رسول اکرم (ص) فرموده اند  :کسی که روزی خود را با کار و تالش تهیه کند  ،در قیامت در شمار انبیا قرار میگیرد و ثواب آنان را کسب میکند.
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 10هزار حافظ  1تا 30
جزء قرآن در وزارت دفاع
ادامه از صفحه اول:
آیت الله سعیدی با بیان اینکه نظامی که در دنیا بتوانند با آزادی تمام از اسالم
دم بزند دشمنان زیادی دارد ،مطرح کرد :دشمن هیچ وقت با استقالل و شکل
گیری نظامهای اسالمی موافق نیست و همیشه در کمین سرنگونی این نظام
است ولی امروزه جمهوری اسالمی ایران با موفقیت در عرصههای مختلف
توانسته است مشت محکمی بر دهان آنها بزند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه تمام کشورهای
اسالمی به وجود سرداران شجاع ایرانی افتخار میکنند ،عنوان کرد :امیدواریم
با فرماندهی مقام معظم رهبری ،رشادتهای سرداران نیروهای مسلح و
حمایت مردم انقالبی بتوانم زمینه ساز ظهور حضرت ولعیصر (عج) باشیم.
* * گزارش وزیر دفاع از فعالیتهای فرهنگی این وزارتخانه
امیر سرتیپ حاتمی دراین دیدارها با بیان اینکه بحمدالله کارکنان وزارت دفاع
از نیروهای متخصص ،متعهد ،والیتمدار و با روحیه انقالبی تشکیل شده
است ،اظهار داشت :کارکنان این وزارتخانه با وجود تحریمهای شکننده
توانستهاند صنعت دفاعی را با اقتدار به پیش برده وموجبات سربلندی بیش از
پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی را فراهم کنند .

* محیط سازمانی وزارت دفاع ،مذهبی ،انقالبی و دینی است

وی محیط سازمانی وزارت دفاع را فضائی مذهبی ،انقالبی ،دینی و
مانوس با روحانیت دانست و افزود :پس از بازدید فرمانده معظم کل قوا
از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی و شرفیابی مدیران وزارت دفاع به
محضر معظمله ،ایشان در بیانات ارزشمندی که مایه مباهات وزارت دفاع
بود ،فرمودند «دستاوردهای صنعت دفاعی شیرین و خرسند کننده بود،
علت این خرسندی ،عالوه بر دیدن توانائیهای دفاعی که نقش بهسزائی در
عالم ،محقق،
افزایش سطح و ضریب اقتدار کشور دارد ،مشاهده نیروهای ِ
پژوهشگر ،اهل فکر و اقدام و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و
لذت بخش است .وجود چنین نیروها و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی
کشور ،همچون جواهری بسیار گرانبها و غیرقابل قیمت گذاری است».
امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به حضور جمع کثیری از کارکنان عاشق اهل
بیت عصمت و طهارت (ع) وزارت دفاع در راهپیمائی اربعین حسینی (ع)
امسال تصریح کرد :وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با برپائی موکب
عاشورائیان در مرز مهران از انبوه زائران اباعبدالله الحسین (ع) با کمکهای
مردمی کارکنان این وزارتخانه پذیرائی کرد.

*  10هزار حافظ  1تا  30جزء قرآن در وزارت دفاع

وی توجه به مباحث قرآنی و اقامه نماز را از اولویتهای مهم در این وزارتخانه
بیان کرد و گفت :در حال حاضر در وزارت دفاع  300حافظ کل قرآن کریم
داریم و  10هزار نفر از کارکنان و خانوادههای آنان زیر پوشش طرح حفظ قرآن
از یک تا  30جزء قرآن قرار دارند.
وی با اشاره به معرفی وزارت دفاع به عنوان وزارتخانه قرآنی توسط شورای
عالی قرآن کشور گفت :در حال حاضر  ۱۵مدرسه قرآنی وزارت دفاع در
نقاط مختلف کشور ۱۶ ،مهدالرضای قرآنی ویژه خردساالن وزارت دفاع
و همچنین  ۱۰مرکز آموش غیرحضوری قرآن کریم در سطح وزارت دفاع
فعالیت دارند.
وزیر دفاع با برشمردن اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد :به
همین منظور ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر در کلیه سطوح وزارت
دفاع با محوریت وزیر دفاع تشکیل شده است.
وزیر دفاع از جذب و بکارگیری روحانیون فاضل و پرتالش از حوزههای
علمیه سراسر کشور برای اشتغال در عقیدتی سیاسیهای وزارت دفاع خبر
داد و اضافه کرد :جا دارد از حمایتهای مراجع عظام تقلید و حوزههای
علمیه در همکاری بیشائبه با سازمان عقیدتی سیاسی در نشر و گسترش
فرهنگ اسالم ناب محمدی (ص) تقدیر و تشکر فراوان کنیم.

* راهاندازی هیئتهای عاشورائیان در سطح سازمانها و صنایع
تابعه وزارت دفاع

وییکیازفعالیتهایارزشمندوزارتدفاعراراهاندازیهیئتهایعاشورائیان
در سطح سازمانها و صنایع تابعه اعالم کرد و گفت :هیئت مرکزی عاشورائیان
در شمال شرق تهران در مناسبتهای مختلف مذهبی با حضور حدود  2هزار
نفر از آحاد مردم به صورت مستمر و منظم برنامه دارد.

* نشر و گسترش فرهنگ بسیج
امیر حاتمی با بیان اینکه در وزارت دفاع توجه ویژهای به نشر و گسترش
فرهنگ بسیج به عنوان تفکر راهبردی انقالب اسالمی و میراث گرانقدر
حضرت امام خمینی (ره) شده است ،تصریح کرد :در حال حاضر هزاران
نفر از کارکنان این وزارتخانه عضو فعال بسیج هستند.
* مدیریت جهادی در تولید دستاوردهای راهبردی دفاعی
امیر حاتمی توجه ویژه به مدیریت جهادی در تولید دستاوردهای راهبردی
دفاعی را یکی از اولویتهای مهم و تاثیر گذار در وزارت دفاع دانست و
ادامه داد :امروز به لحاظ نظامی و دفاعی در بهترین شرایط قرار داریم و با
حمایتهای دولت محترم و هدایتهای فرمانده معظم کل قوا در این دوره بر
تقویت و بالندگی توان دفاعی با توجه به تهدیدات دشمنان تمرکز کرده ایم.
* نصایح مشفقانه مراجع راهگشای ما در مسیر رشد و تعالی
انقالب اسالمی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ابراز خرسندی و عالقه مندی از ارائه
رهنمودهای ارزنده علما و مراجع عظام تقلید گفت :بر این باوریم که نصایح
مشفقانه مراجع و بزرگان دین راهگشای ما در مسیر رشد و تعالی انقالب
اسالمی خواهد بود.
امیر حاتمی در پایان سفر خود به قم از روند ساخت مرکز جدید بصیرت
افزائی الغدیر قم بازدید کرد و خواستار تسریع در اتمام این پروژه جهت ارائه
خدمات بیشتر به کارکنان وزارت دفاع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی مطرح کرد؛

اختصاص  ۷۰هزار میلیارد ریال در بودجه برای رفع فقر مطلق
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
از اختصاص  ۷۰هزار میلیارد ریال
در تبصره  ۱۴بودجه کشور برای رفع
فقر مطلق خبر داد.
پرویز فتاح بعد از ظهر پنج شنبه
در بازدید از نحوه خدمات رسانی
کمیته امداد در شهرستان مالرد،
طی سخنانی از تعامل مناسب
دولت و مجلس در سال جاری و
افزایش  ۳برابری مستمری افراد
تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
خبر داد و افزود :این مستمری در
سال آینده نیز  ۱۰درصد افزایش را
تجربه خواهد کرد ،همکاری های
خوب مجلس و دولت سبب افزایش
سطح رفاه مددجویان می شود.
وی به تبصره  ۱۴بودجه اشاره کرد و

افزود :در این تبصره  ۷۰هزار میلیارد
ریال برای رفع فقر مطلق تخصیص
پیدا کرده است ،که اطمینان دارم در
افزایش سطح رفاه در کشور بسیار
موثر خواهد بود.
فتاح شایعه قطع یارانه در کشور را
کذب دانست و اظهار داشت :قطع
یارانه صحت ندارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
گفت :بیش از  ۴۲میلیون نفر در سال
آینده یارانه دریافت خواهند کرد.
وی سپس به اقدامات انجام شده در
منطقه زلزله زده کرمانشاه اشاره کرد
و اظهار داشت :بازسازی واحدهای
مسکونی خانواده های تحت پوشش
کمیته امداد در مناطق زلزله زده آغاز

شده است و در این زمینه تسهیالت
اولیه هم پرداخت می شود و هیچ
جای نگرانی وجود ندارد.
فتاح در خصوص تعداد خانواده
های زلزله زده تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی(ره) نیز گفت:
در زلزله کرمانشاه بیش از ۶۰۰۰
نفر خانواده تحت پوشش کمیته
امداد در  ۷شهرستان آسیب دیده
اند ،اظهار داشت ۲۵۰۰ :خانه در
این زلزله به صورت کامل تخریب
شدند و  ۱۵۰۰خانواده کانکس
دریافت کردند و مابقی نیز اعالم
نیاز برای دریافت کانکس نکردند،
کمیته امداد موظف به بازسازی
تمام این واحد های مسکونی و حتی
تجهیز آن ها است.

علت ترس اسرائیل
از سوریه و حزبالله
اعتدال :حمالت هوائی
اسرائیل به خاک سوریه به بهانه
حمله به محمولههای سالح
حزب الله ،از ترس و وحشت
این رژیم ناشی از قدرت گرفتن
حزب الله حکایت دارد.
به نقل از روزنامه رأی الیوم،
حمالت هوائی اسرائیل به خاک سوریه به بهانه حمله به محمولههای سالح
حزب الله از اقدامات تحریک آمیز این رژیم حکایت دارد که هدف از آن
کاستن از ترس و وحشت ناشی از قدرت گرفتن حزب الله است.
حمالت هوائی و موشکی جنگنده های اسرائیل به منطقه القطنیه در حومه
دمشق و خسارت های ناشی از آن بیانگر نگرانی محافل فرماندهی اسرائیل
از افزایش قدرت ارتش سوریه و مهارت های میدانی آن و نیز قوت گرفتن
تسلیحاتی حزب الله است.
کابینه اسرائیل به طور رسمی به مسئولیت این رژیم در این حمالت خصمانه
که با پاسخ سوریه روبه رو شد اعتراف نکرده است ،اما بیانیه تهدید آمیز دفتر
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر ادامه اتخاذ تمام اقدامات الزم
برای جلوگیری از انتقال سالح به حزب الله از طریق خاک سوریه نشان می
دهد رژیم اشغالگر در این زمینه دست دارد و عالوه بر این ترس و وحشت
اسرائیل نیز نشانه دیگری بر دست داشتن آن است.

منابع ترکیهای اعالم کردند که یک گروه جدید از تروریستها که عمدتا
از نیروهای کرد تشکیل شدهاند و تحت آموزشهای پیشرفته آمریکا قرار
گرفتهاند قرار است به زودی در مرز با سوریه مستقر شوند.
گروهیازشبهنظامیانکردکهتحتآموزشنیروهایپنتاگونوسیاقرارگرفتهاند
به زودی تحت عنوان «ارتش شمال» در مرز سوریه مستقر خواهند شد.
برخی منابع محلی به خبرگزاری «آناتولی» ترکیه اعالم کردهاند ،گروه
شبهنظامی «حزب کارگران کردستان» (پ .ک .ک) که ترکیه آن را گروهی
تروریستی میداند ،ظاهرا در حال آماده شدن برای راهاندازی یک ارتش
کالسیک است.
به گفته این منابع که به دلیل نگرانیهای امنیتی خواستند نامشان فاش نشود،
نیروهایموسومبه«گاردمرزی»کهتوسطنیروهایوزارتدفاعآمریکا(پنتاگون)
وسیاآموزشدیدهاند،ارتشیجدیدهستندکه«ارتششمالی»نامیدهمیشود.
پکک» و
این منابع افزودند ،این ساختار جدید عمدتا از نیروهای کرد « 
یا «حزب اتحاد دموکراتیک» (پ .ی .د) تشکیل شده که به بهانه مبارزه با
داعش از ماهها پیش در شمال سوریه فعال هستند.
«جوزف ووتل» فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا  ۲۲دسامبر  ۲۰۱۷اعالم
کرده بود که قرار است آمریکا نیروهای مرزی در سوریه مستقر کند تا از
«شورش دوباره نیروهای داعش» جلوگیری کند.
عالوه بر این ،آمریکا قبال گفته بود که به حمایت از نیروهای کرد در شرق
دیرالزور سوریه ادامه میدهد.
پیش از این اعالم شده بود که یک گروه  400نفری از تروریستها ظاهرا در
اردوگاهی در جنوب «الحسکه» در حال آموزش هستند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت ،در این اردوگاه ،هم آموزشهای فنی و هم
آموزشهای نظری و همچنین آموزشهای نظامی و تجهیزات پیشرفته در
اختیار این نیروها ،موسوم به «ارتش شمال» قرار میگیرد.
خبرگزاری «رویترز» روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه از احضار کاردار
آمریکا در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه خبر داد.
بنا بر این گزارش ،دلیل احضار این دیپلمات ارشد آمریکایی انتشار گزارشهای
جدید از ادامه آموزش و تسلیح نیروهای کردی وابسته به پ .ک .ک بوده است.
آنکارا پ .ک .ک و گروههای کردی وابسته به آن از جمله پ .ی .د را
سازمانهایی تروریستی میداند و پیش از این بارها از آمریکا خواسته تسلیح
و آموزش آنها در سوریه را متوقف کند.
دولت ترکیه پیشتر اعالم کرده بود «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
قول داده روند آموزش و تسلیح کردها را متوقف کند .با این وجود در بودجه
نظامی سال  ۲۰۱۸آمریکا ردیف جداگانهای برای ادامه این برنامه تخصیص
یافته و این برنامه همچنان در سوریه ادامه دارد.

بیشترین چیزی که نتانیاهو و کابینه او را این روزها به ترس و وحشت می
اندازد ،رسیدن سالح های پیشرفته به حزب الله و قوت گرفتن آن برای حمله
به مواضع اسرائیل است به ویژه اینکه اخبار موجود حاکی از این است که
زرادخانه حزب الله نه فقط مجهز به موشک هائی است که از قابلیت تخریبی
باالئی برخورداند بلکه قایق های جنگی نیز در اختیار دارد که با رادار نمی
توان آن را ردگیری کرد و همچنین کشتی ها وزیردریائی هائی دارد که در
پایگاههای حزب الله در لبنان ساخته می شود و قابلیت حمله به منابع گاز
اسرائیل در مدیترانه را دارد.

* تهدیدهای نتانیاهو علیه سوریه پوچ و توخالی است

نتانیاهو تهدید می کند اما قادر به هیچ کاری جز حمالت هوائی نیست که
این حمالت نیز حاکی از ناتوانی آن در تحقق اهداف مورد نظر است و نمونه
آن اینکه چندی پیش تهدید کرد از استقرار نیروهای ارتش سوریه و یگان
های وابسته به حزب الله در مرزهای شرقی واقع در جنوب سوریه جلوگیری
می کند اما اکنون نیروهای سوریه بر بیشتر مناطق غوطه غربی مسلط هستند
و به قنیطره و مرزهای بلندی های جوالن اشغالی رسیده اند تا جائی که در
حال فراهم کردن مقدمات ایجاد پایگاههائی برای حزب الله و نیز گروههای
فلسطینی هستند.

* روزهای پایانی جنگ در سوریهو پیروزیهای پی در پی مقاومت
نکته قابل توجه اینکه مثلث سوریه -ایران -لبنان هنوز بزرگترین تهدید برای
رژیم اشغالگر به شمار می آید به ویژه پس از اینکه جنگ سوریه به روزهای
پایانی خود نزدیک شده است و محور مقاومت در سوریه و عراق به پیروزی
رسیده است.
* دلیل مواضع خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه سوریه چیست؟
با این توضیحات باید گفت حمالت هوائی اسرائیل به خاک سوریه به منظور
هدف قرار دادن انبارهای سالح حزب الله در این مرحله زمانی که در آن
کشورهای عربی به ویژه دولت های عرب حاشیه خلیج فارس برای عادی
سازی روابط با اسرائیل به سر می دوند ،نشان می دهد که قطب نمای ملی
سوریه تغییر نکرده است و همچنان سمت و سوی آن به طرف دشمن واقعی
امت عرب و اسالمی است و بر این اساس می توان متوجه شد که چرا اسرائیل
و آمریکا و حتی کشورهای عربی ،سوریه را هدف قرار داده اند.
* سخنان هشدار آمیز سید نصرالله علیه اسرائیل

از سوی دیگر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیرا در گفت
وگوئی که شبکه المیادین با او ترتیب داد ،از مسائل غیرمنتظره متعددی در
جنگ آینده خبر داده و یادآور شد که بازپس گیری الجلیل و حمله به تمام
شهرک های اسرائیل از جمله اهدافی است که مقاومت برای تحقق آن برنامه
ریزی می کند.

* اسرائیل بازنده بزرگ در جنگ آینده علیه سوریه و حزب الله

بنابراین چه بسا هدف اسرائیل از اقدامات تحریک آمیز مانند حمله به خاک
سوریه ،سوق دادن این کشور و حزب الله به جنگ است اما پرواضح است که
دمشق و حزب الله از این نقشه با خبر هستند از این رو به دنبال ناکام گذاشتن
آن هستند همانطور که تمام توطئه های سابق علیه سوریه را در طول هفت
سال گذشته بی حاصل گذاشتند ،با این حال اگر اسرائیل به دنبال جنگ است
باید گفت بازنده بزرگ آن خواهد بود زیرا تغییرات راهبردی در موازنه قدرت
به نفع آن پیش نرفته است و نیروی هوائی دیگر مانند گذشته عنصر سرنوشت
ساز در جنگ نیست.
منبع :باشگاه خبرنگاران

• شماره •3398شنبه 23دي•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

شیخ الیاس چنیوتی نماینده مجلس ایالت پنجاب

نماینده مجلس پاكستان
خواستار اجرای قانون آموزش
قرآن در مدارس این كشور شد

منبع :خبرگزاری تسنیم

پنتاگون در حال تشکیل ارتش
کردی در سوریه

* سالحهای پیشرفته حزب الله کابوس اسرائیل

سياست و اقتصاد

7

شیخ الیاس چنیوتی گفت :باید به قانون الزامی شدن آموزش قرآن
از کالس اول تا پنجم که مورد بی مهری قرار گرفته توجه شده و در
تمامی مدارس ایالت به آن عمل شود و البته شکی نیست که برای
آن باید اساتید قرآنی ماهر جذب نمائیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه؛ نماینده مجلس
ایالت پنجاب پاکستان شیخ الیاس چنیوتی در دیدار با وزیر
آموزش مهندس بلیغ الرحمان با تاکید بر لزوم اهمیت دادن به
آموزش قرآن شرط مهم تحقق این امر را وجود مربیان ماهر قرآنی
دانست.
شیخ الیاس چنیوتی با اشاره به دستورالعمل جدید آموزشی ابالغ
شده توسط رئیس جمهور پاکستان که در آن بخش خاصی برای
آموزش های قرآنی دیده شده خواستار عمل فوری به آن شد.
این نماینده پارلمان ایالت پنجاب گفت :باید به قانون الزامی
شدن آموزش قرآن از کالس اول تا پنجم که مورد بی مهری قرار
گرفته توجه شده و در تمامی مدارس ایالت به آن عمل شود و البته
شکی نیست که برای آن باید اساتید قرآنی ماهر جذب نمائیم.
وی هم چنین اشاره کرد که از کالس ششم تا دوازدهم نیز ترجمه
قرآن باید آموزش داده شود.

