
فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زی حض��رت خات��م 
االنبیاء)ص( گفت: فرماندهان ارتش و سپاه با 
تالش و مجاهدت دائمی و هم افزایی از طریق 
ترکی��ب قدرت ارتش و س��پاه و ب��ا همه توان 
در مقاب��ل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی 

دارند تا هر تهدیدی را سرکوب کنند.
س��ردار سرلش��کر غالمعلی رش��ید در آستانه 
برگ��زاری رزمایش مدافعان گف��ت: مجموعه 
قدرت مورد نیاز کش��ور به فرمایش فرماندهی 
معظ��م کل ق��وا بر س��ه پایه ش��امل »قدرت 
دفاع��ی«، »ثب��ات و اس��تحکام اقتصادی« و 

»توانایی و قوام فرهنگی« استوار است.
وی افزود؛ نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی 
ایران نه تنها در این سه حوزه نقش فعال دارند، 
بلکه قدرت دفاعی را ب��ا رویکرد »بازدارندگی 
تهاجمی« س��اماندهی و بن��ا کرده اند و قدرت 

دفاعی نیروهای مس��لح ما بیشترین انطباق و 
تناس��ب را با »مولفه های فرهنگی � تاریخی« 

دارد.
سردار سرلشکر غالمعلی رشید گفت؛ چنانکه 
تاکن��ون در صحنه های رزمایش پدافند هوایی 
مش��اهده کرده ای��م فرمانده��ان و رزمندگان 
پدافن��د هوای��ی، تمامی اقدام��ات تهدیدآمیز 
دش��من را )همانن��د صحن��ه جن��گ واقعی( 

سرکوب و خنثی خواهند کرد.
فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زی حض��رت خات��م 
مس��لح  نیروه��ای  افزود:ن��گاه  االنبی��اء)ص( 
جمهوری اس��المی به آینده با وجود چالش ها 
و دش��واری ها، با اعتماد به ات��کال به خداوند 
متعال و پش��توانه عظیم ملت ش��ریف ایران، 
سرش��ار از امید اس��ت. ما وقتی به 42 س��ال 
فراز و نش��یب های گذش��ته نگاه می کنیم، به 

این نتیجه می رس��یم آنچه پیش رو قرار دارد، 
به مراتب آس��ان تر از دش��واری هایی است که 
ملت س��رافراز ایران و نیروهای مسلح با توکل 
بر خداوند و تالش و مجاهدت، پشت سر نهاده 

است.
 وی اظه��ار داش��ت؛ نیروهای مس��لح در این 
رویارویی سرنوشت س��از اوال با سخت کوش��ی 
سرس��ختانه از تمام��ی دس��تاوردهای انقالب 
و تمامیت ارضی و اس��تقالل کش��ور، در برابر 
تهدی��دات دف��اع خواهن��د کرد و ثانی��ا برای 
تحکیم ثبات سیاسی � امنیتی و توسعه قدرت 
دفاعی کش��ور تالش خواهند ک��رد و با توکل 
به خداوند متعال مانع از تکرار تحقیر تاریخی 
ملت ایران و نیروهای مس��لح همانند آنچه در 
دوران منح��وس پهلوی در براب��ر قدرت های 

سلطه گر رخ داد، خواهند شد. سپاه نیوز

چرا گزینه نظامی علیه ایران منتفی است؟

ادامه از صفحه اول
»داوید مناش��ری« مؤس��س مرکز مطالعات ایران 
در دانش��گاه تآلویو که نظر خ��ود را درباره واکنش 
نش��ان ندادن آمریکا علیه ای��ران بیان کرده به این 
نکته هم باید اش��اره میکرد که نابودی اسرائیل در 
صورت واکنش آمریکا علیه ایران نزدیکتر میش��ود. 
آمریکاییه��ا راه دیگری را ب��رای تضعیف و نابودی 
جمهوری اس��المی ایران در پیش گرفتهاند، فشار 
اقتصادی حداکثری و تحریمهای اقتصادی، تنها راه 

باقی مانده برای ایاالت متحده است.
هر چند تحریمهای ش��دید اقتصادی در نخستین 
روزه��ای پی��روزی انقالب اس��المی در ایران وضع 
ش��د، اما کارزاری که اکنون شکل گرفته، نفسهای 
آخر خود را میکش��د، تحریمها ب��ی تأثیر نبوده اما 
این تحریمهای اقتصادی نتوانس��ت ایاالت متحده 
را به اهداف خود برس��اند.جمهوری اس��المی ایران 
ب��ا مقاومت فعال خود توانس��ت تبعات تحریمها را 
بکاه��د. آنهایی که در ای��ن کارزار تصور میکنند به 
جبر ش��رایط، ایران باید تن به مذاکره و مصالحه با 
آمریکا بدهد، گمان میکنند دش��منی آمریکا پایان 

خواهد یافت؟
آمری��کا در پی تواف��ق با جمهوری اس��المی ایران 
نیست، بلکه در پی براندازی نظام سیاسی در ایران 
است. آمریکا در اندیش��ه تجزیه منطقه غرب آسیا 
به ویژه جمهوری اسالمی اس��ت.حال که ایران در 
زمینه نظامی و دفاعی به دس��تاوردهایی رس��یده 
اس��ت که ابرقدرتی چ��ون آمریکا ب��ه خود جرأت 
نمیده��د تا بخواه��د علیه آن اقدام��ی انجام دهد، 

نقطه ضعف جای دیگری است.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران توانستهاند 
س��ایه جنگ را از سر کشور دور کنند و اکنون باید 
اقتصاد ایران تقویت ش��ود تا آمریکا شکست نهایی 

را در تقابل با ایران تجربه کند.
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گزارش

توافق دولت و مجلس برای تامین منابع مالی طرح یارانه خرید کاال
نای��ب رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس گفت: در جلس��ه این 
کمیسیون، به توافق خوبی درباره تامین منابع مالی برای طرح یک فوریتی 

الزام دولت به تامین کاالهای اساسی رسیدیم.
حجت االس��الم محمدرض��ا میرتاج الدینی بیان کرد: بر اس��اس این طرح 
دولت مکلف اس��ت به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای 
کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار در شش ماهه دوم سال ۹۹ و به صورت 
ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به جامعه هدف افراد شناسایی 
شده در طرح معیشت خانوار که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، از طریق واریز اعتبار 

به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
,d تصریح کرد: این اعتبار صرفاً برای تامین کاالی اساس��ی در نظر گرفته ش��ده و 

امکان تخفیف در خرید کاالها هم برای مشمولین فراهم خواهد شد. مهر

استفاده از ظرفیت اساتید در حل مشکالت کشور مغفول مانده
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها گفت: با وجود فعالیت ده ها هزار استاد 
در دانشگاه ها و دفاتر هم اندیشی اساتید، استفاده از این ظرفیت در حل 
مسائل کشور مغفول مانده است. حجت االسالم رستمی، در نشست هم 
اندیش��ی با موضوع تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و نظام 
جمع س��پاری که با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل 
این نهاد برگزار شد، افزود؛ما نیازمند ایجاد یک شبکه هم اندیشی اساتید در 
دانش��گاه ها هستیم تا یک جریان اثرگذار در توجه به حل مسائل کشور را ایجاد 
کنیم. وی گفت: به گفته رهبر معظم انقالب عقب ماندگی کش��ور توس��ط نظام 
س��لطه و پادشاهان ضعیف در طی دو قرن اخیر باعث شده فاصله ما با آنچه که 
باید باشیم زیاد باشد از این رو ایشان معتقدند باید از راه میان بر عقب ماندگی ها 

را جبران کنیم. تسنیم

آغاز رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت 99 
فرمانده رزمایش تخصصی پدافند هوایی گفت: رزمایش مدافعان آسمان 

والیت ۹۹ در منطقه ای به وسعت بیش از نیمی از کشور، به صورت مشترک 
بین ارتش و سپاه با هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور از 
امروز آغاز می شود. امیر سرتیپ قادر رحیم زاده فرمانده افزود: این رزمایش 
با هدف ارتقاء آمادگی رزمی، هم افزایی توان پدافند هوایی نیروهای مسلح و 
با مشارکت یگان های نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و نیروی 
هوایی ارتش تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور در شرایط 
نزدیک به رزم واقعی برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: در این رزمایش قرار است برای 

اولین بار به صورت صددرصدی از نسل جدید تجهیزات و تسلیحات کامال بومی 
استفاده و تاکتیک های جدید پدافند هوایی که در اثر رصد مستمر دشمنان احصاء 

شده است، به صورت واقعی تمرین شود. روابط عمومی ارتش

قرنطینه مردم، عشق و حال 
مسئوالن  

ننجون عادت دارد گوش بایس��تد. دس��ت خودش 
هم نیس��ت چون از کودکی فضول بوده و هنوز هم 

"استراق سمع" در اولویت برنامه های ایشان است.
رفته بود حوالی میدان پاس��تور ک��ه قند و چتیی 
بخ��رد و برگردد که گوش ماند و چند دقیقه ای از 
جلس��ه ستاد ملی کرونا را ش��نید. عرض کردم که 
فضول اس��ت. دس��ت خودش هم نیست اینجوری 

تربیت شده!
وزیر بهداش��ت: تصمیم عاقالنه این است که سفر 
از پنج کالنش��هر را مطلقا ممن��وع اعالم کنیم که 

زنجیره کرونا قطع بشود.
رییس جمهور: من موافقم و همین االن اعالم می 
کنم که همه باید به طور یکسان این دستورالعمل 
را اج��را کنن��د. فقط من آخر هفته یک س��ری به 

"سرخه" بزنم زود برمی گردم.
وزیر کش��ور: من هم یک نوک تا بجن��ورد می روم و 
برمی گردم. چش��م انتظار دارم وگرنه محال بود این 
مصوب��ه را رعایت نکنم. همه م��ی دانند که از بچگی 

حرف گوش کن و قانون مدار بودم و هستم.
وزیر راه : راه باز است و جاده دراز! رسیدی بجنورد تک 

زنگ بزن شاید از اصفهان یک سری به شما زدیم.
وزیر آموزش و پرورش: خوش��بختانه قم همین دم 
گوش تهران اس��ت و منع تردد هم ندارد. اگر می 
شد از طریق ش��بکه شاد، خانم والده و بستگان را 
می دیدم باور کنیم نمی رفتم. اما حیف که اوضاع 

اینترنت خراب است.
وزیر میراث فرهنگ��ی: من که بچه تهرونم ولی آی 
دلم می خواد به ش��هرهای تک تک تون سفر کنم 

جیگرای علی اصغر مونسان!
وزیر فرهنگ و ارش��اد: اگر من می روم مش��هد به 
خاطر خودم نیس��ت.می خواهم ببینم مزار اس��تاد 
شجریان مرتب باشد وگرنه کاری توی شهرم ندارم.

رییس جمهور: باقرجان چه کار می کنی؟
باقر نوبخت: ش��رمنده که س��رم توی گوشیم بود. 
دارم بلیت ه��ای هواپیما را چک م��ی کنم. پرواز 

رشت پر شده
وزی��ر راه: مگ��ر من م��ردم که غصه م��ی خوری 

باقرجان! هواپیمای چارتر در خدمت شماست.
عل��ی ربیعی: م��ن جنایات آمریکا و ش��رارت های 

استکبار جهانی را به شدت محکوم می کنم.
ننج��ون تا همینجا را ش��نید و بعد اعضا را دید که 
همانطور ک��ه چپ جپ به س��خنگوی دولت نگاه 
می کنند س��ری تکان می دهند و از جلسه بیرون 

می روند

سردار سرلشکر غالمعلی رشید:

ارتش و سپاه در مقابل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی دارند

رئی��س جمهور گفت: گ��ذر از ش��رایط کنونی 
اقتصادی و کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار 

هدف اصلی دولت است.
حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور روز سه ش��نبه 
در یکص��د و هفت��اد و پنجمین جلس��ه س��تاد 
هماهنگ��ی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل 
بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و 
اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور 
در ش��ش ماهه نخس��ت و اقدامات برنامه  ریزی 
ش��ده برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری 
کشور در ماه  های باقیمانده سال، گذر از شرایط 
کنون��ی اقتصادی ب��ا هدف کم کردن فش��ار بر 
اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت 

امکان پذیر دانست.
وی تاکی��د کرد: حفظ س��المت و ج��ان مردم 
اولویت اول اس��ت. دولت تمام توان خود را برای 
حمایت از س��المت مردم به کار خواهد گرفت و 
دستگاه  های مس��ئول موظف هستند هماهنگی 
الزم را در چرخ��ه تولی��د، پخش و توزیع فراهم 
کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده 

در سراسر کشور حاصل شود.
رئیس جمه��ور گفت: در ش��رایط خاص کنونی، 
استفاده از ظرفیت  ها و س��ازوکارهای اقتصادی 
کش��ور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کاالهای 
اساس��ی مردم و مواد اولیه کارخانجات و مقابله 
ب��ا تحریم  ه��ای ظالمانه دش��من که ب��ه قصد 

فلج ک��ردن تولی��د و اقتصاد وضع ش��ده  اند، از 
اولویت  های برنامه اقتصادی دولت است.

روحان��ی تمهیدات الزم در حوزه سیاس��ت  های 
تجاری کش��ور، تامی��ن منابع الزم ب��رای ادامه 
طرح  ه��ای عمران��ی کش��ور ب��ا فروش س��هام، 
دارایی  ه��ای مازاد دول��ت و اوراق، اصالح قانون 
مالیات  ها، مدیری��ت نقدینگی برای کاهش نرخ 
ت��ورم و جهت  گیری به س��مت تولید را از دیگر 

راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.
وی ضمن اشاره به دیگر برنامه های دولت برای 
برقراری ثبات در بازار ارز و کاال و کنترل گرانی 
افزود: اولویت  بندی واردات متناس��ب با جریان 
درآمدی ارزی و اتخ��اذ تدابیر ویژه در خصوص 
ارز حاصل از صادرات ب��رای نیازهای تولیدی و 
وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه  های اخیر از 
جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاست  های 

ارزی و کاالیی کشور است.
رئیس جمه��ور با اش��اره به وضعیت و ش��رایط 
تامین اقالم اساس��ی مورد نیاز م��ردم و تامین 
دارو در کش��ور گف��ت: در وضعی��ت فعل��ی، با 
امکان��ات موج��ود، دلیلی ب��رای محدودیت در 
تامی��ن کاالهای ض��روری و دارو وج��ود ندارد. 
دارو  و  کاال  تامی��ن  در  ذیرب��ط  دس��تگاه  های 
موظ��ف و مکل��ف هس��تند با ت��الش مضاعف، 
 دسترس��ی مردم به این کااله��ا را فراهم کنند.

 پایگاه اطاله رسانی ریاست جمهوری

در جلس��ه  مجلس  رئیس 
ج��وان  نماین��دگان  ب��ا 
مجلس بر ضرورت تشکیل 
میان  کارگروه ه��ای کاری 
جوان��ان مجل��س تأکی��د 
کرد و از آن ها خواس��ت تا 
در  مؤمنانه  زیست  پیشتاز 
مجلس ش��ورای اس��المی 

باشند.
قالیب��اف در این نشس��ت 
بر تداوم و تکرار جلس��ات 
ب��ا نمایندگان جوان مجلس تأکید ک��رد و گفت: از ویژگی های این 
جلسه جوانانه و مؤمنانه حضور تمامی مدعوین و پیگیری مباحث با 
نش��اط و اشتیاق است و اگر چه نظرات متضادی نیز وجود دارد، اما 
صمیمیت و تعامل به خوبی مش��اهده می شود. وی همچنین با بیان 
اینکه "باید پذیرفت در ی��ک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم"، 
اف��زود: در این جنگ اقتصادی نمی توان هرگونه تصمیمی را گرفت، 

لذا باید مراقب اقدامات خود باشیم.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینک��ه "پیش قراول حل 
بس��یاری از مشکالت کشور جمع حاضر در این مکان است"، اضافه 
کرد: رس��یدن به فهم مش��ترک در این جمع، نخستین کاری است 
که باید در مس��یر حل مشکالت کش��ور انجام دهیم تا از این فهم 
مش��ترک اولویت های مشترک استخراج شود و در نهایت در روش 
پیاده س��ازی به توافق برسیم. قالیباف از نمایندگان جوان حاضر در 
جلس��ه درخواست تشکیل کارگروه های کاری را کرد و توضیح داد: 
بهتر اس��ت این کارگروه های کاری با همکاری کمیسیون ها و مرکز 

پژوهش های مجلس و متناسب با عالقه و تخصص نمایندگان جوان 
تشکیل ش��وند؛ لذا درخواس��ت دارم موضوعات مورد نظر همچون 
اصالح ساختار بودجه، قاچاق کاال و ارز، بورس انرژی و ... را انتخاب 

و شبانه روز روی این موضوعات کار کنید.
وی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با اظهار اینکه "شما باید 
پیشتاز زیس��ت مؤمنانه در میان نمایندگان مجلس باشید"، گفت: 
پس از تش��کیل کارگروه ها، نباید در جلس��ات بعدی مشکلی بدون 
ارائه راهکار آن مطرح ش��ود، در واقع نمایندگان جوان در کنار هر 
مش��کل، راهکار را نیز ارائه کنند و هر گروه کاری گزارش کار دهد 

تا آن فهم و اولویت مشترک مورد نظر ایجاد شود.  
رئی��س قوه مقننه ب��ا بیان اینکه وظیفه مجلس سیاس��ت گذاری و 
ریل گذاری اس��ت و البته این مهم زمان بر اس��ت، طرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی و حل و فصل آن را در ش��ورای نگهبان، ضروری 
دانس��ت و اف��زود: طرح های��ی همچون س��اخت و تولید مس��کن، 
اختصاص سبد کاال به افراد نیازمند، طرح دوفوریتی مربوط به بازار 
بورس و ... از جمله اقدامات قابل توجه مجلس در چند ماه نخس��ت 

آغاز کار آن به شمار می آیند.
بنابراین گزارش، پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان، مشخص 
ک��ردن اولویت ه��ای مجلس یازده��م، برنامه ریزی ب��رای مقابله با 
افزایش قیمت ارز ، خودرو و مس��کن، صیان��ت از گام دوم انقالب، 
شفافیت مواضع هیئت رئیس��ه مجلس، ایجاد پیوست رسانه ای در 
مجلس، فعال کردن فراکسیون انقالب، ادامه نظارت های میدانی از 
مناطق محروم از سوی رئیس و نمایندگان مجلس، ضرورت کاهش 
مش��کالت اقتصادی مردم در زمان کوتاه و ... از جمله مباحث مورد 

تأکید نمایندگان جوان در جلسه با رئیس مجلس بود. 
 خانه ملت

روحانی: 

حفظ سالمت و جان مردم اولویت اول 
دولت است

قالیباف:

در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب 
هر تصمیم  و اقدام باشیم

با موافقت خانواده شهید محمدی، شهید امر به معروف که 
دو روز قبل توسط اراذل و اوباش در تهرانپارس به شهادت 
رس��یده بود، اعضای بدن  او به چند بیمار نیازمند اهدا شد 

و جان دوباره به آن ها بخشید.
تاریخ کهن ایران اس��المی مملو از رویدادهای واقعی است 
ک��ه افرادی در صیانت از کیان و وطن خود مجاهدت کرده 
و از هس��تی و داش��ته های خود گذش��تند تا مردم زندگی 
راحت و سرش��ار از آرامش و امنیت داش��ته باشند اما ُقلّۀ 
این ایثار و ش��هادت طلبی دفاع مقدس است که منشأ همه 
مجاهدت های این روزهاس��ت. خط سرخ شهادت یک روز 
در دفاع از حریم اهل بیت)ع( توس��ط مدافعان حرم رنگین 
می ش��ود و دیگر روز در مرزهای خاک مقدس کش��ورمان 
توس��ط مدافعان وطن. اما این س��یر، مدافعان دیگری هم 
دارد؛ از مدافعان س��المت گرفته ت��ا مدافعان فریضۀ الهی 
امر به معروف و نهی از منکر. ش��هیِد متفکر استاد مرتضی 
مطه��ری این عقبۀ فک��ری نظام جمهوری اس��المی ایران 
در کتاب »حماس��ه حس��ینی« - جل��د ۱ - ص 2۱۹ - از 
موالی مان امیرالمومنین آورده اس��ت خ��دا لعنت کند آن 
مردمی را که امر به معروف می کنند و خودش��ان بر خالف 
آن مع��روف عمل می کنند و آن مردمی را که نهی از منکر 
می کنند و خودش��ان همان منکرات را مرتکب می ش��وند. 

)خطبه ۱2۹ نهج البالغه(
رهبر معظم انقالب ۱۸ تیر ۱۳۸۳ در دیدار اعضای مجمع 
عالی بس��یج مس��تضعفین فرمودند: »حکم امربه معروف و 
نهی ازمنکر. امر به معروف یعنی ش��ما همه مس��ئولید که 
معروف را، نیکی را گسترش بدهید، امر کنید به آن؛ نهی از 
منکر ]یعنی[زشتی را، بدی را، پلشتی را نهی کنید؛ جلوی 
آن را بگیرید با ش��یوه های مختلف. معنای این چیس��ت؟ 
معن��ای این، مس��ئولّیت در قبال س��المت عمومی جامعه 
اس��ت. همه مسئولند: من مسئولم؛ شما مسئولی؛ آن یکی 
مسئول اس��ت. یا مسئله جهاد. جهاد اسالم در واقع کمک 
به ملّت هایی است که پشت پرده سیاست های استعماری و 
اس��تکباری و استبدادی قرار داده شدهاند که نور اسالم به 
این ها نرسد؛ نور هدایت به این ها نرسد. جهاد برای دریدن 
این پرده ها و این حجاب ها است؛ جهاد اسالمی این است«. 
شامگاه 2۷ مهر امسال پاسدار بسیجی محمد محمدی در 
درگی��ری با ۷ نفر از اراذل واوب��اش محله تهرانپارس تهران 

مورد ضرب وجرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.
این پاسدار ش��هید که پس از درگیری اراذل اوباش با یک 
خانم وارد صحنه می شود و از آن ها درخواست رعایت عفت 
کالم و رفت��ار می کند تا درگی��ری خاتمه یاید مورد حمله 
قرار گرفته و بر اثر ش��دت جراحت ضربه چاقو به ش��هادت 

می رس��د. آن طور که کانال خبری معراج الش��هداء منتشر 
کرده است، با موافقت خانواده شهید محمدی، شهید امر به 
معروف که دو روز قبل توسط اراذل و اوباش در تهرانپارس 
به شهادت رسیده بود، اعضای بدن  او به چند بیمار نیازمند 

اهدا شد و جان دوباره به آن ها بخشید.
ش��هید محمد محم��دی تنها یک��ی از هزاران پاس��داری 
اس��ت که جان خ��ود را در صیانت از کش��ور و ملت خود 
در طبق اخالص گذاش��ت. بودند کسانی که در حوزه های 
گوناگون حریم و حرم بدون هیچ چشمداشتی خالصانه راه 
در ش��هادت نهاده و آرامش وامنیت را ب��رای ما به ارمغان 
آوردند. حجت االسالم و المس��لمین سید ابراهیم حسینی 
در گفت وگو با میزان، با اش��اره به جایگاه واالی ش��هیدان 
بیان کرد: طی سالیان گذشته قبل و بعد از انقالب، در نظام 
اسالمی شهدای بسیاری برای تحقق اهداف و منویات اسالم 
و آرمان جهان شمول انقالب ردای شهادت را به تن کردند 
امام جمعه شهرس��تان ابرکوه گفت: شهدای مدافع حرم از 
کیان و اعتقادات مذهبی و مقدس��ات دینی ما دفاع کردند 
و منزلتی در رتبه صدر اس��الم دارند. شهدای مدافع وطن 

از جمله ش��هدای نیروی انتظامی، ش��هدای امر به معروف 
و م��وارد بس��یار دیگر مجال را بر اش��رار و عوامل قاچاق و 

بدخواهان تنگ کردند و آن ها را زمین گیر کردند.
وی با اشاره به همه گیری پدیده منحوس کرونا و شهادت 
تعداد از کادر درمان و پرستاران طی ماه های گذشته افزود: 
ش��هدای مدافع س��المت جانش��ان را برای حفظ سالمت 
جامعه و ایجاد امنیت در بخش س��المت در طبق اخالص 
گذاشتند و تالش کردند مشکالت و حمالت ویروس کرونا 
را مهار و از ش��یوع و گسترش این بیماری جلوگیری کنند 

و ما باید قدردان آن ها باشیم.
حس��ینی گفت: ش��هدای نیروی انتظام��ی همچون دیگر 
شهیدان جزو ش��هدای امنیت کشور هستند و در حقیقت 
ِدی��ن بزرگی به گ��ردن همه ما دارند و م��ا خود را مدیون 
مجاه��دت نیرو های س��خت کوش و س��بز کوش می دانیم. 
فعالیت ه��ای نیروی انتظامی برای مردم امیدبخش اس��ت 
مردم به رغم تحمل دش��واری های معیش��تی و مش��کالت 
اقتصادی با مشاهده تالش ناجا در امنیت بخشی مشکالت 
خ��ود را صبوران��ه تحم��ل می کنند. باره��ا و بارها در طی 
سالهای گذشته اخبار گلگون شدن و شهید شدن سربازان 
و پاس��دارن وطن در صیانت از حریم و حرم در رسانه ها و 
جراید منتشر ش��ده و خواهد شد و این راه همچنان ادامه 
دارد ت��ا به ما یادآور ش��ود آرامش و آس��ایش امروزمان را 

مرهون خون پاک این دلیرمردان و مجاهدان هستیم.
 میزان

  شهید محمد محمدی؛ مدافع نوامیس مردم

اهداء اعضای بدن شهید امر به معروف به بیماران نیازمند


