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اخبار

هشدار سردار قاآنی به آمریکا:

ممکن است از درون خانهتان پاسخ
جنایت شما را بدهند

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران گفت :مسیر نیروی قدس و
مقاومت ،با شیطنتهایی که امریکا میکند تغییر نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم ،سردار اسماعیل
قاآنی فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران صبح امروز در مراسم
سالگرد ترور شهید سپهبد قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس
همراهان شهیدشان ،در دانشــگاه تهران اظهار داشت :امروز و در
ایام شــهادت حضرت صدیقه کبری میدانم که همه ملت ایران
عالقهمند بودند که در دانشگاه تهران و در یادبود شهدای گرانقدر
خودشان شرکت کنند .گرامی میداریم یاد شهیدان واالمقام ،سردار
سلیمانی ،ابومهدی المهندس و شهدای واالمقامی که همراه با این
شهیدان بودند.
وی افــزود :این مجلس باعظمت برای گرامی داشــتن یاد تمامی
شــهیدان مقاومت که در راس آنان شهیدان سلیمانی و ابومهدی
المهندس است برگزار شــد و از تمامی کسانی که برای برگزاری
مراسم گرامیداشت در سراسر کشور ،تالش میکنند تشکر میکنیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه دوست داشتیم این جلسه
در حضور ملت ایران برگزار شــود ،اما به دلیل شــرایط خاص به
صورت محدود برگزار میشــود ،گفت :شهید سلیمانی مرد میدان
مقاومــت بود ،اما مقاومت را از درون خودش شــروع کرد .او اهل
مقاومت همهجانبه از درون خود بود .شــهید ســلیمانی را در بعد
فرماندهی و نظامی خیلی بیان کردند ،اما برجســتهترین ویژگی،
منطقش بود .آنانی که شهید سلیمانی را به عنوان الگو در برابر خود
قرار میدهند باید در درون خود نهادینه کنند.
ســردار قاآنی با بیان اینکه شهید سلیمانی والیتمدار بود و بنده به
عنوان برادر ،ایشان را میدیدم ،اظهار داشت :به بهترین شکل حرف
امام گرانقدر و رهبری برایش حجت بود .شما این برجستگیها در
اقداماتی که این شهید داشت ،میبینید.
وی افزود :راه ســلیمانی یک رهبر داشت .بزرگی سردار سلیمانی
بــه این بود که در پرتو این رهبری حرکــت میکرد .این رهبری
همچنان برقرار اســت و حمایت از مظلومان همچنان ادامه دارد.
در فلســطین قهرمان ،رزمایش در منطقهای در سالگرد حاج قاسم
برگزار میشود که در گذشته یک تیر شلیک نمیشد .همچنین در
لبنان ،صهیونیستها ســه ماه از ترس و وحشت هستند .امروز در
سوریه تقریبا به جز آن بخشی که آمریکای جنایتکار اشغال کرده،
آزاد شده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت :در یمن مظلوم و مقتدر
میبینیــم که همچنان حرکت میکنند .شــما دشــمنان حداقل
ســی سال به دنبال هدف قرار دادن ســردار سلیمانی و ابومهدی
مهندس بودید .در این دوره کثیفترین آدم ،با وسوســههای رژیم
صهیونیستی و عربستان سعودی ،بیعقلی کرد .همه دنیا قطعا شما
را محکوم خواهد کرد .کســانی که این جنایــت کردند ،بدانند در
سرتاسر عالم ،هرکجا مردی پیدا بشود ،آمادگی دارد نامردهایی که
این کار را کردند به سزای اعمالشان برساند.
ســردار قآنی با تاکید بر اینکه مســیر نیروی قــدس و مقاومت با
شــیطنتهایی که آمریکا میکند تغییر نمیکند ،اظهار داشــت:
اما شــما با ایــن جنایتی که کردید ،یــک کار دیگری برای همه
آزادیخواهان در تمام دنیا درســت کردید و مطمئن باشید از درون
خانهی شــما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ جنایت شما
را بدهند.
وی در پایان ســخنانش اظهار داشــت :از همه ملت ایران و امت
اسالمی که در این بزرگداشت همت الزم را کردند ،تشکر میکنم.

دستاوردهای نیروی قدس باعث امنیت
پایدار در ایران و منطقه شده است

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل گفت :دستاوردهای
ســردار سلیمانی عزیز و ســربازان بدون مرز نیروی قدس ،امنیت
پایدار را در ایران و منطقه رقم زده است.
به گزارش مهر ،حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس
در امور بینالملل با اشــاره به تحریف سخنان وی پیرامون سردار
ســلیمانی ،گفت :اخیراً در مورد رابطــه روحی و معنوی همرزمان
شهید سلیمانی با ســردار خاطرهای را نقل کردهام که سایتهای
وابســته صهیونیستی و ضد انقالب خارج نشــین با تغییر دادن و
وارونه جلوه دادن اصل موضوع ،به دنبال فضاســازی و تله روانی-
رسانهای هستند و متاسفانه برخی افراد در داخل نیز عین دستکاری
صهیونیستها ،متن را بازتاب دادهاند.
وی با بیان اینکه بی تردید دســتاوردهای سردار سلیمانی عزیز و
ســربازان بدون مرز نیروی قدس ،امنیت پایــدار را در ایران عزیز
و منطقه رقم زده اســت که قابل مشاهده است ،تصریح کرد :این
حواشــی چیزی را تغییر نخواهد داد .صهیونیســم جایی در آینده
منطقه نخواهد داشت.
سردار نقدی:

به واکسنهای خارجی کرونا اعتماد
ندارم

معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر
اینکه صاحبان شرکتهای تولید کننده واکسن کرونا کسانی هستند
که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد است و باید  ۲۰درصد از جمعیت
دنیا کاسته شــود ،اظهار کرد :بر اساس اسنادی که وجود دارد این
موسسات خود ویروس را دســتکاری و آلوده کردهاند؛ در شرایط
چگونه میتوان به آنها اعتماد کرد؟ من اعتماد نمیکنم.
ســردار محمدرضا نقدی در گفتوگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی
درباره طرح شــهید ســلیمانی پرداخت و گفت :مبنای طرح شهید
سلیمانی این است که از آلوده و مبتال شدن افراد جدید به بیماری
کرونا پیشــگیری کنیم .برخالف تصوراتی کــه داریم ناقالنی که
بیمار نیســتند ،از بیماران کرونایی خطرناک ترند؛ چرا که بیماران
از سایرین فاصله میگیرند و حتی مردم سعی میکنند برای آلوده
نشدن خود به بیماری ،از فرد مبتال فاصله بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه اساس طرح شهید سلیمانی پیدا کردن ناقالن
کرونا است ،افزود :آموزش دادن به ناقالن کرونا و همچنین توصیه
بــه آنها جهت جدا کردن خود از جامعــه و دعوت آنها به قرنطینه
کردن خود از جمله مهمترین اقداماتی اســت که در طرح شــهید
سلیمانی در حال انجام اســت.معاون هماهنگ کننده سپاه خاطر
نشان کرد :مراقبت از بیماران و آموزش به آنها و همچنین رساندن
غذا و امکانات به بیمارانی که محروم هستند با هدف جلوگیری از
تردد آنها در خارج از محدوده قرنطینه از دیگر اقداماتی است که در
طرح شهید سلیمانی انجام میشود.
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رییسقوهقضاییه:

بصیرتدرزندگیشهیدسردارسلیمانیموجمیزد
تهران -ایرنا -رییس قوه قضاییه گفت :سردار
شــهید حاج قاسم سلیمانی نشانه یک انسان
بابصیرت است که در تمام زندگی سیاسی او
این بصیرت موج میزد.
حجت االســام والمسلمین ســید ابراهیم
رئیســی روز جمعــه دوازدهــم دی ماه ،در
بزرگداشت نخســتین سالگرد شهادت سردار
ملی ایرانیان حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش
که در دانشگاه تهران برگزار شد ،افزود :رهبر
معظم انقالب در باب شــخصیت ســلیمانی
فرمودند مکتب شهید ســلیمانی باید تبیین
شود .مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب
امام خمینی (ره) و در امتداد مکتب عاشــورا
اســت .باید ابعاد آن برای نسل حاضر و نسل
های آتی تبیین شــود .اولین شاخصه مکتب
شهید سلیمانی اخالص شهید سلیمانی است.
کسی که همه وجود او آهنگ خدا دارد و برای
خدا حرکت ،مقاومت و جهاد می کند.
رئیسی ادامه داد :امام (ره) بزرگوار کتاب بسیار
دارند و سخن بســیار گفتند؛ در جایگاه یک
شــخصیت متحول کننده جامعه و به وجود
آورنده یک انقالب عظیم ،ســنگ زیر بنای
اندیشــه و تفکر امام (ره) این جمله است که
بارهــا فرمودند عالم محضر خداســت .عالم
محضر خداســت اگر کســی در ســلوک و
رفتــارش ،خدا را قبل از هــر چیز ،با هر چیز
و بعــد از هر چیز ببیند و خدایی حرکت کند،
این رمز موفقیت او در همه زندگی خواهد بود.
رییس قــوه قضاییه گفت :دومین شــاخص
مکتب شهید ســلیمانی بصیرت او است .در
مورد وجــود مقدس ابوالفضــل العباس (ع)
علمدار ســپاه ابی عبداهلل حســین ،فرمودند
حقیقت ًا از مشــخصههای جدی وجود مقدس
ابوالفضل نفوذ در بصیرت بود .این که انسان
چشــم سر نداشته باشد خیلی آسان تر از این
است که چشم دل نداشــته باشد .کسی که
بینش ندارد ،چشم دل ندارد ،دوست و دشمن
را نمی شناسد و راه زندگی نمیداند .اما کسی
که از بصیرت بهرهمند اســت ،دوست را می
داند  ،دشــمن و ترفندهای دشــمن را خوب
می شناســد .بصیرت در دین امری است که
رهبری معظــم انقالب بارها همه ملت ایران
و همه ملت ها را نسبت به داشتن آن توصیه
کرده اند.
وی افزود :کسی که بصیرت دارد ،هیچ وقت
ذلیل و خوار نمی شود .دشمن نمیتواند بر او
سلطه پیدا کند و شهید سلیمانی از ویژگیهای
شخصیتی او داشــتن بصیرت بود .می توان
گفت کارنامه عملکرد شــهید سلیمانی نشانه
یک انسان با بصیرت اســت که بصیرت در
تمام زندگی سیاسی او موج میزند.
حجت االســام رییســی ادامه داد :سومین
شاخصه مکتب شهید سلیمانی والیی بودن او
است .برخی والیتشعار و برخی والیتمدار
هستند .امام صادق (ع) در جلسهای فرق بین
والیتشــعار و والیتمــدار را توضیح دادند.
وقتی ســهل خراســانی به حضرت اعتراض
میکنــد چرا قیام نمی کنیــد حضرت نحوه
سلوک و رفتار هارون مکی را به او نشان می
دهند و می فرمایند چند نفر در خراسان مثل
هارون مکی خطرپذیر هستند ،کسانی که در
یک کلمه مرد میدان باشــند ،چند تا هستند.
اگر مثل هارون مکی بودیــد ،اگر خطرپذیر
بودید ،اگر در مســیر والیت آنچه ولی گفت
در تمام زندگی و رفتارها نصب العین خود قرار
دادید ،این والیی بودن است.
وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی والیت نامه
است
وی گفت :وصیت نامه حاج قاســم سلیمانی
والیت نامه است .تمام فرازهای وصیت نامه
حاج قاسم ســلیمانی توجه به ولی و والیت
است؛ اینکه ولی کیست و والیت چیست؟ این
مکتب برای همه درس آموز است.
رییس قوه قضاییه افزود :درس زندگی شهید
ســلیمانی حامی مظلومان بودن است .عرب
باشد یا عجم ،شیعه باشد یا سنی ،فلسطینی
باشــد یا لبنانی ،ترک باشــد یا ترکمن ،کرد
باشــد یا ایزدی فرق نمی کنــد .در مکتب
شــهید ســلیمانی حامی مظلوم بودن که در
متن مکتب سیاســی رهبر معظم انقالب نیز
وجود دارد ،یعنی کســی که نگاهش به همه

خبر

محرومان و مســتضعفان عالم باشد .انقالب
اســامی نجات بخــش همــه مظلومان و
مستضعفان عالم است .این نگاه ،نگاه حمایتی
از مظلومان هر قشر ،هر جایگاه و هر جغرافیا
و اقلیمی است.
حجت االسالم رییسی ادامه داد :از ویژگی ها
و شاخص های مکتب شهید سلیمانی مردمی
بودن او است .ســرداری که در سپاه سرافراز
و مقتدر اســت ،وقتی کنار خانواده شهدا می
نشیند ،وقتی با مردم سیل زده خوزستان می
نشــیند ،وقتی کنار کودکان یتیم می نشیند،
چهره یک پدر مهربان و چهره انسانی را دارد
که می خواهد زندگی او علی وار باشــد .نگاه
او به مــردم و مــردم داری از نوع نگاههای
تشریفاتی که سیاسیون به مردم دارند ،نیست.
حقیقتا مردم را دوست دارد و مردمی بودن در
سلوک شهید سلیمانی است.
وی گفت :این شــاخصها ،شاخصه انقالبی
بودن اســت .چهره انقالبی که هم انقالبی
میاندیشــد و هم انقالبی عمل میکند .در
رفتار و ســلوک او برای عمل به وظیفه هیچ
مانعی به رسمیت شــناخته نمی شود و هیچ
مانعــی مانع تلقی نمیشــود .او خود و یاران
خود را قادر به قدرت خداوند می داند که همه
موانع را از پیش پا برمی دارد.
رییسی افزود :در یک کلمه او طرفدار منطق
«ما میتوانیم» بــود .ما می توانیم در مقابل
همه قدرتهای تا دندان مســلح بایستیم و
پیروز شویم .این منطق شهید سلیمانی است.
تمام این ویژگیهــا از او یک چهره انقالبی
مردمی و اثرگذار ســاخت که دارای ظرفیت
باالیی اســت .بدانید و بدانیم خداوند متعال
برای بهترین خلقش در ایــن عالم مدالی را
عنایت میکند که رمز موفقیت رسول گرامی
اسالم است.
وی با بیان این که ظرفیت داشــتن بســیار
مهم است ،ادامه داد :ظرفیت شهیدسلیمانی
ظرفیتی اســت که در پرتو عبودیت پروردگار
متعال و بینش عمیق و دلدادگی به اهل بیت
عصمت و طهارت در او پیدا شده است .شما
در زندگی همه پیامبران در قرآن می خوانید
رمز موفقیت آنها تقوا ،صبر ،بردباری و تحمل
در مقابل سختیها و نامالیمات است.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر این که ســردار
سلیمانی ظرفیت باالیی داشت ،گفت :عاشق
شهید سلیمانی باید در این میدان ظرفیت پیدا
کند .انسانی که ظرفیت داشته باشد ،در مقابل
گناه ،وسوسههای شیطانی ،استکبار جهانی و
همه خناسان عالم نه می گوید .این ظرفیت
فقط در خط عبودیت ،بندگی و دلداگی به خدا
است که اتفاق می افتد و شهید سلیمانی یک
چهره با ظرفیت ،مومن و بااســتقامت در راه
هدف بود و این ظرفیت در پرتوی بندگی به
خــدا و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت
بود.وی گفت :می خواستند داعش را بر منطقه
حاکم کنند ،میخواستند مقاومت را خلع سالح
کنند ،میخواستند اســام را وارونه به مردم
معرفی کنند .میخواستند اسالم آمریکایی را
جای اســام ناب به مردم معرفی کنند ،می
خواســتند با فتنه و توطئه منطقه را به آتش
بکشند ،میخواستند ولی نتوانستند .امام خامنه
ای فرمودند دشمن می خواست و نتوانست ما
خواستیم و توانستیم.
رییسی خاطر نشان کرد :دشمن می خواست
اسالم را وارونه معرفی کند ،اسالم داعش ،اما
نتوانست .شهید سلیمانی ،سپاه قدس و یاران
ســپاه قدس و ظرفیت عظیمی که در منطقه
ایجاد شد ،جلوی آنها را گرفت.
وی گفت :این بیداری از برکت خون شهدا در

منطقه پیدا شد .شهدای مدافع حرم و شهدایی
که در جای جای این منطقه خونشان به زمین
ریخته شد ،بیداری ایجاد کردند .این بیداری
هرگز به سردی نخواهد گرایید .شاید دشمن
موفق شــود دست نشــاندههایی را در کشور
ایجاد کند تا روابط آنها را با اســرائیل هموار
کند و در جایی دیگر دســت نشــاندههایش
را ســرکار بگذارد اما بیــداری از بین رفتنی
نیست ،بیداری که به برکت تالش حاج قاسم
سلیمانی ،ابوالمهدی و یاران آنها و به برکت
خون شــهیدان در منطقه ایجاد شد ،هرگز از
بین نخواهد رفت.
حجت االسالم رییسی یادآور شد :شاید بتوانند
حکومتــی را در منطقه جا بــه جا کنند یا در
منطقه ای فتنه کنند اما بیداری از بین رفتنی
نیست .این بیداری به برکت خون شهدا ایجاد
شــده است .جهل زدایی شــده است .شهید
ســلیمانی قبل از اینکه به شهادت برسد ،به
مقام شهود رسید .او از ایران به عنوان قرارگاه
حسین بن علی (ع) یاد می کند .او جمهوری
اسالمی را حرم میداند و معتقد است اگر این
حرم بماند ،حرمهای دیگر هم آسیب نخواهد
دید .اما اگر حرم جمهوری اســامی آسیب
ببیند ،همه حرم ها دچار آســیب خواهد شد.
این نگاه و رمزی است که شهید سلیمانی در
وصیت نامه خود گشود.
وی گفت :او گفته که جمهوری اسالمی حرم
است پس او  ۴۰ســال مدافع حرم است۴۰ .
سال مدافع حریم این حرمی است که به نام
حسین بن علی و به نام اهل بیت عصمت و
طهارت و به نام اجرای دین و آموزههای دینی
برپا شده است.
رییس قــوه قضاییه تاکید کــرد :ایدئولوژی
مقاومت ،جریان ســلطه و استکبار را به هم
ریخته است .مقاومت و ایستادگی در منطقه،
کاری با اســتکبار کرده که او دچار استیصال
شده اســت .دســت زدن به ترور حاج قاسم
دقیق ًا داللت بر اســتیصال دشمن می کند نه
دست برتری او .ایدئولوژی مقاومت هژمونی
نظام سلطه را به هم ریخته و اتاق فکر دشمن
را منهدم کرده اســت .باید بر این مقاومت و
ایستادگی افتخار کرد.
حجت االسالم رییسی گفت :سردار سلیمانی
منطق و حجت قاطع داشت .اما به کسی که
منطق و سخن حق را نپذیرد ،منطق در مقابل
او مقاومت ،ایســتادگی و نشان دادن قدرت
است .ســردار حاج قاسم سلیمانی در منطقه
تولید قدرت کرد .قدرتی که به وســیله حاج
قاسم ســلیمانی در منطقه ایجاد شد ،هرگز
نباید به سردی بگراید.
وی یادآور شد :سخنان رهبران و نمایندگان
رهبران مقاومت در این جلسه باشکوه داللت
بر این بود که در حوزه مقاومت میخواهیم با
ایستادگی و مقاومت استکبار را مایوس کنیم و
به عقب برانیم و اراده پوالدین ملتها را حاکم
کنیم .این یک ســخن بسیار دلگرم کنندهای
برای همه دلسوزان و دلدادگان به این انقالب
و این نظام و این ارزشها است.
4ییس قوه قضاییه با بیان این که از شاخصه
هــای دیگر مکتب حاج قاســم ســلیمانی
دعــا و تضرع و توســل بود ،گفت :دشــمن
و آمریکاییهــا و خالقان داعــش و القاعده
تصورشــان این بــود که با شــهادت و ترور
قهرمــان مبارزه با تروریســم در منطقه و در
جهان ،مقاومت سرد و سســت میشود .اما
ایــن پیام را دریافت کردند کــه خالقان و به
وجــود آوردندگان داعــش و القاعده و گروه
های تروریستی در منطقه با ترور مردان خدا
و ســرداران سپاه ما و شهید سلیمانی به هیچ

عنوان نمی توانند مقاومت را سرد کنند.
وی تاکید کــرد :امروز بیش از هر زمانی باور
به مقاومت و ایســتادگی و سازش نکردن با
دشــمن و پافشاری بر ایســتادگی در مقابل
دشــمنان در مردم منطقه وجود دارد و بعد از
شهید ســلیمانی روح مطهر شهید سلیمانی
ایستادگی و مقاومت را بیش از پیش در مردم
زنده و احیا کرده است.
حجت االسالم رییسی به تشییع باشکوه پیکر
شهید ســلیمانی و ابوالمهدی مهندس اشاره
کرد و گفت :این مراســم باشکوه در سراسر
عالم و دلدادگی که همه ملتها نســبت به
شــهید ســلیمانی دارند نه به عنوان قهرمان
ملت ایران و امت اسالمی بود بلکه به عنوان
قهرمانی برای نجات بشریت در مقابل ظالمان
و گرگهایی که در ایــن عالم برای زندگی
انسانها ایجاد مانع میکنند.
وی تاکیــد کرد :جلوههایی از انتقام ســخت
پیدا شده است اما دشمن منتظر انتقام سخت
باشد .دشمن انتقامی سخت خواهد دید .آنچه
تاکنون بوده ،جلوههایی از انتقام سخت بوده
اســت .زمان و مکان آن را نیروهای مقاومت
تعیین خواهند کرد .امت اســامی میداند در
چه زمانی و در چــه مکانی این انتقام گرفته
خواهد شد .دشــمن بداند زندگی بعد از این
برای او بســیار ســخت خواهد بود .جریان
مقاومت زندگی را بر او ســخت و ســختتر
خواهد کرد.
رییس قوه قضاییه گفت :انتقام خون شــهید
سلیمانی اخراج قطعی آمریکایی ها از منطقه
و از جلوه های انتقام سخت خواهد بود .کیفر
آمران و عامالن این جنایت جلوه های دیگر
این انتقام ســخت خواهد بــود .مگر خداوند
متعال از خون ابی عبداهلل و قاسم بن الحسن
و علی اصغر گذشــته اســت که ما بتوانیم از
خون حاج قاســم و خون از المهندس و خون
های مطهر شهدای مدافع حرم بگذریم .هرگز
نمی گذریم .دست انتقام الهی قطعی است و
این انتقام گرفته خواهد شد.
وی با بیان این که یک سخن با حاج قاسم و
روح او دارم ،گفت :حاج قاســم عزیز به قاسم
بن الحسن قسم ،ســاحی که تو برافراشتی
هرگز بر زمین نخواهد ماند .حاج قاسم بدان
قاســمهایی در این عالم به نــام تو و به یاد
مکتب تو پرورش خواهند یافت که هر کدام
در این میدان یک حاج قاسم خواهند بود.
حجت االسالم رییسی افزود :تصور نشود اگر
کسی در کســوت رئیس جمهوری آمریکا به
عنوان یک قاتل یا آمر به قتل ظاهر شــد ،از
اجرای قانون و اجرای عدالت مصون است و
در حاشیه امن قرار دارد .هرگز چنین نخواهد
بود .هر کســی که در این ترور و این جنایت
نقش داشته است ،در هیچ کجای کره زمین
امنیت نخواهد داشــت و این قطعی است و
اراده پوالدین جریان مقاومت بر این است که
تنها انتقامی سخت بگیرد.
وی ادامــه داد :همه عزیــزان و فرماندهان
عالی مقاومت و عزیزانمان در کسوت مقدس
پاسداری و ســرداری و سربازی از این سرباز
کوچک والیت بشــوند و بداننــد وعده الهی
وعده نصرت اســت .آن روزی که پیامبر به
اصحاب خود می گفت وعــده الهی نصرت
اســت ،برخی ممکن بود باورشان نشود .آن
روزی که امام پرچم انقالب اســامی را در
 ۲۲بهمن برافراشتند ،برخی باورشان نمیشد
اما این باور قطعی شد که پیروزی از آن ملت
مصمم است.
رئیســی گفت :تردید نداریم نصرت الهی به
برکت خون حاج قاسم سلیمانی و خون مطهر
شهیدان ،با جریان مقاومت و جبهه مقاومت
خواهد بــود که امروز بایــد گفت جبهه بین
المللی مقاومت در سراسر عالم است.
مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار ملی
ایران حاج قاســم ســلیمانی و همرزمانش با
حضور حجت االسالم ابراهیم رییسی رییس
قوه قضاییه ،سردار حســین اشتری فرمانده
نیروی انتظامی ،سرلشــکر حســین سالمی
فرمانده کل سپاه ،اســماعیل قاآنی فرمانده
نیروی قدس ســپاه ،محسن هاشمی رییس
شــورای شهر و جمعی از مهمانان خارجی در
دانشگاه تهران برگزار شد.

ثبت تمام وقایع مدیریت کرونا در رصدخانه وزارت بهداشت

وزیر بهداشت گفت :رصدخانه وزارت خانه به صورت برخط تمام
وقایع مربوط به مدیریت کرونا در کشور را لحظه به لحظه ثبت
می کند.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در حاشیه جلسه کمیته کشوری بیماری کرونا
که با حضور وزیر کشــور برگزار شد ،با اشاره به اینکه همدلی و

وفاقی که اکنون بین ما و همکاران جناب دکتر رحمانی فضلی
چه قبل و چه بعد از تشــکیل قرارگاه کرونا وجود دارد ،یکی از
رازها و عوامل بســیار موثر در توفیقاتی است که در این مدت
کســب شده اســت ،اظهار کرد :ما تاکنون جلســاتی مکرر در
خصوص کرونا در وزارت کشور با دکتر رحمانی و همکارانشان
داشته ایم که امروز هم یکی از این نشست ها در رصدخانه برگزار
شد.وی با اشاره به بازدید امروز دکتر رحمانی فضلی ،وزیر کشور
از رصدخانه ستاد وزارت بهداشت گفت :این رصدخانه به صورت
برخط تمام وقایع مربوط به مدیریت کرونا در کشور را لحظه به
لحظه ثبت می کند.
نمکی با بیان اینکه رصدخانه ابزار بسیار هوشمندی است برای
اینکه ما بتوانیم با استفاده از آن بیماری را در سراسر کشور رصد

کنیم ،عنوان کرد :می توانیم با اســتفاده از این ابزار نقاط آسیب
پذیر را بیشــتر بشناسیم و در شیوه مدیریتهای خود از این ابزار
بسیار پیشرفته کمک بگیریم.
وزیر بهداشت با اشاره به تالش نسبت به تجهیز بیش از پیش
ابزار موجود ،تاکید کرد :با تحقق این موضوع می توانیم طوفان
هایی که اکنون دنیا را دربرگرفته و اگر خدایی نکرده برای کشور
ما هم در راه باشد را ارزیابی کرده و راهکارهای مبارزه هوشند با
ویروس را دنبال کنیم.
بــه گزارش وبدا ،وی در پایان تصریح کــرد :امیدوارم همدلی،
همراهــی و وفاق مســتمر که اکنون بین مــا و عزیزانمان در
مجموعه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد،
همواره ادامه داشته باشد تا به پیشرفت امور کمک کند.

اخبار

ظریف :مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی
احتمالی در منطقه بر عهده واشنگتن خواهد بود

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی در منطقه بر عهده
واشنگتن خواهد بود
به گزارش ایســنا ،دکتر شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت در گفتوگوی
تلفنی خود در آغاز ســال میالدی جدید با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
آخرین مسائل روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو ضمن تبیین دیدگاه جمهوری اسالمی در تامین ثبات
و امنیت فراگیر به دور از دخالت بیگانگان به برخی از تحرکات مشــکوک وشیطنتهای ایاالت
متحده در منطقه ،اشــاره و اظهار داشت :مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی بر عهده
واشنگتن خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان روز پنجشنبه نیز در صفحه
توییترش نوشت :دونالد ترامپ[رئیس جمهور آمریکا] و طرفدارانش به جای مبارزه با کووید۱۹-
در آمریکا میلیاردها پول را صرف به پرواز درآوردن [بمب افکن های]  B۵۲و فرســتادن نیروی
دریایی به منطقه ما می کنند.
ظریف ادامه داد :اطالعات به دســت آمده از عراق نشانگر دسیسه ای برای جور کردن بهانه ی
جنگ است .ایران به دنبال جنگ نیست اما آشکارا و مستقیما از مردمش ،امنیتش و منافع حیاتی
اش دفاع خواهد کرد.
رئیس جمهور در مراسم بهره برداری رسمی از  ۲۵پروژه صنعت آب و برق:

باید انقالب «خانهسازی»راهاندازی کنیم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  ۱۵میلیون حاشیهنشین داریم و الزم است
برای آنها خانه تهیه شود ،گفت :باید یک انقالب خانهسازی برای مردم و محرومین راه بیندازیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با حضور در
مسجد محله شهید سلیمانی اهواز ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت سالگرد شهادت حاج
قاسم سلیمانی و یار باوفای او «ابومهدی المهندس» ،در سخنرانی کوتاهی گفت :امیدواریم راه
این شــهیدان تا آزادی کامل منطقه و جهان اســام از چنگال همه ظالمین و مستکبرین عالم
ادامه پیدا کند.
وی با قدردانی از آقای شــاهوارپور و حاجتی و گروههای جهادی ،تاکید کرد :من دســت تمامی
کســانی که به مردم محروم خدمت میکنند را می بوسم .این آیه شریفه که َولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْق َُریٰ
ض میفرماید هر جا که ایمان و تقوا وارد بشود،
الس َما ِء َوال ْْر ِ
آ َم ُنوا َواتَّ َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ْی ِهم بَ َر َکاتٍ ِّم َن َّ
برکات از زمین و آسمان میجوشد .برخی از دوستان در اینجا گفتند که با ورود سپاه به این منطقه
انقالب برای اولین بار وارد شــد .پاســداران انقالب هر جا که بروند با خودشان برکات میآورند.
نمونهاش حاج قاسم سلیمانی بود که در ایران و عراق و لبنان و سوریه برکاتی را با خود آورد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود :باید تالش کنیــم که خدمت به مردم را به عنوان
اصلیترین هدف انقالب اسالمی در نظر بگیریم .انقالب شده برای آسایش مردم و انقالب شده
که ظلم نباشد ،فساد نباشد ،فقر نباشد ،تبعیض نباشد و یک جامعه آرمانی به وجود بیاید .محلهها
و شهرها و روستاهای ایران آرمانی شکل بگیرند.
رضایی اظهار داشت :هدف انقالب اسالمی ،آبادانی دنیا و آخرت شهرهای ایران است .آبادانی دنیا
و آخرت محالت و مناطق ایران است .انقالب اسالمی میخواهد دنیا و آخرت خانوادههای ایران
را آباد سازد .باید تالش کنیم که درد و رنجی در دل مردم نباشد.
وی تصریح کرد :انقالب وارد هر عرصهای شــد ،مشــکالت آن را رفع کرد .انقالب وارد امنیت
شد ،امنیت را سامان داد .وارد دفاع شد ،مرزها را امن کرد .مردم ما زیر سایه والیت فقیه به نظام
جمهوری اسالمی افتخار میکنند اما انقالب وارد اقتصاد و صنعت و کشاورزی نشده است ،وارد
شهرسازی ایران نشده است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در قانون اساسی
تصریح شده که هیچ خانواده ایرانی نباید بدون مسکن باشد اما امروز متاسفانه  ۱۵میلیون حاشیه
نشین داریم و الزم است دولت و مجلس و قوه قضاییه برای آنها خانه تهیه کنند ،تاکید کرد :باید
یک انقالب خانه سازی برای مردم و محرومین راه بیندازیم .خانه بدون شغل و درآمد هم ناقص
است .مسکن یک روی سکه است و روی دیگر ،درآمد و شغل برای مردم است.
رضایی افزود :من از آقایانی که برای شــما خانه ســاختهاند میخواهم که برای اشــتغال شما
برنامهریزی کنند .کسب و کارهای خانگی به وجود بیاید و محصوالت خانگی در بازار نهایی به
فروش برسد .لذا همه اعضای خانواده میتوانند کار کنند .من از کودکی در کنار پدرم کار میکردم.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت :امیدوارم آبادانی محله شهید سلیمانی ،در همه امور از
سازندگی تا کارآفرینی نمونه باشد و من هم به عنوان یک سرباز اسالم از همه شما تشکر میکنم.
دست به دست هم بدهیم تا آبادانی و پیشرفت ایران را رقم بزنیم.

احتمال تعطیلی تهران قوت گرفت

تهران -افزایش غلظت آالیندههای استان تهران سبب قوت گرفتن احتمال تعطیلی این استان
شد.
خبرگزاری مهر  -گروه اســتانها :در حالی که خبری از بارشها در اســتان تهران طی روزهای
گذشته نبوده است و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،میانگین غلظت آالینده ذرات معلق کمتر
از  ۲.۵میکرون طی  ۲۴ساعت گذشته را در شرایط ناسالم برای همه گروهها اعالم کرده است،
هواشناسی نیز وضعیت جوی پایدار با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد
مالیم در این استان حداقل برای چهار روز آینده پیش بینی کرده است.
همین افزایش غلظت آالیندهها و پیش بینی عدم بارش در روزهای آینده ســبب شد ،تا کمیته
اضطرار آلودگی هوای استان تهران روز چهارشنبه  ۱۰دی ماه تشکیل جلسه دهد و محدودیتهایی
از قبیل توقف کلیه فعالیتهای ساختمانی که ذرات معلق را در هوا پخش میکنند ،ممنوعیت تردد
کامیونهایی که عمر باالی  ۲۰ســال دارند ،کاهش میزان کارکرد درجا اتوبوسها در پایانههای
حمل و نقل شــهری و نیز حمل و نقل بین شــهری ،توقف تردد موتورهای فاقد معاینه فنی در
تهران و… خروجی این جلسه بود.
اما این جلســه خبر دیگری نیز به همراه داشــت و استاندار تهران در حاشیه این جلسه در جمع
خبرنــگاران گفت :تعطیلی یکی دو روزه تهران به دلیل افزایش غلظت آالیندهها در انتظار تأیید
معاون اول رئیس جمهور است.انوشــیروان محسنی بندپی احتمال تأیید و اجرایی شدن تعطیلی
یکی دو روزه تهران در هفته آینده را باال توصیف کرد و افزود :افزایش غلظت آالیندهها در استان
تهران قابل توجه اســت و اگر غلظت آالیندهها به حدی برسد که با اقدامات انجام شده ایده آل
نباشد تعطیلی یکی دو روزه در تهران خواهیم داشت.در حال حاضر شهریار در غرب استان تهران با
شاخص  ،۱۵۳منطقه  ۲۱با شاخص  ،۱۷۷منطقه  ۲۲با شاخص  ،۱۶۹منطقه  ۱۸با شاخص ،۱۷۵
ایســتگاه قائم با شاخص  ،۱۶۴شهرری در جنوب تهران با شاخص  ،۱۷۶منطقه  ۱۰با شاخص
 ،۱۷۱منطقه  ۱۱با شــاخص  ،۱۸۱دانشــگاه تهران در مرکز شهر با شاخص  ،۱۶۹منطقه  ۱۵با
شاخص  ،۱۶۵منطقه  ۱۲یا شاخص  ،۱۷۷منطقه  ۱۳با شاخص  ،۱۷۹منطقه  ۴با شاخص ،۱۵۴
منطقه یک با شــاخص  ،۱۵۵منطقه  ۲با شاخص  ،۱۶۰باقرشهر در جنوب ری با شاخص ،۱۸۵
قرچک با شاخص  ،۱۸۱ورامین با شاخص  ،۱۶۴پاکدشت با شاخص  ۱۶۰و پیشوا با شاخص ۱۷۱
در شــرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارند.در همین حال ایستگاه چشمه تهران با شاخص
 ،۱۳۰منطقه  ۹با شــاخص  ،۱۰۹منطقه  ۱۹با شاخص  ،۱۳۳منطقه  ۱۵با شاخص  ،۱۰۳منطقه
هفت با شاخص  ،۱۳۲منطقه هشت با شاخص  ،۱۲۳لواسانات با شاخص  ،۱۲۱ایستگاه دانشگاه
شهید بهشتی با شاخص  ۱۱۱ناسالم برای گروههای حساس و اسالمشهر با شاخص  ،۹۷منطقه
 ۱۶تهران با شاخص  ،۷۱ایستگاه امام خمینی با شاخص  ،۸۴پردیس و دماوند به ترتیب با شاخص
 ۹۳و  ۵۹در وضعیت قابل قبول قرار دارند.درخواست وزارت بهداشت برای عدم تردد غیرضروری
و انتقاد به استفاده از سوخت مازوت
وزارت بهداشت در شرایط کنونی از شهروندان به خصوص گروههای حساس مانند بیماران قلبی،
ریوی ،مبتالیان به آسم ،زنان باردار و سالمندان خواسته است در خانه بمانند.
افزایش آلودگی هوا انتقادات به استفاده از سوخت مازوت را افزایش داده است ،اما وضعیت بحرانی
آلودگی هوا ســبب شد ،تا استانداری تهران از برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا استان
تهران ســاعت  ۱۱صبح شنبه  ۱۳دی ماه به ریاست انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار تهران
خبر بدهد.
احتمال اعالم تعطیلی تهران
در همین حال یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب پیشنهاد تعطیلی یکی دو روزه
تهران به دلیل آلودگی هوا در این جلسه و اعالم به هیأت دولت خبر داد و افزود :احتمال تعطیلی
تهران برای روز یکشــنبه و دوشنبه و یا دوشنبه و سه شنبه وجود دارد.این منبع همچنین اظهار
داشت :البته این تصمیم قطعی نیست ،اما احتمال باالیی دارد.در هر صورت ،استان تهران تعطیل
شود و یا خیر ،مهم آن است که باید از تردد غیر ضروری در معابر خودداری شود.

