام به خالی کردن حساب وی کرده اند. 
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه تاکنون بیش 
بزرگ  تهران  فتا  پلیس  به  پرونده  این  در  شاکی   ۱۰۰ از 
مراجعه و شکایت خود از این افراد را ثبت کرده اند، گفت: 
باتوجه به پیگیری روال قانونی پرونده تعداد شکات نیز در 
حال افزایش است و از چندین استان همجوار نیز به شکات 
پیگیری ها  و  تحقیقات  رو  این  از  است،  اضافه شده  پرونده 
همچنان در حال انجام است. وی افزود: اگر افرادی با این 
شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته اند، الزم است برای 
تهران  فتای  پلیس  به  و شناسایی مجرمان  پرونده  تشکیل 
بزرگ مراجعه کنند. معظمی گودرزی به شهروندان توصیه 
و  نقدی  خودپرداز  های  دستگاه  از  استفاده  زمان  در  کرد: 

غیرنقدی حتما ملزومات امنیتی را رعایت کنند.

خبر

جدول 3102

معاون اجتماعی موسسه کادراس گفت: بعضی دانشجویان 
تمرکز  به  می تواند  ریتالین  که  دانش آموزان شنیده اند  و 
حواس آن ها کمک و به لحاظ علمی پیشرفت کنند، این 
تجویزی  محرک های  خودسرانه  صرف  که  درحالیست 
بسیار خطرناک و عوارض کوتاه مدت آن، عصبانیت و بی 
خوابی، سردرد، تغییرات ضربان قلب و فشار خون، جوش 
مشکالت  وزن،  کاهش  شکمی،  درد  پوست،  خارش  و 
گوارشی، وابستگی به مواد مخدر و افسردگی شدید پس 

از ترک را به همراه دارد.
مخدِر  داروهای  مصرف  به  اشاره  با  سهرابی،  فرزانه 
شب های امتحانی می گوید: به طور کلی می توان داروهای 
شب امتحانی را در دسته محرک ها قرار داد؛ »ُمحرک« ها 
یک دسته از داروهایی هستند که فعالیت مغز را افزایش 
سوء  مورد  محرک ها  این  که  آن  از  پیش  اما  می دهند. 
مصرف قرار گیرند و اعتیاد به آن ها آشکار شود، به لحاظ 
تاریخی برای درمان آسم، چاقی مفرط، اختالالت عصبی 

و انواع بیماری های دیگر مورد استفاده قرار می گرفتند.
عبارتی  به  و  محرک ها  عموماً  اینکه  بیان  با  وی 
باعث  که  هستند  شیمیایی  ترکیبات  »انگیزنده ها« 
اعصاب  همچنین  و  مرکزی  اعصاب  سیستم  تحریک 
نام های  از  تعدادی  کرد:  خاطرنشان  می شوند،  محیطی 
آدرال،  از  عبارت   تجویزی  ُمحرک  داروهای  تجاری 
ریتالین، وی وانس، کانسرتا، ِدسوکسین، دیدرکس، ِرِسد، 
دیترانا،  ِمتیلین،  ِدکستروستات،  پروسنترآ،  ِدِسکدراین، 

فوکالین، ساپرنزا، ادیپکس-پ، نوویگیل، بونتریل است.
انواع  به  اشاره  با  کادراس  موسسه  اجتماعی  معاون 
اِکستازی  آمفتامین،  ِمت  قبیل  از  شیمیایی  محرک های 
و… که در محیط آزمایشگاه یا به طور صنعتی جمع آوری 
و تولید می شوند، بیان کرد: اغلب این داروها به صورت 
قرص و کپسول و گاهاً در بسته بندی های حبابی شکل یا 

بطری های قرص عرضه می شود.
به گفته وی، به لحاظ پزشکی، داروهای ُمحرک در حال 
از  بیماران  از  تعدادی  درمانی  شرایط  برای  تنها  حاضر 
 – توجهی  کم  اختالل  خواب،  حمله  بیماری های  جمله 
بیش فعالی )ADHD( و درمان کوتاه مدت چاقی مفرط 
تجویز می شود، این درحالیست که »برخی از دانش آموزان 
تجویزی  محرک  داروهای  درباره  شایعاتی  دانشجویان  و 
شنیده اند که این داروها به لحاظ علمی می تواند به آن ها 
در تمرکز حواس و عملکرد بهتر آن کمک کند« گاهاً به 
این داروها »قرص های شب امتحان« نیز گفته می شود. 
این  چون  که  هستند  اشتباه  این  تأثیر  تحت  افراد  این 
داروها  این  لذا  تجویز می شوند  به دستور پزشک  داروها 
از مواد غیرقانونی هستند، در حالی که  ایمن تر  یا  سالم 
فرد  برای  جدی  عواقب  داروها  این  خودسرانه  مصرف 
مصرف کننده دارد و ضمناً این داروها برای افرادی که به 
آن ها تجویز نشده است، بسیار خطرناک و زیان آور است.

سهرابی ضمن تشریح عوارض مصرف خودسرانه محرک ها 
گفت: محرک ها تعداد پیام رسان های عصبی آلی طبیعی 
نفرین«  »نوراپی  آن ها  به  که  می دهند  افزایش  را  مغز 
این  تعداد  افزایش  با  می گویند.  مغز  در  »دوپامین«  و 
پیام رسان های عصبی به ترتیب فشار خون و ضربان قلب، 
همچنین  و  رفته  باال  فرد  تنفس  و سپس  خون  گلوکوز 
اتفاق  این  که  دارد  همراه  به  را  خونی  رگ های  انقباض 
می تواند به تپش سریع یا نامنظم قلب، دیوانگی، ترس، 
جنون، پارانویا و نارسایی قلبی منجر شود. همچنین این 
داروها دارای پتانسیلی هستند که ممکن است نارسایی 
به  را  مرگباری  تشنج های  یا  قلبی(  )حمله  عروقی  قلبی 

به  باشند؛  اعتیادآور  توانند  می  محرک ها  آورند.  وجود 
عبارتی فرد مصرف کننده پس از مدتی مصرف، مجبور به 

مصرف مجدد آن خواهد شد.
اما بنابر اظهارات سهرابی، رایج ترین این داروهای محرک، 
که  دارویی  است؛  فنیدات  ِمتیل  تجاری  نام  با  ریتالین 
برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالنی که دارای فعالیت 
توجهی-بیش  کم  اختالل  با  یا  هستند  غیرطبیعی  زیاد 
ماده  این  می شود.  تجویز  مواجه اند،   )ADHD(فعالی
سیستم مرکزی عصبی را تحریک می کند و اثرات مشابهی 
با سایر محرک ها اما از آمفتامین اثری کمتر و قوی تر از 
کافئین دارد. اصطالح رایج برای ریتالین، »آناناس« است.

واقع،  در  داد:  ادامه  کادراس  موسسه  اجتماعی  معاون 
برای  که  است،  آمفتامین ها  مشابه  ترکیبات  از  ریتالین 
حمله  )اختالل  نارکولپسی  نشانه های  افسردگی،  درمان 
به  مقاوم  فعالی  بیش  به  مبتالیان  از  برخی  و  خواب( 

درمان، تجویز می شود.
بر  آرام بخشی  بسیار  تأثیر  ریتالین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  که  آن هایی  بر  ویژه ای  اثر  و  فعال  بیش  کودکان 
اختالل کم توجهی-بیش فعالی هستند، دارد، خاطرنشان 
تجویزی  داروی  یک  عنوان  به  که  زمانی  دارو  این  کرد: 
تحقیقات  می شود.  محسوب  ارزشمند  می شود،  مصرف 
افرادی که دچار اختالل کم توجهی-بیش  نشان می دهد 
پزشک  وسیله  به  شده  تجویز  دزهای  در  هستند  فعالی 
به داروهای محرک معتاد نمی شوند، اما ریتالین و سایر 
داروهای محرک، به دلیل خواص محرک بودن آن ها، به 
وسیله برخی افرادی که به آن ها تجویز نشده، مورد سوء 

استفاده قرار می گیرد.
قرص  یک  شکل  به  ریتالین  اینکه  به  اشاره  با  سهرابی 
که  افرادی  گفت:  به صورت خوراکی مصرف می شود،  و 
دچار سوء مصرف این دارو شده اند، قرص را نصف کرده 
بعضی  متأسفانه،  می کنند.  تزریق  یا  استنشاق  را  آن  و 
دانشجویان و دانش آموزان شنیده اند که ریتالین می تواند 
علمی  لحاظ  به  و  کرد  کمک  آن ها  حواس  تمرکز  به 
مطالعه«  »داروی  عنوان  به  دارو  این  که  کنند  پیشرفت 
تصور  تحت  جوانان  و  نوجوانان  از  بسیاری  می شناسند. 
تجویزی  محرک  داروهای  که  می گیرند  قرار  اشتباه  این 
مانند ریتالین به دلیل این که پزشک دستور تجویز آن ها 
غیرقانونی«  »داروهای  از  سالم تر  یا  بی خطر  می دهد،  را 

هستند؛ درحالیکه اینگونه نیست.

بر  تاکید  با  ادامه  در  کادراس  موسسه  اجتماعی  معاون 
به  که  هرکسی  برای  تجویزی  محرک های  صرف  اینکه 
عوارض  افزود:  است،  خطرناک  بسیار  نشده  تجویز  او 
از  خوابی،  بی  و  عصبانیت  آن،  مصرف  مدت  کوتاه 
دلتنگی،  استفراغ، سرگیجه،  و  تهوع  اشتها،  دادن  دست 
سردرد، تغییرات ضربان قلب و فشار خون )گاهی اوقات 
افسردگی(، جوش پوستی و خارش پوست، درد شکمی، 
پریشی،  روان  عارضه  گوارشی،  مشکالت  و  وزن  کاهش 
وابستگی به مواد مخدر و افسردگی شدید پس از ترک را 

می تواند به همراه داشته باشد.
وی گفت: مصرف محرک ها با دزهای باال منجر به کاهش 
اشتها )ممکن است منجر به سوء تغذیه جدی شود( لرزش 
و تحریک عضالنی، تب، تشنج، سردرد، تنفس و ضربان 
باشد(،  فرد خطرآفرین  برای  ) که می تواند  نامنظم  قلب 
اضطراب، بی حوصلگی، پارانویا، توهم، هذیان، تکرار بیش 
از حد حرکات بدنی و احساس شک و کرم هایی در زیر 

پوست می شود.
در این راستا سهرابی ضمن هشدار و توصیه های ضروری 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  ریتالین  مصرف  به  نسبت 
باشیم،  دارو  این  مصرف  مراقب  باید  نوجوانی  سنین  در 
در  والدین  کنترل  با  پزشک  زیرنظر  باید  حتما  کار  این 
موارد خاص انجام شود. الزم است بدانید هر دارویی در 
صورتی که تحت نظر پزشک و برای درمان اختاللی خاص 
مصرف نشود، امکان دارد اعتیاد و سوءمصرف ایجاد کند. 
ریتالین هم همین گونه است و در صورتی که نوجوان یا 
کند،  مصرف  روزانه  زیاد  مقدار  به  را  آن  بزرگسالی  فرد 
حتما دچار سوءمصرف می شود و در مواردی اعتیاد به آن 

هم ممکن است اتفاق بیفتد.
وی این را هم گفت که متاسفانه گاهی ورزشکاران ریتالین 
را سوءمصرف می کنند تا انرژی شان برای ورزش افزایش 
یابد. دانشجویان هم شب های امتحان به آن پناه می برند 
باعث  سوءمصرف ها  این  است.  اشتباه  کامال  کار  این  اما 
اما  کنند  منفی  تبلیغات  دارو  این  درمورد  رسانه ها  شده 
این تبلیغات باعث شده پدر و مادرهایی هم که فرزندشان 
قرار  تحت تاثیر  است،  تمرکز  کمبود  و  بیش فعالی  دچار 
گیرند و به شدت نگران مصرف ریتالین فرزندشان شوند 
به صورت  روان پزشکان کودک  است که  دارویی  این  اما 
قانونی و علمی برای این بچه ها تجویز می کنند و مقادیر 

آن تحت کنترل است.

»آناناس«، اصطالحی رایج برای »ریتالین«

اگر با خانواده همسر زندگی 
می کنید این نکات را جدی بگیرید



بیانات رهبری، نقشه راه سیاسی 
برای ایران است

توقع رهبر انقالب از مجلس خشکاندن 
سنت غلط دخالت در انتصابات است

صفحه )4(صفحه )4(

با  به نظر می رسد  یک کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: 
سخنرانی که رهبری داشتند جریان سازی و موج سواری خارجی 
ارزیابی  در  زاده،  هانی  می شود. حسن  خنثی  مردم  و  ایران  علیه 
خود از سخنان امروز رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی 
)ره( گفت: بیانات رهبری در سالگرد ارتحال امام در واقع نقشه راه 

سیاسی برای ایران تلقی می شود و رهبری به همه جریانات...

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عدم دخالت نمایندگان 
در انتصابات را سبب بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانست 
خشکاندن  انقالبی،  مجلس  از  انقالب  معظم  رهبر  توقع  گفت:  و 
ریشه این سنت غلط و غیرقانونی است. سیدمسعودخاتمی درباره 
دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رهبر معظم انقالب و 

تاکید ایشان بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات گفت:....
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درآمدزایی پایدار اولویت 
شورا و شهرداری دهدشت باشد

»آناناس«،
 اصطالحی رایج 
برای »ریتالین«

تسهیالت نوسازی
 بافت های فرسود افزایش یافت 

به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس   
روستایی  مسکن  وام  پرداخت  برابری   ۲ افزایش 
با  ریالی  میلیارد   ۲ تسهیالت  پرداخت  گفت: 
سود پنج درصد برای ساخت واحد های مسکونی 
از هفته آینده آغاز می شود و ساکنین  روستایی 
بافت های فرسوده نیز از این میزان تسهیالت می 
نیکزاد شامگاه جمعه  اکبر  استفاده کنند.   توانند 
از طرح های  یکروزه خود  بازدید  بندی  در جمع 
اجرایی بنیاد مسکن گچساران به رسانه ها گفت:  
پرداخت وام مسکن روستایی پس از دو برابر شدن  
و افزایش به مبلغ ۲ میلیارد ریال ، به بانک ها ابالغ 
شده  که با توجه به رکود مسکن طی دو سال اخیر 

، افزایش وام مسکن روستایی گره گشا خواهد....

را  ملت  حضور  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
برشمردند  انقالب  پیروزی  قطعی  عامل 
شخصیت  قدرتمند،  دست  آن  گفتند:  اما 
ذوالفقارگونه  زبان  و  مطمئن  دل  فوالدین، 
که توانست اقیانوس عظیم ملت را به میدان 
بکشاند و به تالطم بیاورد و بدون یأس ونا 
امیدی در میدان نگهدارد و جهت حرکت را 
امام بزرگوار و خمینی  آنها تعلیم دهد،  به 

عظیم بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( 
مطهر  مرقد  در  مردم  پرشور  اجتماع  در 
رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین 
سالگرد عروج آن عزیز سفر کرده، همچنین 
فعاالن  و  مردم  مهم،  توصیه هایی  بیان  با 
را  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  انقالبی، 
و  انقالب  از  هویت زدایی  از  جلوگیری  به 
روانی  جنگ  و  دروغ  افشای  امام،  تحریف 
ارتجاع  نفوذ رگه های  از  دشمن، جلوگیری 
از  قدرشناسی  و  غربی،  زندگی  سبک  و 

مسئوالن انقالبی سفارش کردند.
دو  از  بعد  که  مراسم  این  در  انقالب  رهبر 
سال به صورت حضوری برگزار شد، با اشاره 
امام  ناشناخته شخصیت  همچنان  ابعاد  به 
خمینی گفتند: با وجود حرفها و نوشته های 
فراوان درباره آن حکیم هدایتگر، ناگفته ها 
و  شخصیتی  قدرت  و  عظمت  درباره 
که  جوان  نسل  و  است  بسیار  او  رهبری 
ایفای  برای  نمی شناسد،  به درستی  را  امام 
گام  برداشتن  و  انقالبی  و  ملی  مسئولیت 
باید  کشور،  بهینه  اداره  و  انقالب  دوم 
درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب 
امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده 
انقالب  ایشان،  بردارد.  درخشان کشور گام 
اسالمی را بزرگ ترین انقالِب تاریخ انقالبها 
خواندند و با مقایسه روند دو انقالب مشهور 
معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه و انقالب 
این  در  گفتند:  اسالمی  انقالب  با  شوروی 

انقالبها معنویت مغفول بود و هر دو ...

بهمئی،  کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنده  و  چرام 
ایجاد  دهدشت  شهرداری  زیاد  مشکالت  به  توجه 
درآمد پایدار از سوی شورا و شهرداری برای برطرف 
گیرد.  حجت  قرار  اولویت  در  باید  مشکالت  کردن 
االسالم و المسلمین سید محمد موحد در نشست با 
اعضای شورای شهر دهدشت اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت زیاد شهرداری باید از ظرفیت های این 

شهر برای درآمد زایی به نحو احسن استفاده کنند.
نشدن  پرداخت  شامل  را  شهرداری  مشکالت  وی 

حقوق، مشکالت جایگاه زباله،  نبود دستگاه ها ...

نماینده کهگیلویه در مجلس :

2

2

2 4

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:

۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
 در وضعیت آبی کرونایی

 قرار گرفت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  کهگیلویه و بویراحمد:

نرخ بیکاری در استان 
کاهش یافت

حضور مردم عامل قطعی 
پیروزی انقالب بود 

2

2

رئیس بسیج رسانه کشوردر ارتباط زنده با خبرنگاران استان گفت: 

بسیج مقاومت رسانه ای 
تشکیل می شود

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در پیامی مطرح کرد که موضوع 
اواخر هفته جاری  زیاد،  احتمال  به  ایران 

در شورای حکام برررسی خواهد شد.
در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
در  وین  در  بین المللی  سازمان های 
اظهارات  به  واکنش  در  توییترش  صفحه 
تحلیل گری که گفته بود موضوع ایران در 
انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای 
جدید  دور  آغاز  با  دوشنبه  روز  از  اتمی 
نوشت:  شد،  خواهد  بررسی  شورا  نشست 
در واقع مسئله ایران توسط شورای حکام 
چهارشنبه  روز  زیاد  احتمال  به  آژانس، 

بررسی خواهد شد.
مطرح  این  پی  در  اولیانوف  اظهارات 
می شود که خبرگزاری رویترز چهارشنبه 
فرانسه،  آمریکا،  داد،  گزارش  گذشته 
اروپا[  آلمان]تروئیکای  و  انگلیس 
به  ارائه  برای  قطعنامه  یک  پیش نویس 
آژانس  حکام  شورای  بعد  هفته  نشست 
بین المللی انرژی اتمی را تهیه کرده اند که 
باقی مانده  سواالت  به  می خواهد  ایران  از 
شده  پیدا  اورانیوم  ذرات  درباره  آژانس 
در سه محل توضیح دهد. رویترز نوشت: 
روز  که  قطعنامه  این  پیش نویس  در 
چهارشنبه رویترز آن را رویت کرده، آمده 
می خواهد  ایران  »از  حکام  شورای  است، 
فورا برای اجرای تعهدات قانونی اش اقدام 
پیشنهاد  به  وقت  اتالف  بدون  و  کرده 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
شفاف سازی  جهت  بیشتر  همکاری  برای 
پادمانی  باقی مانده  مسائل  فصل  و  حل  و 
نویس  پیش  این  تهیه  خبر  کند.«  عمل 
آژانس  اخیرا  که  شد  منتشر  این  پی  در 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی مدعی 
شد، ایران همچنان به سواالت در خصوص 
سه  در  یافت شده  اورانیوم  ذرات  منشاء 
نداده  پاسخ  اعالم نشده  هسته ای  سایت 

است.
نوشته  باره  این  در  رویترز  خبرگزاری 
بین المللی  آژانس  فصلی  گزارش  در  بود: 
انرژی اتمی که روز دوشنبه)۹ خرداد( به 
ایران  رصد رویترز رسیده است، آمده که 
همچنان نتوانسته که توضیحاتی که اعتبار 

فنی داشته باشند در خصوص یافته ها در 
این سایت های هسته ای ارائه دهد.

آمده  گزارش  این  در  داد:  ادامه  رویترز 
این  پادمانی درخصوص  است، »مشکالت 

سه مکان همچنان برجسته است.«
در  نوشت:  همچینن  خبرگزاری  این 
بین المللی  آژانس  فصلی جداگانه  گزارش 
رویترز  رصد  به  نیز  آن  که  اتمی  انرژی 
با  اورانیوم  ذخایر  که  آمده  است،  رسیده 
غنای ۶۰ درصد ایران با رشد تقریبی ۹.۹ 
کیلوگرم به میزان 4۳.۱ کیلوگرم رسیده 
است. عرب نیوز نیز گزارش داد که میزان 
ایران  شده  غنی سازی  اورانیوم  ذخایر 
توافق  در  تعیین شده  حدود  برابر   ۱۸ به 

هسته ای ۲۰۱۵ رسیده است.
امور  وزارت  سعید خطیب زاده، سخنگوی 
اخیرش  خبری  نشست  در  ایران  خارجه 
درباره گزارش آژانس گفت:  متأسفانه این 
گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای 
که  توافقی  از  بعد  نیست.  آژانس  و  ایران 
شد  انجام  تهران  در  آژانس  و  ایران  بین 
به  را  پاسخ هایی  ایران  مکتوب  به صورت 
نشست های  دور  چند  و  کرد  ارائه  آژانس 
مفصل به صورت حضوری برگزار شد که 
ارائه مستندات از سوی  پاسخ های فنی و 
بیان  با  خطیب زاده  بگیرد.  صورت  ایران 
آقای  که  است  همانی  گزارش  این  اینکه 
گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم 
صورت  به  آژانس  و  ایران  گفت وگوهای 
از  این گزارش  اعالم کرد، گفت:   شتابزده 
ایران  از نشست  همان موقع و حتی قبل 
نظر  به  و  بود  شده  جمع بندی  آژانس  و 
می رسد که شتابزدگی در این جمع بندی 

وجود دارد.
تأکید  با  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بر اینکه بنابراین آنچه که در این گزارش 
دیده می شود چیز جدیدی نیست، افزود: 
گزارش ارائه شده منصفانه و متوازن نیست 
بیم آن می رود که فشار صهیونیست ها  و 
و برخی کنشگرها باعث شده باشد مسیر 
به  فنی  فضای  از  آژانس  معمول  گزارش 
سیاسی منتقل شود و انتظار ما این است 
که این مسیر اصالح شود. به دنبال انتشار 
درباره  قطعنامه ای  پیش نویس  تهیه  خبر 

ند  اروپا،  تروئیکای  و  آمریکا  توسط  ایران 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس، 
پاسخ  در  خبری  نشست  یک  در  آمریکا 
چند  در  ما  گفت:  باره  این  در  سوالی  به 
کرده ایم  صحبت  باره  این  در  اخیر  روز 
که  است  این  ما  جدی  بسیار  نگرانی  اما 
باورپذیری  طور  به  است  نتوانسته  ایران 
انرژی  بین المللی  آژانس  سواالت  به 
فعالیت های هسته ای  و  مواد  درباره  اتمی 
ما  اعالم نشده احتمالی اش پاسخ دهد. و 
توسط  تحقیقات  کردن  دنبال  با  هم زمان 
ایران،  در  پادمانی  مسائل  درباره  آژانس 
مدیر  با  آژانس،  با  نزدیک  همکاری  به 
کل، همچنین با متحدان و شرکایمان در 

شورای حکام ادامه می دهیم.
افزود: ما در حال حاضر، در حال  پرایس 
هستیم  گزارش هایی  درباره  دقیق  رایزنی 
از  پیش  آژانس  مدیرکل  توسط  اخیرا  که 
نشست شورای حکام در هفته آتی منتشر 
که  کنیم  تایید  می توانیم  و  است  شده 
برنامه داریم در پیگیری برای قطعنامه ای 
متمرکز بر ضرورت همکاری کامل ایران با 
آژانس به انگلیس، فرانسه و آلمان ملحق 
ایران  که  دارد  وجود  ضرورت  این  شویم. 
تعهدات  به  کامال  بیشتر،  تاخیر  بدون 
ان پی تی  معاهده  تحت  الزام آورش  قانونی 
و جدا از این، بر توافق جامعه پادمانی اش 
با آژانس پایبند باشد. آژانس و مدیر کل 
انجام دادن مسئولیت های مهمش  آن در 
در زمینه راستی آزمایی و نظارت بر ایران، 

از حمایت کامل ما برخوردار است.
تهیه  به  واکنش  در  نیز  خطیب زاده 
آمریکا  توسط  قطعنامه ای  نویس  پیش 
صفحه  در  ایران  درباره  اروپا  تروئیکای  و 
توییترش نوشت: رژیم اسراییل، به عنوان 
نفی کننده  برجام،  یک  شماره  دشمن 
اتمی  تسلیحات  دارنده  تنها  و  ان پی تی 
این  ما  آفریقاست.  و شمال  در خاورمیانه 
آن  زمان  می داند.  هم  می دانیم. جهان  را 
است که سه کشور اروپایی و آمریکا از به 
بردارند.  دست  خود  تعمدی  زدن  خواب 
را  دیپلماسی  گزینه  می توانند  یا  آن ها 
اقدام  مخالف  جهت  در  یا  و  کنند  دنبال 

کنند. ما برای هر دو  آماده ایم.

مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با تشریح 
اهداف ترکیه از گفت وگو با رژیم صهیونیستی معتقد 
است این اقدام ترکیه اگر در چارچوب سازمان ملل 

باشد می تواند پذیرفته شده باشد.
خارجه  امور  وزیر  اظهارات  درباره  علی  محب  قاسم 
این که گفتگوهای ترکیه و اسرائیل  بر  ترکیه مبنی 
بهای  به  مسئله  این  منتهی  داشت  خواهند  ادامه 
بود، اظهار داشت  فراموشی مسئله فلسطین نخواهد 
به  را  اسرائیل  که  بود  کشورهایی  اولین  از  ترکیه   :
رسمیت شناخته و روابط راهبردی با آن دارد اما در 

دوران اردوغان به دلیل مسائل سیاست داخلی ترکیه 
تا حدودی دچار فراز و نشیب شد.

سازمان  عرف  قوانین  چارچوب  در  اگر  افزود:  وی 
با  تواند  می  هم  ترکیه  کنیم  نگاه  موضوع  به  ملل 
اسرائیل در ارتباط باشد هم با فلسطینیان، همان طور 
و  کنند  می  دنبال  را  همین سیاست  ها  اروپایی  که 
سازمان ملل نیز با تشکیل دو دولت یعنی یهودی و 
عربی فلسطینی موافق است اما اسرائیل به این مساله 
رضایت نمی دهد. بنابراین اگر سیاست ترکیه در آن 

چارچوب حرکت کند شناخته شده است.

بیان کرد  این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین 
 4 به  نسبت  کشورها  برخی  مناسبات  و  سیاست   :
دهه قبل در ارتباط با اسرائیل تفاوت کرده همچنین 
شده  متفاوت  عربی  کشورهای  با  اسرائیل  سیاست 
است چه بسا برخی از همین کشورها تجارت آزاد با 
اسرائیل را امضا کرده اند حتی وزیر خارجه عربستان 

از اسرائیل با عنوان متحد احتمالی یاد کرده است.
لوله گاز مدیترانه شرقی که قبرس،  وی درباره خط 
یونان و اسرائیل مشارکت دارند و موضع ترکیه در این 
خصوص گفت : در این مساله اختالف نظر بین اعراب 
و  قبرس  بخاطر  هم  ترکیه  و  دارد  وجود  اسرائیل  و 
اختالفات با یونان نسبت به این مساله واکنش داشته 
و تمایل دارد مونوپل و انحصار انتقال انرژی و تجارت 
تلقی  منافع  تضاد  اگر  که  باشد  داشته  اختیار  در  را 

نشود رقابت خواهد بود.

اسالمی  ملی مجلس شورای  امنیت  عضو کمیسیون 
دارند  انتظار  سیزدهم  مردمی  دولت  از  مردم  گفت: 
که  را  منطقه  این  در  موجود  فرهنگی  خالءهای  که 
انتظار حداقلی آنان است شناسایی و درصدد رفع آنها 

گام بردارند.
شهرستانهای  مردم  نماینده  نوش آبادی  حسین 
ورامین، پیشوا و قرچک عصر یکشنبه ۱۵ خرداد ماه 
ورامین  شهرستان  در  ارشاد  وزیر  با  ویژه  جلسه  در 
و  فرهنگ  وزیر   4 دولت های گذشته  در  کرد:  اظهار 

افراد  این  ورامین سفر کرده اند ولی حضور  به  ارشاد 
اتفاقی را در حوزه فرهنگ ورامین رقم نزد.

وی گفت: مردم از دولت مردمی سیزدهم انتظار دارند 
که  را  منطقه  این  در  موجود  فرهنگی  خالءهای  که 
انتظار حداقلی آنان است شناسایی و در صدد رفع آنها 
گام بردارند ، مشکالتی که در طول سال های گذشته 
روی هم انباشته شده و با بی تدبیری ها مشکالتی را 

برای این حوزه به وجود آورده است.
نماینده مردم شهرستان های ورامین ، پیشوا و قرچک 

نیمه  از  را  فرج  انتظار  راحل  امام  افزود:  مجلس  در 
خرداد مطالبه می فرمودند و مردم دشت ورامین نیز 
امیدوارند در سایه سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ۱۵ خرداد ، فرج و گشایشی در حوزه فرهنگ این 
مثبتی  اتفاقات  و  گیرد  انجام  تهران  استان  از  بخش 

برای این شهرستان ها رخ دهد.
مهم  ظرفیت  عنوان  به  خرداد   ۱۵ از  آبادی  نوش 
 ۱۵ خونین  قیام  گفت:  و  کرد  یاد  جامعه  فرهنگی 
خرداد سال 4۲ ظرفیت مهم فرهنگی جامعه است و 
باید با تولید محتوا و محصوالت مهم فرهنگی، از این 
تاریخی، دینی و فرهنگی برای رشد و  ظرفیت مهم 

ارتقاء فرهنگ جامعه استفاد کرد.

اسالمی  اسالمی گفت: نهضت  ارشاد  و  وزیر فرهنگ 
روز  هر  مردم  این  بزرگ  پشتوانه  با  ایران  مردم 
و عظمت  قله عزت  به سوی  قبل  روز  از  قدرتمندتر 

حرکت می کند.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد ظهر روز 
خرداد   ۱۵ راهپیمایان  در جمع  خرداد   ۱۵ یکشنبه 
اسالمی  انقالب  مبدا  را  تاریخی  قیام  این  ورامین، 
دانست و اظهار کرد: در روز ۱۳ خرداد سال ۱۳4۲ و 
پس از سخنرانی عصر عاشورای امام خمینی)ره( در 
حرم حضرت معصومه)س( و دستگیری حضرت امام 

راحل، فضای سیاسی کشور ملتهب  شد.

وی گفت: در آن زمان شبکه های اجتماعی، رسانه های 
صوتی و تصویری به این شکل نبود و حداقل امکانات 
موجود در اختیار رژیم ستمشاهی بود، اندک رسانه ای 

هم  که موجود بود در اختیار جریان نهضت نبود.
وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: باید دید چه اتفاقی افتاد 
که در این دیار حسینی، چندین هزار نفر کفن پوش، 
روز ۱۵ خرداد در اعتراض به بازداشت و دستگیری 
امام راحل به طور کفن پوش راهی تهران شدند، این 
و  مرجعیت  از  دفاع  دینی،  غیرت  جز  دلیلی  اقدام 

همت حسینی نداشت.
اسماعیلی ضمن بیان اینکه یک جریان قوی دینی و 

حسینی پشت حرکت ۱۵ خرداد سال 4۲ بود ، بیان 
کرد: شبکه گسترده و به هم پیوسته فرهنگی مردمی 
و دینی به عنوان یک شبکه زنده و پویا وارد عمل شد 
و کمتر از ۲4 ساعت یک قیام بزرگ و تاریخ ساز را در 
کشور ما پایه ریزی کرد. وی گفت: دیار ۱۵ خرداد، 
تهران، قم و برخی شهرستان های دیگر  با  هم زمان 
پیشتاز نهضت شد و پیر، جوان و خردسال در کنار 
هم کفن پوشیدند و برای آزادی رهبر نهضت انقالب 
سازی  جریان  و  نهضت  تاریخ،  در  و  کرده  حرکت 
والیی  مردم  که  حرکتی  این  داد:  ادامه  وی  کردند. 
و انقالبی این دیار انجام دادند ، جز عظمت و عزت 
نبود، امروز در آستانه ۶۰ سالگی این قیام ، کاری جز 
ابراز ارادت و شرمندگی در برابر ایثار بزرگ این مردم 

نمی توان داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: نهضت 
اسالمی مردم ایران با پشتوانه بزرگ این مردم هر روز 
و عظمت  قله عزت  به سوی  قبل  روز  از  قدرتمندتر 

حرکت می کند.

اولیانوف خبر داد: 

احتمال بررسی موضوع ایران در شورای حکام در اواخر هفته
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه تشریح کرد؛

پشت پرده گفت وگوهای ترکیه با اسرائیل چیست؟

قیام 15 خرداد 42 ورامین ظرفیت مهم فرهنگی 
جامعه است 

وزیر فرهنگ و ارشاد:
یک جریان قوی دینی

 پشت قیام 15 خرداد ورامین بود
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نتایج مطالعات نشان می دهد؛
قد بلند بر افزایش ریسک ابتال به بیماری 

ها تاثیر دارد
یک مطالعه جدید نشان می دهد که اگر قد شما از حد 
متوسط باالتر باشد، ژن های شما ممکن است بر خطر 

ابتال به انواع بیماری ها تأثیر بگذارد.
قلب،  ریتم  اختالل  بیشتر  خطر  شامل  خطرات  این   
خطر  و  واریسی،  وریدهای  و  دهلیزی  فیبریالسیون 
و  باال  خون  فشار  قلب،  کرونر  عروق  بیماری  کمتر 
یافته های  قباًل  محققین  سایر  است.  باال  کلسترول 

مشابهی را گزارش کرده بودند.
قد  بلند  بین  جدیدی  ارتباط های  جدید  مطالعه  این 
بودن و افزایش خطر آسیب عصبی منجر به نوروپاتی 
استخوانی  و  پوستی  عفونت های  همچنین  و  محیطی 

مانند زخم پا را نشان داد.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  راگاوان«،  »سریدهاران  دکتر 
کلرادو، گفت: »اما تنها قدبلند بودن به این معنا نیست 

که شما به یکی از این مشکالت مبتال خواهید شد.«
نمی توانند  افراد  که  حالی  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
ژنتیک خود را تغییر دهند، بسیاری از مطالعات نشان 
را  آنها  می توانند  افراد  که  سالمی  رفتارهای  اند  داده 
کنترل و اصالح کنند، می تواند نقش حفاظتی داشته 

باشند.«
برای این مطالعه، تیم تحقیق داده های بیش از ۲۵۰ 
هزار شرکت کننده را جمع آوری کرد و بیش از ۱۰۰۰ 

ویژگی و شرایط را در میان آنها بررسی کرد.
راگاوان خاطرنشان کرد: »رشد و متابولیسم مربوط به 

قد با بسیاری از جنبه های سالمت مرتبط است.«
اثرات  از  ناشی  برخی موارد، مکانیسم  وی گفت: »در 
به  بیولوژیکی.  فرآیند  یک  تا  است  بلند  قد  فیزیکی 
عنوان مثال، ارتباط بین قد و اختالالت مزمن گردش 
فاصله  به  است  ممکن  تحتانی  اندام  وریدی  خون 
خون  گردش  سیستم  در  متفاوت  فشار  و  فیزیکی 
مرتبط باشد که بر افراد قد بلندتر در مقایسه با افراد 

کوتاه قد تأثیر می گذارد.«
از  ناشی  است  ممکن  ارتباط ها  »سایر  گفت:  وی 
فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با قد و فیزیولوژی باشد.«

به گفته محققان، در حالی که تأثیر قد در ایجاد یک 
بیماری پزشکی ممکن است در کل جمعیت قابل توجه 
به نظر برسد، اما این خطر در سطح فردی اندک است 
و اغلب می تواند با یک سبک زندگی سالم جبران شود.

محققان چینی می گویند؛
آلودگی هوا می تواند خطر مرگ 

ناشی از سکته مغزی را افزایش دهد
به گفته محققان، قرار گرفتن در معرض سطوح باالی 
ذرات آلودگی هوا می تواند خطر مرگ ناشی از سکته 

مغزی را افزایش دهد.
با  ذرات  مورد  در  خطر  این  می گویند  محققان 
کوچک ترین اندازه که می توانند به اعماق ریه ها نفوذ 

کنند، بیشتر است.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  لین«،  »هالیانگ 
خطر  با  هوا  »آلودگی  گفت:  چین،  سن  یات  سان 
بیشتر سکته مغزی مرتبط است و سکته مغزی عامل 

اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است.«
لیندر ادامه افزود: »آنچه کمتر شناخته شده است این 
است که اندازه های مختلف ذرات معلق چگونه بر این 
خطر تأثیر می گذارد. تحقیقات ما نشان داد که اندازه 
ذرات آلودگی هوا ممکن است بر خطر مرگ در اثر 

سکته مغزی تأثیر بگذارد.«
اندازه ذرات آلودگی  از سه  این مطالعه تهدید ناشی 
یا  جامدات  شامل  که  داد  قرار  بررسی  مورد  را  هوا 

مایعات معلق در هوا است.
قطر ذرات زیر میکرون )PM۱( کمتر از ۱ میکرون 
است. اینآلودگی شامل دوده و دود است. قطر ذرات 
و شامل  است  میکرون  از ۲.۵  )PM۲.۵( کمتر  ریز 
ذرات  است.  سنگ  زغال  احتراق  از  حاصل  خاکستر 
غبار  و  گرد  شامل  که   )PM۱۰( تنفس  قابل  معلق 

سیمان است، کمتر از ۱۰ میکرون قطر دارند.
لین گفت: »مطالعه ما شامل PM۱ است که ممکن 
است به قدری کوچک باشد که عمیقاً در ریه ها وارد 
شود، از بافت ریه عبور کند و در جریان خون گردش 

کند.«
وی افزود: »دستیابی به درک عمیق تر از عوامل خطر 
تأثیرات احتمالی  اندازه های ذرات معلق و میزان  در 
آنها ممکن است به کاهش تعداد مرگ ومیرها و بهبود 

نتایج برای افراد مبتال به سکته کمک کند«.
بستری  میلیون   ۳.۱ از  بیش  داده های  محققان 
سکته  دلیل  به  را  چین  در  بیمارستان  در  شدن 
مغزی ایسکمیک ناشی از لخته شدن خون و سکته 
هموراژیک ناشی از خونریزی در مغز بررسی کردند. 
در  درصد   ۱ و  بود  سال   ۶۷ بیماران  سنی  میانگین 
حین بستری شدن در بیمارستان بر اثر سکته جان 

خود را از دست دادند.
معرض  در  بیماران  گرفتن  قرار  میانگین  محققان 
آلودگی هوا را در هفت روز قبل از بستری شدن در 
بیمارستان به دلیل سکته مغزی و همچنین میانگین 
تعیین  را  گذشته  سال  در  آنها  روزانه  گرفتن  قرار 

کردند.
 ۱۰ هر  افزایش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان 
بر  )میکروگرم  هوا  مکعب  سانتی متر  در  میکروگرم 
در  معلق  ذرات  معرض  در  گرفتن  قرار  مکعب(  متر 
است.  مرتبط  اثر سکته  بر  مرگ  افزایشخطر  با  سال 
در  گرفتن  قرار  بیشتر  خطر  درصد   ۲4 با  همچنین 
معرض PM۱، ۱۱ درصد خطر بیشتر قرار گرفتن در 
معرض PM۲.۵ و ۹ درصد ریسک بیشتر قرار گرفتن 

در معرض PM۱۰ مرتبط است.
قرار گرفتن میانگین هفت روز در معرض ذرات معلق 
معرض  در  گرفتن  قرار  بیشتر  خطر  درصد   ۶ شامل 
PM۱، 4 درصد افزایش خطر قرارگیری در معرض 
در  قرارگیری  با  خطر  افزایش  درصد   ۳ و   PM۲.۵

معرض PM۱۰ بود.
با این حال، محققان دریافتند که کاهش قرار گرفتن 
در معرض PM۱۰ بیشترین تأثیر را در کاهش مرگ 

و میر ناشی از سکته دارد.

بیانات رهبری
 نقشه راه سیاسی برای ایران است

یک کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
سواری  موج  و  سازی  جریان  داشتند  رهبری  که  با سخنرانی 
خارجی علیه ایران و مردم خنثی می شود. حسن هانی زاده، در 
ارزیابی خود از سخنان امروز رهبری در مراسم سالگرد ارتحال 
امام خمینی )ره( گفت: بیانات رهبری در سالگرد ارتحال امام 
در واقع نقشه راه سیاسی برای ایران تلقی می شود و رهبری به 
همه جریانات سیاسی داخلی و خارجی و همچنین رخدادهای 
منطقه و جهان با صراحت بیان کردند که نباید اجازه دهند که 
دشمن جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران ارزش های انقالب 
رهبری  که  همانطور  افزود:  وی  ببرند.  سوال  زیر  را  اسالمی 
هم اشاره داشتند برخی رخدادهای داخلی مخصوصا حوادثی 
تا نوعی جریان سازی توسط  آبادان موجب شد  مثل متروپل 
این موج شده  دشمنان سازمان دهی شده و برخی هم سوار 
دولت  و  ملت  بین  تقابل  برای  حادثه  این  از  کردند  تالش  و 
استفاده کنند اما رهبری به خوبی این مسائل را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادند و تاکید کردند که با این جریان سازی ها 
سوال  زیر  اسالمی  انقالب  هویت  ندهند  اجازه  و  کرده  مقابله 
برود. این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: در عین 
حال به نظر می رسد این جریان سازی و موج سواری خارجی 
ایران  ملت  می شود.  خنثی  امام  حرم  در  رهبری  سخنرانی  با 
هوشمند و آگاهند و از خطراتی که جامعه جهانی و ملت ایران 
را تهدید کند آگاهی دارد. هانی زاده با تاکید بر اینکه جامعه 
ایران یک جامعه کامال باز و آزاد است، گفت: اگر هم اعتراضاتی 
مطرح می شود به دنبال برخی خواسته ها و مطالبات است اما 
برخی عوامل داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف خود از 
این مسائل استفاده می کنند؛ مانند فرزند شاه فراری ایران که 
تالش کرد از این موج استفاده کرده و جریان سازی کند اما 
ملت ایران نگاه منفی نسبت به خاندان منفور پهلوی دارند و 
سخن فرزند شاه فراری ایران نیز بیشتر شبیه یک طنز سیاسی 

است.

توقع رهبر انقالب از مجلس خشکاندن 
سنت غلط دخالت در انتصابات است

دخالت  عدم  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو   
سرمایه  افزایش  و  بهبود  سبب  را  انتصابات  در  نمایندگان 
از  انقالب  معظم  رهبر  توقع  گفت:  و  دانست  کشور  اجتماعی 
این سنت غلط و غیرقانونی  انقالبی، خشکاندن ریشه  مجلس 
مجلس  نمایندگان  دیدار  درباره  سیدمسعودخاتمی  است. 
بر عدم  ایشان  تاکید  و  انقالب  با رهبر معظم  اسالمی  شورای 
دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت سالگرد ارتحال امام عزیز، نخستین آسیب عدم توجه 
و خدشه دار شدن  نماینده  شأن  آمدن  پایین  موضوع،  این  به 
وظیفه نظارتی نماینده خواهد بود و معتقدم نمایندگان نباید 
درمان  و  بهداشت  کنند. عضو کمیسیون  ورود  این حیطه  در 
مجلس افزود: مطابق نظر مقام معظم رهبری و همچنین قانون 
اساسی، حق عزل و نصب در انتصابات بر عهده دولت است تا 
ضمن نظارت یکپارچه و پاسخگویی در قبال انتصابات، بازدهی 
رعایت  با  دیگر  سوی  از  دهد.  افزایش  را  نظر  مورد  مأموریت 
این اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و لزوم استقالل 
و  اهمیت  اجرایی  از دستگاه های  نمایندگان  قوا، مطالبه گری 
امروز  تا  نمایندگان  آیا  اینکه  درباره  پیدا می کند.  وی  معنی 
اخبار  برخی  کرد:  تصریح  داشته اند،  انتصابات  در  دخالت هایی 
از دخالت ها در عزل و نصب ها به گوش می رسد که خوشایند 
نیست، ولی هشدار مقام معظم رهبری به معنی مشاهده شدن 
گذشته  ادوار  در  بلکه  نیست.  دوره  این  در  فقط  رفتارها  این 
از  نمایندگان  برخی  گاهی  و  است  داشته  سابقه  نیز  مجلس 
می کردند.  خواهی  سهم  وزرا  بر  فشار  با  سیاسی  طیف خاص 
نمونه ای این دخالت ها در دولت سابق و استیضاح وزیر کار و 
حواشی آن  است. از طرفی متاسفانه این موضوع از گذشته به 
یک سنت غلط و مرسوم تبدیل شده که باید نسبت به تغییر 
این دخالت ها گفت:  اقدام کرد. خاتمی درباره علت  رویه  این 
نمایندگان،  برخی  سوی  از  دخالتها  این  دالیل  عمده  از  یکی 
دستیابی به مقاصد خود و زمینه سازی برای انتخاب مجدد برای 
دوره آتی مجلس شورای اسالمی است. نماینده مردم خوانسار 
معظم  مقام  دوباره  تاکید  به  اشاره  با  مجلس  در  گلپایگان  و 
رهبری به انتصابات گفت: ایشان مجلس یازدهم و فضای حاکم 
ویژه ای  تعابیر  با  تاکنون  و  می دانند  دلسوز  و  انقالبی  را  برآن 
معظم  رهبر  اساس  برهمین  دادند.  قرار  تفقد  مورد  را  مجلس 
این  در  غیرقانونی  و  این سنت غلط  ریشه  دارند  توقع  انقالب 
مجلس خشکانده شود. بنابراین ضروری است هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان نقش فعال تری را ایفا کرده و مانع رفتارهایی 
آیا  اینکه  درباره  وی  است.  نمایندگان  شأن  خالف  که  شوند 
فرمایشات ایشان حجت شرعی  را برای نمایندگان برای عدم 
باره  تأکید چند  افزود:  تمام کرده است؟  انتصابات  دخالت در 
ایشان یادآوری نص صریح قانون اساسی بوده و امری ارشادی 
و نصیحت گونه نیست و نیز برخاسته از حکمتی است که باید 
برای ما به عنوان یک حجت شرعی مالک واقع شود، چراکه 
و  شرع  مطابق  که  است  انقالبی  نماینده  از  توقع  حداقل  این 

قانون رفتار نماید.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

نابودی اسرائیل فرا رسیده است

رهبر انقالب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(:

حضور مردم عامل قطعی پیروزی انقالب بود

را  ملت  حضور  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
برشمردند  انقالب  پیروزی  قطعی  عامل 
شخصیت  قدرتمند،  دست  آن  گفتند:  اما 
ذوالفقارگونه  زبان  و  فوالدین، دل مطمئن 
به  را  ملت  عظیم  اقیانوس  توانست  که 
بدون  و  بیاورد  تالطم  به  و  بکشاند  میدان 
یأس ونا امیدی در میدان نگهدارد و جهت 
حرکت را به آنها تعلیم دهد، امام بزرگوار و 

خمینی عظیم بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )شنبه( 
مطهر  مرقد  در  مردم  پرشور  اجتماع  در 
رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین 
سالگرد عروج آن عزیز سفر کرده، همچنین 
فعاالن  و  مردم  مهم،  توصیه هایی  بیان  با 
را  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  انقالبی، 
و  انقالب  از  هویت زدایی  از  جلوگیری  به 
روانی  جنگ  و  دروغ  افشای  امام،  تحریف 
دشمن، جلوگیری از نفوذ رگه های ارتجاع 
از  قدرشناسی  و  غربی،  زندگی  سبک  و 

مسئوالن انقالبی سفارش کردند.
دو  از  بعد  که  مراسم  این  در  انقالب  رهبر 
سال به صورت حضوری برگزار شد، با اشاره 
امام  ناشناخته شخصیت  ابعاد همچنان  به 
خمینی گفتند: با وجود حرفها و نوشته های 
فراوان درباره آن حکیم هدایتگر، ناگفته ها 
و  شخصیتی  قدرت  و  عظمت  درباره 
که  جوان  نسل  و  است  بسیار  او  رهبری 
ایفای  برای  نمی شناسد،  به درستی  را  امام 
گام  برداشتن  و  انقالبی  و  ملی  مسئولیت 
باید  کشور،  بهینه  اداره  و  انقالب  دوم 
درس های پیش برنده و تعیین کننده مکتب 
امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده 

درخشان کشور گام بردارد.
ایشان، انقالب اسالمی را بزرگ ترین انقالِب 
تاریخ انقالبها خواندند و با مقایسه روند دو 
کبیر  انقالب  یعنی  معاصر  مشهور  انقالب 
فرانسه و انقالب شوروی با انقالب اسالمی 
گفتند: در این انقالبها معنویت مغفول بود 
و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف 
آنها  پیروزی  باعث  که  را  مردم  و  شدند 
بودند به کنار زدند و عماًل به دوران گذشته 
برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی 
هم با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر 
مردم و توجه همزمان به جنبه های مادی 
این  که  است  رفته  جلو  انسان  معنوی  و 
برتری  برجسته ی  دالیل  از جمله  واقعیات 
تاریخ،  انقالبهای  همه  بر  اسالمی  انقالب 

ونشان دهنده عظمت رهبری امام است.
ایشان حضور ملت را عامل قطعی پیروزی 
دست  آن  گفتند:  اما  برشمردند  انقالب 
مطمئن  دل  فوالدین،  شخصیت  قدرتمند، 
اقیانوس  توانست  که  ذوالفقارگونه  زبان  و 
عظیم ملت را به میدان بکشاند و به تالطم 
میدان  در  امیدی  ونا  یأس  بدون  و  بیاورد 
تعلیم  آنها  به  را  حرکت  جهت  و  نگهدارد 

دهد، امام بزرگوار و خمینی عظیم بود.
تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
معنای  پُر  و  مغز  پُر  رهبری  از  جلوه هایی 
امام خمینی و قدرت نافذ ایشان در تعیین 
خطیر  حوادث  به  مبارزه،  میدان  تعلیم  و 
اشاره  اسالمی  جمهوری  و  نهضت  دوران 
سال  بیانیه های  در  امام  افزودند:  و  کردند 
میدان  وصیت نامه خود،  و  آخر حیات شان 
مبارزه را حتی برای دوران بعد از خود نیز 

تعیین و مشخص کرده است.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  شخصی  خصوصیات  نظر  از  )ره(  امام 
بیان  به  بود،  ممتاز  کلمه  واقعی  معنی 
و  پرداختند  ایشان  ویژگی های  برخی 
»معنویت  پرهیزگاری«،  و  »پاکی  گفتند: 
»حکمت  »شجاعت«،  عرفانی«،  حاالت  و 

به  »امید  گری«،  »محاسبه  عقالنیت«،  و 
آینده«، »صداقت«، »وقت شناسی و نظم«، 
»توکل و اطمینان به وعده الهی« و »اهل 
مبارزه بودن« از جمله خصوصیات بارز امام 

راحل بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بعد از بیان برخی 
مبانی  تبیین  به  امام،  ممتاز  ویژگی های 
افزودند:  و  پرداختند  امام  مکتب  اصول  و 
زیربنای مکتب امام چه در دوران مبارزه و 
چه در دوران انقالب »قیام هلل« بود و این 

زیربنا مبنای قرآنی داشت.
ایشان هدف قیام برای خدا در همه مراحل 
و  قسط«  و  عدل  »اقامه  حق«،  »اقامه  را 
و خاطرنشان  برشمردند  معنویت«  »ترویج 
در  و  بود  واقعی  مبارز  یک  امام  کردند: 

میدان قیام هلل حضور دائمی داشت.
امام  حرکت  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
در دوران مبارزه چند نقطه برجسته داشت 
که عبارتند از نترسیدن، صراحت با مردم، 
مردم  مجاهدت  قدردان  مردم،  به  اعتماد 

بودن و دمیدن امید به دلها.
بیان  به  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نکات برجسته حرکت امام در دوران ایجاد 
خاطرنشان  و  پرداختند  اسالمی  جمهوری 
امام  راه  نقشه  و  دغدغه  مهمترین  کردند: 
طرح  میان  فاصله گذاری  دوران،  این  در 
»جمهوری اسالمی« با »فرهنگ و قاموس 
اصرار  امام  اساس  همین  بر  بود.  غربی« 
گرفته  وام  اسالمی  جمهوری  که  داشت 
غربی  ساالری«  »مردم  و  »جمهوری«  از 

نیست بلکه برگرفته از اصل اسالم است.
های  ویژگی  از  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
هماهنگ سازی  را،  امام  جدید  الگوی  بارز 
و  دانستند  متناقض  به ظاهر  دوگانه های 
گفتند: در الگو و نظام سیاسی جدیدی که 
امام ارائه کرد، »هم معنویت است هم رأی 
الهی است هم  اجرای احکام  مردم«، »هم 
اقتضائات و مصلحت های عمومی«،  رعایت 
رعایت  و  اقتصادی  عدالت  بر  اصرار  »هم 
حال ضعفا است هم اصرار بر تولید ثروت«، 
»هم نفی ظلم است هم نفی ظلم پذیری«، 
هم  است  اقتصاد  و  علم  تقویت  »هم 
انسجام  »هم  کشور«،  دفاعی  بنیه  تقویت 
و وحدت ملی است هم پذیرفتن تنوع آرا و 
گرایشهای مختلف سیاسی«، »هم تأکید بر 
تقوا و طهارت مسئوالن است هم تأکید بر 

کارشناسی و کاربلدی مسئوالن«.
سؤال  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مهمی را مطرح کردند و گفتند: این مکتب 
پایه گذاری  و  طراحی  امام  که  الگویی  و 
کردند تا چه میزان در زمان امام و بعد از 

ایشان تحقق پیدا کرده است؟
از  اطالع  با  من  پاسخ  افزودند:  ایشان 
»جمهوری  که  است  این  کشور  حقایق 
همچون  سرفصل ها  همه  در  اسالمی 
امور  علمی،  پیشرفت های  مردم ساالری، 
عمومی  خدمات  و  اقتصادی  دیپلماسی، 
موفقیت های بزرگی به دست آورده که انکار 
آنها بی انصافی است البته ناکامی ها نیز کم 
و  داشتیم  پیشرفت  هم  یعنی  است  نبوده 

هم ضعف و ناکامی.
رهبر انقالب اسالمی در بیان علت ضعف ها 
و ناکامی ها افزودند: برای یافتن علت، امام 
ما را راهنمایی کرده و می گویند »کارنامه 
شما در گرو تالش و مجاهدت است«، یعنی 
اراده قوی وارد  با  هر جا ملت و مسئولین 
آنجا عرصه پیشرفت ها است  میدان شوند، 
آید،  به وجود  اراده ها  در  سستی  جا  هر  و 

موجب عقب ماندگی می شود.
خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کردند، البته نقش جبهه گسترده دشمنان 

نیز  امروز  به  تا  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
نباید نادیده گرفته شود.

جمهوری  را  دشمنی  این  افزودند:  ایشان 
ذات  چون  بلکه  نیاورد  به وجود  اسالمی 
استکبار  و  اسالمی، مخالف ظلم  جمهوری 
است، طبیعتاً  موافق معنویت  و  و منکرات 
و  منکر  به  عامالن  و  مستکبران  و  ظالمان 

مخالفان معنویت با آن دشمنی می کنند.
عوامل دشمنی  از  دیگر  یکی  انقالب  رهبر 
با جمهوری اسالمی را فاصله گذاری جدی 
حمایت  گفتند:  و  دانستند  غربی ها  با  امام 
غاصب  رژیم  سفارت  دادن  و  فلسطین  از 
و  ریاکاری ها  از  انتقاد  فلسطین،  ملت  به 
امریکا  و  اروپایی  کشورهای  جنایتهای 
نمونه های مهمی از فاصله گذاری امام میان 
و  تمدن  با  اسالمی  نظام  و  تفکر  و  تمدن 

تفکر غربی است.
رهبر انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را 
آشنا کردن مردم با مفهوم مقاومت و تزریق 
ایستادگی در ملت خواندند و گفتند:  روح 
به برکت امام امروز ملت ایران ملتی کاماًل 
مقاوم و مستحکم است و مقاومت به یکی 
از واژه های برجسته در ادبیات سیاسی دنیا 

تبدیل شده است.
دو  از  ادامه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
توطئه و خواب آشفته دشمنان برای ملت 
ایران پرده برداشتند و گفتند: جزء اول این 
اعتراضات  به  دشمنان  بستن  امید  نقشه، 
است  کشور  به  زدن  ضربه  برای  مردمی 
که از طریق کار روانی و فعالیت در فضای 
انواع  و  مزدورپروری  پول،  با  و  مجازی 
حیله ها به دنبال قرار دادن مردم در مقابل 

نظام اسالمی هستند.
القاء  را  توطئه  این  از  دوم  جزء  ایشان 
بودن  سقوط  به  رو  درباره  غلط  محاسبات 
افزودند:  و  دانستند  اسالمی  جمهوری 
شش  می گفتند  انقالب  ابتدای  بدخواهان، 
ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد 
که محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد وعده 
حالی که  در  می دادند  را  دیگر  ماه  شش 
انقالب  از  ماه  از هشتاد، شش  بیش  امروز 
گذشته و آن نهال باریک به درختی تناور و 
مقتدر تبدیل شده است، و محاسبات امروز 

آنها نیز همچون گذشته کاماًل غلط است.
جمهوری  در  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
مهمی  بسیار  عامل  مردم  عامِل  اسالمی، 
را  ملت  توانست  نخواهند  و دشمنان  است 

در مقابل نظام اسالمی قرار دهند.
در  پی  محاسبات  علت  تحلیل  در  ایشان 
تعدادی  نقش  به  ایران،  دشمنان  غلط  پی 
دادن  شکل  در  خائن  ایرانِی  مشاوران  از 
گفتند:  و  کردند  اشاره  محاسبات  این  به 
کشور  به  تنها  نه  خیانتکار  مشاوران  این 
خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت 
غلط  مشورت های  این  با  که  چرا  می کنند 

موجب شکست خوردن آنها می شوند.
و  دین  از  ایران  مردم  شدن  »رویگردان 
از  نمونه ای  اسالمی«  نظام  و  روحانیت 
که  بود  غلطی  محاسبات  و  مشورت ها 
اشاره  آن  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این  بیان  بر  عالوه  کردند:  خاطرنشان  و 
حرفها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر 
افراد  ناآگاه و خائن است، معدود  مشاوران 
ساده لوحی نیز در داخل کشور این سخنان 

غلط را در رسانه ها بیان می کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه امروز گرایش مردم 
به دین و انقالب یقیناً بیش از ابتدای انقالب 
حضور  از  برجسته  نمونه هایی  به  است، 
و  مقاومت  از  تجلیل  در  مردم  شکوهمند 
تشییع  گفتند:  و  کردند  اشاره  روحانیت 
میلیونِی بدِن قطعه قطعه شهید سلیمانی و 

بزرگداشت آن مرد انقالبی، مبارز و مجاهد، 
مردم  احساسات  ابراز  و  جنازه  تشییع  و 
عالی قدری  فقهای  و  مراجع  درگذشت  به 
و آیت اهلل  همچون آیت اهلل صافی گلپایگانی 
شخصیت  هیچ  گرامیداشت  با  بهجت 
قابل  کشور  در  دیگر  هنری  و  سیاسی 
مردم  اعتقاد  نشان دهنده  و  نیست  مقایسه 

به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است.

مشتاقانه  حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر 
جوانان در مراکز اعتکاف و اجتماعات عظیم 
معنوی و همچنین راهپیمایی های با شکوه 
۲۲ بهمن و روز قدس را نشانه های دیگری 
بزرگوار  امام  راه  به  به  ملت  وفاداری  از 
دانستند و افزودند: نمونه دیگری از ارادت 
دینی مردم، اظهار شوق و ارادت آحاد مردم 
کشور  سراسر  در  کودک  و  و جوان  پیر  از 
قالب  در  ولی عصر)عج(  حضرت  ساحت  به 
شده  پخش  روزها  این  که  است  سرودی 

است.
پایانی  در بخش  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
به  خطاب  مهم  توصیه  هفت  سخنانشان 
اجتماعی،  انقالبی،  عرصه های  فعاالن 

سیاسی و اقتصادی بیان کردند.
جوانان  به  اول  توصیه  در  انقالب  رهبر 
نگذارید  کردند:  تأکید  فرزانه  و  هوشمند 
شما  انقالب  از  ضدانقالب  و  دشمن 
را وارونه نمایی  هویت زدایی و حقیقیت آن 

کند.
ایشان با توصیه به اینکه »نگذارید یاد امام 
کمرنگ  جامعه  در  است  انقالب  روح  که 
توصیه  کنند«،  تحریف  را  امام  و  شود 
سوم خود را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع 
«اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع به معنی 
بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی 
است و نباید گذاشت با نفوذ سبک زندگی 
غربی که در دوران فاسد پهلوی موجود بود، 

کشور به سمت ارتجاع برود.
دروغ  »افشای  بر  چهارم  توصیه  در  ایشان 
و فریب و جنگ روانی دشمن« تأکید و با 
روانی  این جنگ  از  تازه  نمونه ای  به  اشاره 
خاطرنشان کردند: چندی قبل دولت یونان 
را  کشورمان  نفت  آمریکایی ها  دستور  با 
جان گذشته ی  از  دالوراِن  وقتی  اما  دزدید 
را  دشمن  نفتی  اسالمی، کشتی  جمهوری 
ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود ایران 
را به دزدی متهم کردند، در حالی که آنها 
گرفتن  و پس  دزدید  را  ما  نفت  که  بودند 

مال دزدی، دزدی نیست.
به  توصیه  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
برای  مردم  ایمان  سرمایه  از  »استفاده 
را  خود  ششم  توصیه  صالح«،  عمل  تولید 
در کشور«  بن بست  القاء  از  به »جلوگیری 
اختصاص دادند و گفتند: در فضای مجازی 
پول،  بخاطر  یا  و  غفلت  روی  از  یا  عده ای 
کشور  رسیدن  بن بست  به  القاء  کارشان 
در  عده ای  هم  امام  زمان  در  البته  است 
روزنامه ها نوشتند کشور به بن بست رسیده 
است که امام فرمودند این شما هستید که 
به بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی.

ایشان در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناسی 
و  شدند  یادآور  را  انقالبی«  مسئوالن  از 
خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که 
مواردی  در  می زدند  نهیب  مجریان  به 
می کردند،  قدردانی  آنها  از  صریحاً  نیز 
بنابراین امروز که دشمن در صدد تخریب 
سنگین  وظیفه  است،  انقالبی  مسئوالن 
با  انقالب  رهبر  شود.  ادا  باید  قدرشناسی 
اشاره به جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند 
چند  گفتند:  اخیر،  روزهای  در  مسئوالن 
در  وزیر  یک  مستقیم  حضور  شبانه روز 
آبادان و مالقات رئیس جمهور و معاون او با 
آسیب دیدگان حادثه و آرامش دادن به آنها، 
قدرشناسی  درخور  و  ارزش  با  نمونه هایی 
در  خرابکاری ها  عامالن  باید  البته  است؛ 
قضیه آبادان و در قضایای دیگر نیز مجازات 
شوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با 
اشاره به برخی حواشی در زمان سخنرانی 
تأکید  خمینی  سیدحسن  حجت االسالم 
جناب  سخنرانی  زمان  در  شنیدم  کردند: 
آقای حاج سیدحسن خمینی، کسانی سر و 
صدا کردند. همه بدانند که من با این کارها 

و سر و صداها مخالف هستم.
حجت االسالم  مراسم،  این  ابتدای  در 
سیدحسن خمینی در سخنانی، امام بزرگوار 
را منادی استقالل و عزت ملت ایران خواند 
و گفت: امام یک حقیقت ناب و روح مطهر 
و نماد و مظهر آرمانهای درخشان اسالمی 

و مردمی بود.


