سرلشکر موسوی :در هوانیروز و پهپاد پیشرفتهای چشمگیری داشتیم

فرمانده کل ارتش گفت :اگر چه نمیتوان همه کارهای انجام شــده را به همگان نشــان داد اما در حوزه هوانیروز ،پهپاد و… پیشــرفتهای قابل مالحظهای
داشتیم.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید از پروژههای منازل سازمانی و چند پروژه عمرانی کرمان با اشاره به مشکالت متعدد
تامین مسکن در وضعیت کنونی جامعه ،گفت :حرکت بزرگی در ارتش صورت گرفته که یک حرکت جهادی و کم سابقه است و میتواند یکی از اصلی ترین
دغدغههای کارکنان که تامین مسکن است را حل کند.
وی ادامه داد :لبخند رضایت کارکنان خدوم ارتش ،تضمین کننده دنیا و آخرت فرماندهان و دست اندرکاران این پروژهها است.

اخذ نظر بخش خصوصی درباره طرح
حمایت از کاربران فضای مجازی

محمدرضــا میرتــاج الدینــی نماینــده تبریــز در
قــوه مقننــه جزئیــات جلســه فراکســیون راهبــردی
مجلــس شــورای اســامی را تشــریح کــرد.
نشســت فراکســیون راهبــردی مجلــس شــورای
اســامی امــروز بــا حضــور حجتاالســام
محمدرضــا میرتــاج الدینــی ،غالمحســین رضوانــی،
مجتبــی رضاخــواه ،رجــب رحمانــی اعضــای
کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس
شــورای اســامی و نیــز نماینــدگان هیئتمدیــره
نظــام صنفــی ایــران ،ســندیکای تولیدکننــدگان
مخابــرات ،هیئتمدیــره دو اپراتــور تلفــن همــراه
و جمعــی از مدیــران کســب و کارهــای دیجیتــال،
بانــک مرکــزی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و نیــز مدیــران اپراتورهــای پســتی و دفاتــر
پیشــخوان برگــزار شــد.
میرتاجالدینــی دربــاره ایــن جلســه اظهــار کــرد:
بــا تشــکیل کمیتــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
ارتبــاط مســتقیم و مســتمر مجلــس بــا فعــاالن
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در حــال
انجــام اســت و امیــدوار هســتیم بتوانیــم آثــار آن
را در قوانیــن حاکــم و نیــز بودجــه ســال 1401
ببینیــم.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه جلســات برگــزار شــده
تاکنــون یــک طــرح بــه وزارت راه و شهرســازی
و نیــز طرحهــای مختلفــی بــه وزارت آمــوزش و
پــرورش ارائــه شــده اســت کــه طــرح ارائــه شــده
بــه وزارت راه و شهرســازی بــا توجــه بــه مقولــه
نهضــت ملــی مســکن و نیــز پیشــنهادات ارائــه
شــده بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا توجــه بــه
اهمیــت فضــای مجــازی بــرای دانشآمــوزان بــود.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
شــورای اســامی تأکیــد کــرد :در تــاش هســتیم
تــا طرحهــا و موضوعــات مختلــف در حــوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه مجلــس شــورای
اســامی ارائــه شــود و در راســتای حــل مشــکالت
آن گام برداریــم.
در ادامــه ،ســهیل یحیــیزاده ،رئیــس کمیتــه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات فراکســیون
راهبــردی مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا اشــاره
بــه ضــرورت توســعه فنــاوری اطالعــات و نیــز توجه
بــه نقــاط ضعــف موجــود در بخــش آنتــن موبایــل
و خدمــات اینترنتــی در برخــی ســاختمانها و نیــز
ســاختمانهایی کــه قــرار اســت ســاخته شــود،
گفــت :ایــن طــرح تحــت عنــوان هوشمندســازی
در قوانیــن ســاختمان بــه وزیــر راه و شهرســازی
ارائــه شــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن پیشــنهادات ارائــه شــده
بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز در رابطــه بــا
فضــای مجــازی ،توســعه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در حــوزه آمــوزش و پــرورش کشــور و
نیــز ایجــاد ســاختار معاونــت فنــاوری اطالعــات و
فضــای مجــازی در آمــوزش و پــرورش در راســتای
رفــع نیــاز جمعیــت بــاالی دانشآمــوزان ایرانــی
بــود.
یحیــیزاده بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از
مســائل مهــم مــورد بحــث در کمیتــه ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات فراکســیون راهبــردی مجلــس
شــورای اســامی ،درخواســت استفســاریه در
خصــوص ابهــام در تبصــره  6قانــون بودجــه 1400
اســت ،گفــت :طــرح قانــون دفاتــر پیشــخوان کــه
در کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی
در حــال بررســی اســت ،پیشــنهاد جهــت همــکاری
بــا مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
در خصــوص طــرح حمایــت از کاربــران فضــای
مجــازی و نیــز ارائــه پیشــنهاد جهــت همــکاری بــا
مرکــز پژوهشهــا در زمینــه پــروژه فرکانسهــای
صداوســیما از دیگــر مســائل مهمــی اســت کــه
از ســوی فراکســیون راهبــردی مجلــس شــورای
اســامی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا در
راســتای حــل چالشهــای موجــود حرکــت کنیــم.
رئیــس کمیتــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
فراکســیون راهبــردی مجلــس شــورای اســامی
در رابطــه بــا طــرح صیانــت از کاربــران در فضــای
مجــازی ،گفــت :قــرار اســت نظــرات دولــت از
ســوی مرکــز پژوهشهــای مجلــس در طــرح
اصــاح و اعمــال شــود و کمیتــه ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات فراکســیون راهبــردی مجلــس
نیــز نظــر فعــاالن بخــش خصوصــی را بــه منظــور
تکمیــل طــرح بــه مرکــز پژوهشهــا ارائــه کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بانکــداری بــاز ،مقولــه
جداگانــهای از حــوزه پرداخــت و مربــوط بــه
مباحــث بانکــی اســت ،تصریــح کــرد :در مناطــق
محــروم و کمتــر توســعهیافته خدمــات بانکــی
بایــد از طریــق شــرکتهای فیتنــک توســعه پیــدا
کننــد و قــرار بــر ایــن شــد تــا دســتورالعملهای
مربوطــه بــا کمــک بانــک مرکــزی تهیــه شــود تــا
مناطــق محــروم نیــز بتواننــد هماننــد مناطــق
توســعهیافته از خدمــات بانکــداری اســتفاده کــرده
و بــا توجــه بــه اشــتغالزایی ایجــاد شــده ،حــوزه
فینتکهــا نیــز امــکان توســعه داشــته باشــند.
مجتبــی رضاخــواه ،عضــو کمیســیون برنامــه،
بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی نیــز
بــا اشــاره بــه درخواســت استفســاریه در خصــوص
ابهــام تبصــره  6قانــون بودجــه  ،1400بیــان کــرد:
افزایــش حــق ســهم دولــت از اپراتورهــا در وهلــه
اول بــا محوریــت اپراتورهــای ســیار مدنظــر قــرار
گرفــت امــا ایــن مســئله محقــق نشــد.
وی گفــت :اگــر شــرایط بــه گونــهای باشــد کــه
ضــرر و زیــان جــدی وارد شــود و شــاهد بــاال رفتــن
حــق ســهم باشــیم در حالــی کــه هزینههــا افزایــش
پیــدا نکنــد ،ایــن دغدغــه در بودجــه ســال 1401
قابــل اصــاح اســت و اگــر قــرار باشــد افزایــش
هزینــه صــورت گیــرد بایــد بــرای تمامــی اپراتورهــا
لحــاظ شــود ،در غیــر ایــن صــورت عادالنــه
نخواهــد بــود.
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امــام خامنــهای هــدف از بزرگداشــت شــهیدان
را شــنیدن پیــام آنــان دانســتند و خاطرنشــان
کردنــد :پیــام شــهیدان ایــن اســت کــه در راه خــدا
تــرس و انــدوه وجــود نــدارد و بایــد بــدون تزلــزل
از وسوســههای دشــمن ،بــا قــدرت و ثابــت قــدم
حرکــت کــرد.
الرحیم()۱
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
الســام علــی
و
ــاة
الص
و
العالمیــن
رب
الحمــدهلل
و
ّ
ّ
ّ
محمــد و آلــه ّ
الطاهریــن.
ســیدنا ّ
ّ
خیلــی خوشآمدیــد بــرادران و خواهــران عزیــز.
جــدا ً تشــ ّکر میکنــم از اینکــه ایــن بزرگداشــت را
ّ
اقامــه کردیــد و ایــن حرکــت بســیار مفیــد را انجــام
حســینیه دیــدم
دادیــد .قبــل از آمــدن بــه داخــل
ّ
نمایشــگاه را؛ خدماتــی کــه انجــام گرفتــه ،خدمــات
بســیار خوبــی اســت .الب ّتــه از ایــن کارهــای جنبــی
و حاشــیهای خیلــی در ایــن کنگرههــا بایــد انجــام
بگیــرد و انشــاءاهلل مو ّفــق باشــید کــه انجــام بدهیــد.
مقــدس ،یــک دژ
اســتان ایــام در دوران دفــاع
ّ
مســتحکم بــود .درســت اســت کــه بعضــی از شــهرها
و بعضــی از مناطــق ایــن اســتان بیــن دو طــرف
جنــگ ،و یــک برهـهای بــه دســت خبیــث منافقیــن
دستبهدســت شــد  ،لکــن ایــن اســتان مثــل کــوه،
مثــل همــان قلّ ـهی میمــک -کــه بنــده رفتــم روی
آن قلّــه و از نزدیــک دیــدم کار رزمنــدگان عزیزمــان
ـی خبیــث ایســتاد .ا ّوالً از
ـمن ّ
را -در مقابــل دشـ ِ
صدامـ ِ
هم ـ ه جــای کشــور زودتــر در معــرض جنــگ قــرار
ن طــور کــه آقایــان هــم گفتند .دشــمن
گرفــت؛ همــا 
قبــل از اینکــه بــه تهــران و جاهــای دیگــر بــه طــور
رســمی حملــه بکنــد ،بــه ایــام حملــه کــرد .ا ّولیــن
شــهید هــم کــه همــان شــهید «شــنبهای»( )۲اســت
کــه ایشــان گفتنــد؛ قبــل از شــروع جنــگ در ایــام
بــه شــهادت رســید ،یعنــی ّ
کل اســتان ایــام جــزو
ـدس اســت.
لســابقون در دفــاع مقـ ّ
اَ ّ
بعــد هــم حــوادث کمنظیــری در اســتان ایــام بــه
متأســفانه مــرد ِم خودمــان هــم
وقــوع پیوســت کــه ّ
خبــر ندارنــد ،چــه برســد بــه دیگــران و خــارج و
ملّتهــای دیگــری کــه مشــتاقند حــوادث کشــور مــا
را بداننــد؛ آنهــا کــه هیــچ ،ح ّتــی مــرد ِم خودمــان هــم
از خیلــی از ایــن قضایــا خبــر ندارنــد .یکــی همیــن
بچههــا اســت
قضی ـهی بمبــاران مســابقهی فوتبــال ّ
ّ
در ســال - ۶۵بیستوســ ّوم بهمــن  -۶۵کــه ایــن
جوانهــای ایالمــی ،دو تیــم ایالمــی بــرای بزرگداشــت
و بــه یادبــود هفتمیــن ســال پیــروزی انقــاب ،یــک
مســابقهای بــه ایــن عنــوان درســت کردنــد و تعــدادی
از مــردم هــم جمــع شــدند ،تماشــا میکردنــد؛
هواپیمــای عراقــی آمــد بــاالی ســر ،از نزدیــک یعنــی
توجــه بــه اینکــه اینجــا چــه [برنام ـهای] هســت
بــا ّ
نــه اینکــه همیــنطــور بمــب بیندازنــد و تصادف ـاًتوجــه -اینجــا را
بخــورد بــه زمیــن فوتبــال؛ نــه ،بــا ّ

زد و ده بازیکــن شــهید شــدند ،داور شــهید شــد،
بچــه شــهید شــدند ،بعضــی از تماشــاچیان
چنــد ّ
شــهید شــدند؛ ایــن حادثـهی کوچکــی نیســت ،ایــن
ن جــور
حادثــهی بزرگــی اســت؛ جــا دارد کــه ایــ 
حــوادث در ابعــاد جهانــی شــناخته بشــود ،گفتــه
مظلومیـ ِ
ـت شــهدای
بشــود ،تکــرار بشــود .ایــن پیــا ِم
ّ
ورزشــکار مــا اســت؛ جرمشــان ایــن بــوده اســت کــه
بــرای [ســالگرد پیــروزی] جمهــوری اســامی و بــرای
انقــاب ،مســابقه تشــکیل دادنــد.
صــدام خبیــث بــه پشــتوانهی کــدام قــدرت ،یــک
ّ
چنیــن جنایــات صریحــی را بیپــروا انجــام میــداد؟
چــه کســانی پشــتیبانش بودنــد؟ همــان کســانی کــه
ایــن گــرگ خونخــوار را آن روز پشــتیبانی میکردنــد،
امــروز َدم از حقــوق بشــر میزننــد ،امــروز خودشــان را
متولّــی حقــوق بشــر در هم ـهی دنیــا میداننــد! ایــن
قــدر بیحیائــی و بیشــرمی در کار ایــن قدرتهــا
هســت! چــه کســی بایــد آنهــا را رســوا کنــد؟ چــه
کســی بایــد ایــن حقایــق را بیــان کنــد؟ هنرمنــدان
مــا ،نویســندگان مــا بــار ســنگینی بــر دوش دارنــد،
وظیفـهی ســنگینی بــر عهــده دارنــد .اینهــا بایســتی
در قالبهــای هنــری عرضــه بشــود بــه دنیــا؛ بایــد
قضیـهی ورزشــگاه بایــد
فیلــم بســازند .بــرای همیــن ّ
داســتان ،فیلــم ،کتــاب ،خاطــره تولیــد بشــود؛ ایــن
کارهــا بایــد انجــام بگیــرد.
خصوصیــات کمنظیــر اســتان ایــام عبــارت
یکــی از
ّ
اســت از اینکــه خانوادههــای دو شــهید و ســه شــهید
ن طــور تــا ده
و چهــار شــهید و پنــج شــهید ،همی ـ 
شــهیدی کــه گفتنــد ،در این اســتان هســتند ،حضور
دارنــد؛ یــک خانــواده بــا ده شــهید ،یــک خانــواده بــا
نُــه شــهید ،یکــی بــا هشــت شــهید ،چنــد خانــواده با
پنــج شــهید ،بــا شــش شــهید؛ اصـ ً
ا گفتــن اینهــا در
زبــان آســان اســت؟ تص ـ ّورش هــم انســان را دچــار
حیــرت میکنــد .ایــام ایــنجــوری اســت؛ از ایــن
خانوادههــا حضــور دارنــد کــه خــب حــاال گفتنــد کــه
ـان ایــن خانوادههــا در ایــن جمــع هــم
بعضــی از کسـ ِ
حضــور داریــد کــه خداونــد انشــاءاهلل همـهی شــما را
مشــمول رحمــت و لطــف الهــی بکنــد.
خصوصیــات دیگــر ایــام ،حضــور
یکــی از
ّ
همهجانبــهی همــهی قشــرها بــود؛ از عال ِــم
عبدالرحمن
برجســتهی فاضــل آنجــا ،مرحــوم آشــیخ
ّ
حیــدری (رحمــة اهللعلیــه) -کــه در آن بــاالی میمک
هــم بــا مــا بــود؛ مــا کــه آمدیــم ،مرحــوم آشــیخ
عبدالرحمــن در همهجــا [بــا مــا بــود]؛ بنــده چنــد
ّ
بــار آمــدم ایــام؛ چــه قبــل از ریاســت جمهــوری ،چه
بعــد از آن ،ایشــان بودنــد -کــه تــا حیــات داشــت در
میــدان جنــگ بــود ،اســلحه میبســت و بــه معنــای
ـدد
واقعــی کلمــه آمــادهی رزم بــود ،تــا عشــایر متعـ ّ
ـدهای کــه اهــل جنگ
ایــام ،و مــردم عــادی ایــام؛ عـ ّ
بودنــد در میــدان حضــور داشــتند؛ عا ّمـهی مــردم هم
مقاومــت [میکردنــد] .ایــن را کــه یکــی از آقایــان
گفتنــد کــه [مــردم] از شــهر مهاجــرت نکردنــد ،بنده
بــه چشــم خــودم در شــهر ایــام دیــدم؛ هواپیماهــای
معینــی میآمدنــد پشــت ســر
دشــمن در یــک موعــد ّ
هــم شــهر را بمبــاران میکردنــد ،در آن وقــت ایــام
خلــوت بــود ،کســی نبــود ،مــردم میرفتنــد بــه ایــن
بیابانهــا و جنگلهــای اطــراف و آنجــا بودنــد ،بعــد کــه
تمــام شــد ،برمیگشــتند بــه شــهر .یعنــی ایــن رفتــن
بیــرون شــهر و برگشــتن بــه شــهر بــرای مــردم یــک
روزمــره شــده بــود؛ ا ّمــا شــهر را تــرک
کار عــادی
ّ
نکردنــد ،اســتان را ،خانــه را تــرک نکردنــد ،ایســتادند.
آن وقــت در زیــر همیــن بمبارانها و در همین شــرایط
ســخت اســت کــه یــک نخبـهی نابغـهای مثل شــهید
رضایینــژاد( )۳تربیــت میشــود .شــهید رضایینــژاد،
شــهید علــم ،شــهید هســتهای کــه آنچنــان رتبـهی
علمــی دارد کــه دشــمن احســاس میکنــد وجــود این

آدم بــرای جمهــوری اســامی مایـهی تر ّقــی و تعالــی
اســت و بایــد او را از بیــن ببرنــد؛ میآینــد جلــوی
همســر و دختــر خردســالش او را شــهید میکننــد .این
دانشــمند جــوان دورهی کودکــیاش را در همیــن
بمبارانها و در همین شــرایط ســخت در ایــام گذرانده؛
یعنــی فشــار دشــمن و فشــار جنــگ نتوانســته از بُــروز
اســتعدادهای ایــن مــردم چیــزی کــم کند؛ ایــن خیلی
مهــم اســت .امثــال ایــن شــهید رضایینــژاد عزیــز کــه
شــهید علمنــد و مقامــات علمــی دارنــد ،اینهــا مقامات
معنــوی هــم دارنــد؛ دلیلــش هــم خــود شــهادت
اســت؛ چــون شــهادت را بــه کســی ارزان نمیدهنــد.
ایــن [کســی] کــه شــهید شــد ،ایــن کــه ایــن رتبـهی
مقدماتــی در
شــهادت بــه او داده شــد ،ایــن یــک ّ
وجــود انســان ،در باطــن انســان ،در عمــل انســان الزم
دارد کــه بــدون ایــن بــه انســان نمیدهنــد این رتبــه را؛
و ایــن جــوان دانشــمند ایــن مقــام معنــوی را داشــت
کــه شــهید شــد؛ بــدون آن نمیشــد شــهید بشــود.
یــک نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه خــب ،گفتــه
میشــود کــه اســتان ایــام ســه هــزار و انــدی شــهید
تقدیــم کــرده و اســتانهای دیگــر هــم هــر کــدام بــه
وضعیــت خودشــان شــهدای
جمعیــت و
فراخــور
ّ
ّ
زیــادی را تقدیــم کردهانــد .مفهوم شــهادت را بایســتی
مــا درســت درک کنیــم .دربــارهی مفهــوم شــهادت
ـی جنــگ
[بایــد درک کــرد کــه] شــهادت فقــط قربانـ ِ
شــدن نیســت؛ خــب در دنیــا کســان زیــادی هســتند
کــه در جنگهــای کشورهایشــان شــرکت میکننــد و
کشــته میشــوند؛ بســیاری از آنهــا هــم مثــ ً
ا بــرای
دفــاع از مرزهــای جغرافیایــی کشورشــان ،ب ـ ه عنــوان
یــک انســان میهندوســت و میهنپرســت ایــن
ـدهای
کار را میکننــد -الب ّتــه بعضــی مزدورنــد ا ّمــا عـ ّ
هــم بــه ایــن عنــوان [کشــته میشــوند] -شــهید مــا
ایــن جــوری نیســت؛ مســئلهی رزمنــدهی مــا کــه
وارد میــدان جنــگ میشــود و حــاال یــا [کارش] بــه
شــهادت یــا بــه جانبــازی منتهــی میشــود یا نمیشــود،
فقــط دفــاع از مــرز جغرافیایــی نیســت؛ او در دفــاع
از مرزهــای عقیــده ،مرزهــای اخــاق ،مرزهــای دیــن،
مرزهــای فرهنــگ ،مرزهــای هویّــت ،در دفــاع از ایــن
ـم معنــوی وارد میشــود؛ البتّــه دفــاع از
مرزهــای مهـ ّ
مرزهــای جغرافیایــی کشــور هــم چیز باارزشــی اســت
و ارزش محســوب میشــود؛ ا ّمــا آن کجــا و تــوأم شــدن
آن معنــا بــا ایــن معانــی مهــم و واالی دیگــر کجــا!
[مســئلهی] شــهدای مــا ایــن اســت.
از ایــن باالتــر اگــر بخواهیــم بــه مســئلهی شــهادت
نــگاه کنیــم ،شــهید مــا در واقــع مصــداق و مظهـ ِر «ا َِّن
ـن اَنف َُس ـ ُهم َو اَموال َ ُهــم ب ِ ـاَ َّن
اهللَ اش َــتر ٰ
المؤمِنیـ َ
ی ِمـ َ
ـن ُ
الج َّنــة»( )۴اســت؛ یعنــی جــان خــودش را دارد
ـم َ
ل َ ُهـ ُ
بــا خــدا معاملــه میکنــد؛ شــهید ایــن اســت .یــا آن
صدَقــوا مــا
آیـهی شــریفهی « ِمـ َ
المؤمِنــینَ ِرجــا ٌل َ
ـن ُ
ـی
نَحب ـ ُه َومِن ُهــم
هللا َ
علَیـ ِه فَمِ ن ُهــم َمــن قَضـ ٰ
َ
عا َهـدُوا َ
َمــن یَن َتظِ ــر»؛( )۵اینهــا بــا عهــد خــود ،پیمــان خــود،
بــا خــدای متعــال صادقانــه رفتــار کردنــد؛ شــهید ایــن
اســت؛ یعنــی [ایــن] پیمــان بســتن بــا خــدا اســت،
معاملــه کــردن بــا خــدا اســت؛ لــذا شــما میبینیــد
کــه رزمنــدهی در میــدان جهــاد فیســبیلاهلل بــا
رزمندههــای متعــارف دنیــا فــرق دارد .در میــدان
جنــگ آن کســانی از شــماها کــه بودیــد و آن وقــت
دیدیــد ،حتمــاً مشــاهده کردیــد ،بعضیهــا هــم در
کتابهــا خواندهایــد کــه رزمنــدهی مؤمــن در دورهی
ـدس ،همچنیــن در برخــی از خطــوط دفاعی
دفــاعمقـ ّ
دیگــر مثــل دفــاع از حــرم یــا امثــال اینهــا ،وقتــی
کــه در حــال مجاهــدت در میــدان جنــگ اســت،
اخالصــش بیشــتر از حالــت معمولــی اســت ،تو ّکلــش
بیشــتر اســت ،تواضعــش بیشــتر اســت ،مراقبتــش از
حــدود الهــی بیشــتر اســت.
در دنیــا معمــول اســت کــه وقتــی یــک لشــکری پیروز

میشــود در یــک شــهری ،برایشــان غــارت و چپــاول و
ظلــم و ایــن چیزهــا یــک چیــز عــا ّدی اســت؛ اینجــا
نخیــر؛ اینجــا رزمنــدهی مجاهــد فیســبیلاهلل در
میــدان جنــگ اگــر پیــروز هــم بشــود ،اخالصــش و
رعایــت حــدود الهـیاش اندکــی کــم نمیشــود ،بلکــه
در حــال پیــروزی ،بــه خاطــر شــکرانهی پیــروزی ،این
رعایتهــا بیشــتر هم میشــود .رزمنــدگان ما از دشــمن
کــه اســیر میگرفتنــد ،همــان دشــمنی کــه اســیر مــا
را از وقتــی کــه گرفتــه بــود تــا داخــل آن اردوگاهــی
کــه اینهــا را نگــه میداشــتند ،چنــد بــار کأنّــه اینهــا
را میکشــتند و زنــده میکردنــد ،از بــس آنهــا را آزار
میکردنــد -آنجــا هــم که خــب معلــوم بــود در اردوگاه
چــه میکننــد بــا آنهــا -همــان آدمهــا وقتــی که اســیر
مــا میشــدند ،اگــر مجــروح بــود ،رزمنــدهی مــا او را
درمــان میکــرد؛ اگــر تشــنه بــود ،بــه او آب میــداد؛
مثــل خــودش بــا او رفتــار میکــرد؛ اینهــا واقعـاً یــک
مهمــی اســت.
چیزهــای ّ
ســبک زندگــی اســامی در رفتــار رزمنــدگان مــا
و شــهدای مــا یــک چیــز برجســتهای اســت کــه
واقع ـاً نمیشــود از ایــن صــرف نظــر کــرد .آن قــدر
نکتــهی الهامبخــش در زندگــی ایــن شــهیدان
وجــود دارد کــه واقعــاً جــا دارد یــک تصویــر
وضعیــت را هنرمنــدان مــا
هنرمندانــهای از ایــن
ّ
بــه دنیــا نشــان بدهنــد ،و رزمنــدهی ایرانــی را
بشناســانند بــه دنیــا و بــا کارهــای هنــری و بــزرگ
در مقابــل چشــم مــردم دنیــا قــرار بدهنــد .ایــن
یادبــودی کــه شــما فراهــم کردهایــد ،بایســتی
گــوش مــا را بــه پیــام شــهیدان بــاز کنــد .شــهیدان
لحقــوا
ـرون ب ِالَّذیـ َ
بــه مــا میگوینــدَ :ویَس َتبشِ ـ َ
ـن لَــم یَ َ
ٌ
ب ِ ِهــم مِــن خَ ل ِف ِهــم ا َ ّل خَ
ــوف َعلَی ِهــم َو ال ُهــم
یَح َزنــون؛( )۶ایــن راه ،راهــی اســت کــه خــوف و
حــزن نــدارد ،تــرس و انــدوه نــدارد؛ راه خــدا اســت
دیگــر؛ در ایــن راه بایســتی ثابتقــدم بــود ،در ایــن
راه بایســتی بــا قــدرت حرکــت کــرد ،در ایــن راه
بایــد بــا وسوســههای دشــمنان متزلــزل نشــد.
ملّــت ایــران بــا شــنیدن پیــام شــهیدان بایــد اتّحــاد
خــود ،اتّفــاق خــود ،انگیــزهی خــود ،تــاش خــود
را بیشــتر کنــد؛ پیــام شــهیدان بــه مــا ایــن اســت.
مســئولین جمهــوری اســامی بــا شــنیدن پیــام
شــهیدان در ایــن بزرگداشــتها ،بایســتی احســاس
امنیتــی
مســئولیت بیشــتری نســبت بــه آن ّ
ّ
بکننــد کــه ایــن شــهدا بــرای مــا فراهــم کردنــد
و در اختیــار مــا گذاشــتند؛ همــه بایــد احســاس
توجــه بکنیــم کــه
ـئولیت بکننــد و همــه هــم ّ
مسـ ّ
بــدون تــاش ،بــدون مجاهــدت فیســبیلاهلل،
تحمــل بســیاری از ســختیها هیــچ ملّتــی
بــدون ّ
بــه جایــی نمیرســد؛ حــاال [بــرای] مــا هــم اگــر
تحمــل
چنانچــه ســختیهایی هســت ،انشــاءاهلل ّ
ایــن ســختیها ملّــت ایــران را بــه اوج خواهــد
رســاند ،بــه قلّــه خواهــد رســاند.
امیدواریــم کــه انشــاءاهلل خــدای متعــال همــهی
شــماها را مو ّفــق و مؤیّــد بــدارد و شــهدای عزیــز
ایالمــی و همـهی شــهدای کشــور را مشــمول رحمت
و مغفــرت خــودش بکنــد و امــام بزرگــوار را کــه ایــن
راه را در مقابــل مــا بــاز کــرد و ایــن هدایــت عمومــی
را در کشــور بــه وجــود آورد ،انشــاءاهلل بــا اولیائــش،
ائمــهی
بــا هادیــان بــزرگ دوران تاریــخ ،انبیــا و ّ
الســام) محشــور کنــد و شــماها
معصومیــن (علیهــم ّ
را هــم انشــاءاهلل خداونــد مو ّفــق کنــد.
ایــن مطالبــی هــم کــه آقایــان بیــان کردنــد -ایــن
پیشــنهادها و درخواس ـتها -الب ّتــه عمدت ـاً کارهــای
دســتگاههای اجرائــی اســت ،بایــد بــه آنهــا ســفارش
کــرد؛ خــود شــما انشــاءاهلل دنبــال کنیــد ،مــا هــم
ســفارش میکنیــم.
والسالمعلیک م و رحمةاهللو برکاته
ّ

ادله منطقی خود را به پیشــنهادهای ما ارائه کنند
علــی باقــری کنــی مذاکر هکننــده ارشــد ایــران
در گفتگوهــای ویــن ،ظهــر امــروز (جمعــه)،
در گفتگــو بــا شــبکه قطــری «الجزیــره»
توضیحاتــی دربــاره دو پیشنویــس طــرف
ایرانــی ارائــه کــرد.
«علــی باقــری کنــی» مذاکر هکننــده ارشــد
ایــران در گفتگوهــای ویــن ،ظهــر امــروز
(جمعــه) ،در گفتگــو بــا شــبکه قطــری
«الجزیــره» توضیحاتــی دربــاره دو پیشنویــس
طــرف ایرانــی ارائــه کــرد.
مذاکر هکننــده ارشــد ایــران در گفتگوهــای
ویــن در مصاحبــه بــا الجزیــره اظهــار داشــت
کــه پیشــها دهای ایــران بــه طر فهــای
مذاکــره را نمیتــوان رد کــرد و ایــن
پیشــنها دها بــر اســاس بندهــای توافــق ســال
 ۲۰۱۵هســتند.
«علــی باقــری کنــی» مذاکر هکننــده ارشــد
ایــران در گفتگوهــای ویــن ،ظهــر امــروز
(جمعــه) ،در گفتگــو بــا شــبکه قطــری
«الجزیــره» توضیحاتــی دربــاره دو پیشنویــس
طــرف ایرانــی ارائــه کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،مذاکر هکننــده ارشــد
ایــران اظهــار داشــت« :پیشــنها دهای ایــران
بــه قدر تهــای جهانــی را نمیتــوان رد کــرد
و ایــن پیشــنها دها بــر اســاس بندهــای توافــق
ســال  ۲۰۱۵هســتند».
علــی باقــری ادامــه داد« :مــا پیشــنهاد ســومی
نیــز داریــم کــه پــس موافقــت قدر تهــای
جهانــی بــا دو پیشــنهاد اولیــه بالفاصلــه آ نهــا
را ارائــه خواهیــم کــرد .برخــی از بازیگــران
خارجــی تــاش میکننــد گفتگوهــا را متوقــف
کننــد».
باقــری تأکیــد کــرد« :اســرائیل خــواب حملــه
بــه ایــران را نیــز نخواهــد دیــد چراکــه ایــن بــه
معنــای پایــان [ایــن رژیم]خواهــد بــود».
مذاکر هکننــده ارشــد ایــران همچنیــن بــا
خبرنــگار شــبکه المیادیــن مصاحبــه کــرد و
اظهــار داشــت« :از زمانــی کــه دو پیشنویــس
را ارائــه کرد هایــم ،بــا دیگــر طر فهــا در اروپــا
چنــد نشســت برگــزار کردیــم .مــا انتظــار
داریــم کــه دیگــر طر فهــا پاســخ حقوقــی و
ادلــه منطقــی خــود را بــه پیشــنها دهای مــا
ارائــه کننــد».

سال آینده یک پاالیشگاه بزرگ ساخته میشود

ســخنگوی دولــت از آغــاز ســاخت یــک پاالیشــگاه
بــزرگ بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ســیصد هــزار بشــکه
نفــت در روز در ســال آینــده خبــر داد.
علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی دولــت در خصــوص
جزییــات بررســی الیحه بودجــه  1401در جلســه هیات
وزیــران عنــوان کــرد :بعــد از برگــزاری جلسـهای کــه در
خصــوص کلیــات بودجــه و اصالحــات کالنــی کــه در
بودجــه ســال  1401پیشبینــی شــده اســت ،هیــات
دولــت تاکنــون چهــار جلســه را بــه بررســی جزئیــات
بودجــه (تبصرههــا و بندهــای بودجــه) اختصــاص داده
اســت.
وی ادامــه داد :روز چهارشــنبه ( 10آذر) پــس از حضــور
رئیسجمهــور و وزیــران در مجلــس شــورای اســامی،
هیــات وزیــران در جلســات صبــح و بعــد از ظهــر،
بررســی بودجــه را ادامــه داد .تمامــی جلســات بــا حضور
رئیسجمهــور محتــرم برگــزار شــد و احــکام متعــددی
بــه تصویــب رســید.
ســخنگوی دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد :از جمله
احــکام مهمــی کــه در ســند بودجــه پیشــنهادی دولــت
تصویــب شــده اســت ،معافیت مالیاتــی بــرای حمایت از
کســب و کارهــای کوچــک در نظــر گرفته شــده اســت؛

 5واحــد درصــد از مالیــات مقــرر بــرای کلیــه صاحبــان
کســب و کارهــای کوچــک تخفیــف در نظر گرفته شــده
اســت .ایــن اقــدام بــرای جبــران بخشــی از خســارتهای
ناشــی از کرونــا صــورت گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :دولــت مصوبــه دیگــری بــرای حمایــت
و تقویــت صنــدوق ملــی محیــط زیســت داشــت.
ایــن مصوبــه بــه منظــور حمایــت از فعالیتهــای
زیســتمحیطی و اجــرای طرحهــای زیســت محیطــی
در نظــر گرفتــه شــد و منابــع تحــت نظــارت و اشــراف
ســازمان محیــط زیســت هزینــه خواهــد شــد.
بهــادری جهرمــی گفــت :مصوبــهای نیــز در خصــوص
تکمیــل پاالیشــگاه آبــادان داشــتیم .همچنیــن یــک
پاالیشــگاه بــزرگ بــا ظرفیــت تولید ســیصد هزار بشــکه
در روز بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ســال آینــده
ســاخت آن آغاز شــود .دولــت در یکی دیگــر از مصوباتش
پیشبینــی کــرد کــه بخشــی از ســهم مالیاتی کــه دولت
اخــذ میکنــد و در اختیــار شــهرداریها قــرار میدهــد
بــه توســعه حمــل و نقــل شــهری و بــه ویــژه تکمیــل
نــاوگان آتشنشــانی و تجهیــز ماشــینها و نردبانهــای
آتشنشــانی اختصــاص پیــدا کنــد.
ســخنگوی دولــت گفــت :دولــت مصوبــه بســیار خوبــی

نیــز بــرای فعــاالن حــوزه فنــاوری داشــت .در ایــن
مصوبــه مقــرر شــد بــه منظــور حمایــت از بازیهــای
رایانــهای داخلــی ،بــه میــزان ده درصــد از بازیهــای
رایانــهای خارجــی کــه در داخــل فعالیــت میکننــد،

مالیــات اخــذ شــود و بــه طــور صددرصــد در اختیــار
فعــاالن و تولیدکننــدگان بازیهــای رایانــهای داخلــی
قــرار گیــرد .امیدواریــم بــا قــدرت بیشــتر در بازهــای
داخلــی و همچنیــن خارجــی بــه رقابــت بپردازنــد.

سیاسی

مشترکان پرمصرف برق باید
بهای انرژی مصرفی را با نرخ آزاد
پرداخت کنند

نماینــده مرودشــت در مجلــس گفــت :مشــترکانی کــه
مصــرف آب ،بــرق و گاز آنها از حد معمول بیشــتر اســت،
بایــد بهــای انــرژی مصرفــی خــود را بــا نــرخ آزاد پرداخــت
کننــد تــا بــه ســمت اصــاح الگــوی مصــرف حرکــت
کنند .
جــال رشــیدی کوچــی با اشــاره به ضــرورت اصــاح نظام
تعرفهگـذاری آب ،بــرق و گاز بیــان کــرد :مــا یــک کشــور
پرمصــرف هســتیم .بنظر بنــده به نوعــی هزینههــای آب،
بــرق و گاز بـرای مشــترکان در مقایســه با کشــورهای دنیا
تقریبــا رایــگان اســت .مــردم بهــای واقعی ایــن انرژیهــا را
پرداخــت نمیکننــد و دولــت نیــز یارانــه زیــادی در ایــن
حــوزه پرداخــت میکنــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :ایــن سیاســت باعــث شــده
کــه مصــرف مــا در حــوزه آب ،بــرق و گاز بســیار بیشــتر
از اســتانداردهای جهانــی باشــد .بــه طــور مثــال مــا یــک
کشــوری بــا حــدود  84میلیــون جمعیت هســتیم که به
انـدازه کشــور چین کــه جمعیــت میلیــاردی دارد مصرف
بــرق داریــم .ایــن امــر وحشــتناک اســت .بــا ایــن رویــه ما
بایــد روز بــه روز نیروگاههــای خــود را افزایــش داده تــا
بتوانیــم پاســخگوی نیــاز روزافــزون مــردم باشــیم.
نماینــده مــردم مرودشــت در مجلــس تصریــح کــرد:
متاســفانه ریشــه ایــن موضــوع نیز به عــدم رعایــت الگوی
مصــرف و اســتفاده بهینــه از انــرژی بــاز میگــردد .مــا در
فصــل گرمــا بــا مصــرف بیرویــه بــرق و در فصــل ســرما
بــا مصــرف چشــمگیر گاز روبرو هســتیم .امروز نیز شــاهد
هســتیم کــه مصــرف گاز در کشــور در حــال رکوردزنــی
اســت .متاســفانه مــا فرهنــگ مصــرف بهینــه را در جامعه
جــا نیانداختیم.
رشــیدی در ادامــه تاکیــد کــرد :مــا میبینیــم کــه در خانه
برخی از مشــترکان درجه سیســتم گرمایشــی باال بــوده و
بـرای تعــادل هـوا پنجــره بــاز گذاشــته میشــود .از ســوی
دیگــر در طراحیهــای ســاختمانها و سیســتمهای
گرمایشــی و سرمایشــی به اســتانداردها توجه نداریم .امروز
وســایلی کــه در زندگــی روزمــره مردم مــورد اســتفاده قرار
میگیــرد مصــرف انــرژی باالیــی دارد و از اســتانداردهای
الزم برخــوردار نیســتند .تولیدکننــدگان داخلی بــه میزان
مصــرف انــرژی لـوازم تولیــدی توجــه نمیکننــد.
عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس افــزود :همــه ایــن
عوامــل دســت بــه دســت هــم میدهــد تــا مــا علیرغــم
اینکــه بیشــترین تولیــد بــرق و گاز را به نســبت جمعیت
خــود داریــم همواره دچار مشــکل باشــیم .امــروز در برخی
از کشــورهای شــرق آســیا اگــر مصــرف مشــترکان از یک
ســقف معینــی باالتــر بــرود ،تعرفه بـرای آنــان بــه صورت
آزاد محاســبه میشــود و دیگــر یارانـهای بــه آنهــا در ایــن
حــوزه تعلــق نمیگیــرد .اعمــال سیاس ـتهای قیمتــی
بـرای اصــاح الگــوی مصــرف مشــترکان پرمصــرف الزم
اســت.

جهاد تبیین مطالبه خاص
رهبر انقالب از هیئات
دانشجویی است
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه هــا گفــت :جهــاد تبییــن مطالبــه خــاص
رهبــر انقــاب از هیئــات دانشــجویی اســت.
حجــت االســام رســتمی ،در گردهمایــی هیئــت
هــای دانشــجویی سراســر کشــور گفــت :شــما
دوســتان گرانقــدر کــه خادمــان هیئتهــای
مذهبــی و دانشــجویی هســتید بایــد بدانیــد کــه
آنچــه کــه در مســیر حرکــت انســان بــه ســمت
خــدا ارزشــمند اســت میــزان معرفــت اوســت
و صحبــت مــن هــم بــا شــما صحبــت از عقــل
و معرفــت اســت ،البتــه قیــد معرفــت مراتــب
متفاوتــی دارد کــه هــر کســی در ایــن مســیر
رتبــه و جایــگاه مختلفــی را بــه همــراه دارد امــا
مــاک عمــل معرفــت اســت.
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد :شــما در
ایــن مســیری کــه قــرار داریــد بایــد از اهــل
بیت(علیهــم الســام) درخواســت ویــژه و بزرگــی
داشــته باشــید چــون کــه کار بزرگــی بــر دوش
داریــد و اگــر در ایــن کار بهــره معرفتــی و معنــوی
نداشــته باشــید لزومــاً اثــر مطلوبــی را بههمــراه
نخواهیــد داشــت و ایــن را بدانیــد کــه اگــر صفــای
دل و نورانیــت و معرفــت وجــود نداشــته باشــد
خــود فــرد نمیتوانــد حرکــت کنــد و در مرحلــه
بعــدی نمیتوانــد جمعــی را بــه حرکــت درآورد
و راهبــری نمایــد.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه هــا عنــوان کــرد :بایــد بدانیــد کــه
کارهــای بــزرگ همــت هــای عالــی مــی طلبــد
و بایــد ایــن را از امــام رئــوف بخواهیــد تــا
بتوانیــد در هیئــات دانشــجویی اثرگــذاری باالیــی
داشــته باشــید و افــراد بیشــتری را بــه ائمــه و
اهلبیت(علیهــم الســام) متصــل کنیــد و ایــن
اتفــاق و رفاقــت بــا ائمــه و امــام قطعـاً در محیــط
هیئــت صــورت پذیــر خواهــد بــود.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :رهبــر انقــاب در دیــدار
دانشــجویی اربعیــن امســال مطالبــه ویــژه ای بــه
صــورت خــاص از هیئــات و بــه صــورت عــام از
جریــان انقالبــی داشــتند کــه همــان جهــاد
تبییــن بــود.
رســتمی در ادامــه افــزود :امــام و شــهدا و رهبــری
تــراز هیئــت را متفــاوت بیــان میکننــد ،امــام
خمینی(قــدس ســره) هیئــت را بــه محلــی
بــرای تربیــت انســان نمونــه مومــن و انقالبــی
تــراز تغییــر دادنــد و همانطــور کــه میدانیــد
هیئتهــا در زمــان انقــاب کانــون تظاهــرات بــر
علیــه رژیــم پهلــوی بــود و بعــد از انقــاب از دل
همیــن هیئتهــا رزمنــدگان بــرای حضــور در
جبهههــای نبــرد حــق علیــه باطــل آمــاده شــدند.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه هــا گفــت :در جریــان فتنــه 88
مشــاهده کردیــد کــه دشــمن بــا تمــام تــوان بــه
میــدان آمــده بــود تــا آســیب هایــی اساســی را بــه
پیکــره نظــام و انقــاب اســامی وارد کنــد و در
روز عاشــورا دیدیــم کــه چــه هتــک حرمــت هایــی
بــه ســاحت سیدالشــهدا(علیه الســام) صــورت
گرفــت امــا اولیــن حرکــت بصیرتــی بــزرگ کــه
در مقابلــه بــا ایــن جریــان اتفــاق افتــاد همــان
حرکــت هیئــت دانشــجویی دانشــگاه تهــران در
روز عاشــورا بــود کــه از آنجــا آغــاز شــد و تــا 9
دی ادامــه داشــت و تمــام ایــن آلودگــی هــا و
پلیــدی هــا را از بیــن بــرد.

