
  

سیاسی 2
 با حکم رهبر معظم انقالب؛

حجت االسالم حائری مدیر مؤسسه دایرالمعارف فقه 
اسالمی شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجت االسالم و المسلمین »سید 
علیرضا حائری« را به مدیریت بنیاد دایره المعارف فقه اسالمی بر مذهب 

اهل بیت )علیهم السالم( منصوب کردند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت االسالم والمسلمین 
حاج سید علیرضا حائری را به مدیریت بنیاد دایرة المعارف فقه اسالمی بر 

مذهب اهل بیت )علیهم السالم( منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:

»بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجة االسالم والمسلمین آقای حاج سید علیرضا حائری 

دام افضاله
یکی از موهبت ها و الطاف الهی در دوران جمهوری اسالمی توفیق 
اهل بیت  مذهب  براساس  اسالمی  فقه  دائرة المعارف  تهیه ی  به  اقدام 
علیهم السالم است که حقاً پدیده ئی افتخار آفرین و ماندگار و راه گشا 
است. نقش اصلی و اساسی را در این اقدام بزرگ مرحوم آیةالله هاشمی 
شاهرودی رحمة الله علیه بر عهده گرفته و با همکاری گروهی از فضالی 

برجسته، بخش مهمی از این بنای فاخر را به سامان رساندند.
اکنون پس از ارتحال آن عالم محقق، الزم است تالش مبارک برای به 
انجام رساندن این کار بزرگ ادامه یابد. اینجانب پس از بررسی و مشورت 
و جستجوی الزم جناب مستطاب عالی را که بحمدالله دارای منزلت علمی 
و شایستگی وافر میباشید و سالها در تدوین آن اثر برجسته همکاری و 
مشارکت داشته اید برای این مسئولیت مهم برگزیدم و مدیریت بنیاد 
متصدی این کار را به شما میسپارم و امیدوارم با جدیت و تالشی که 
به کار خواهید برد ادامه  کار را با کیفیت و سرعت شایسته به سامان 
برسانید. توفیقات جناب عالی و دیگر دست اندرکاران را از خداوند متعال 

مسألت می کنم.
سیّدعلی خامنه ای
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جلسه دولت و مجلس برای ساماندهی سوخت غیرعلنی 
برگزار می شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از جلسه غیرعلنی روز دوشنبه برای 
بررسی اصالح ساختار بودجه و ساماندهی سوخت با حضور برخی وزرا 

خبر داد.
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
اعالم اینکه جلسه صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی به صورت 
غیر علنی برگزار خواهد شد، گفت: روز دوشنبه وزرای دولت در جلسه 

غیرعلنی مجلس حضور خواهند یافت.
اقتصادی کشور، اصالح ساختار  وی اظهار داشت: بررسی وضعیت 

بودجه و ساماندهی سوخت موضوع جلسه غیرعلنی روز دوشنبه است.

رییس جمهوری از فداکاری امدادگران و کارکنان 
هالل احمر قدردانی کرد

 رییس جمهوری در آستانه روز جهانی هالل احمر با صدور پیامی از 
ایثار و فداکاری امدادگران و کارکنان جمعیت هالل احمر به ویژه در سیل 

اخیر قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
و المسلمین »حسن روحانی« امروز- یکشنبه- پس از اخذ گزارش علی 
اصغر پیوندی رییس جمعیت هالل احمر از فعالیت ها و اقدامات این 
نهاد امدادرسان در پیامی نوشت: به دلیل ایثار و فداکاری جمعیت هالل 
احمر، به ویژه در سیل اخیر از همه مسوولین جمعیت به ویژه جناب عالی 
تقدیر می شود. رییس جمهوری در این پیام از رییس جمعیت هالل 
احمر خواست تشکر وی را به نحو مناسب به کارکنان خدوم و شجاع آن 

جمعیت ابالغ کند.
رییس  به  ای  نامه  در  احمر  هالل  جمعیت  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
جمهوری با یادآوری حوادث و چالش های فراوان این جمعیت در یک سال 
و نیم گذشته از جمله سانحه دلخراش زلزله در کرمانشاه، سقوط هواپیمای 
مسافربری در یاسوج، خشکسالی گسترده در سیستان و بلوچستان و 
وقوع سیل گسترده در بهار امسال، گزارشی مشروح را از اقدامات امدادی 

این جمعیت در حوادث اخیر کشور ارائه کرد.

جلسات مجلس در ماه رمضان از ساعت ۹ صبح آغاز 
می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جلسات علنی مجلس شورای 
اسالمی از فردا و با آغاز ماه مبارک رمضان ساعت 9 صبح آغاز می شود.

شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: جلسات علنی مجلس 

از فردا و با آغاز ماه مبارک رمضان ساعت 9 صبح آغاز می شود.
در ادامه اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان 

از ساعت ۷ تا 8 صبح فرصت دارند برای نطق اضطراری ثبت نام کنند.

اخبار
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اظهارات اخیر محمد سرافراز رئیس سابق رسانه بررسی شد

جنگ می شود یا نه؟

 در دیدار وزیر دفاع و سردار سالمی مطرح شد

فرمانده سپاه: آمریکا نمی تواند ما را در تنگنا قرار دهد

امریکا می داند که دفاع ملت ایران جدی خواهد بود. 
با  ملی«  »مقاوم سازی  راستای  در  و  بود  به هوش  باید 
اصالح سیاست های داخلی برای افزایش ضریب »وحدت 
ملی« و نیز سعی در »توسعه اقتصادی« با ازبین بردن 
موانع ماندگار در برابر پیشرفت کشور و همچنین ایجاد 
تا آمریکا به  »فضای کسب وکار« مناسب گام برداشت 

اهداف خود نرسد.
فرارو- اظهارات اخیر محمد سرافراز رئیس سابق رسانه 
ملی درباره "احتمال جنگ بین ایران و آمریکا بعد از ماه 
مبارک رمضان" جنجال های زیادی را به راه انداخته است. 
کلید واژه های "جنگ ایران و آمریکا" و "سرافراز_جنگ_ 
بعد از ماه رمضان" چند روزی است که در باالی فهرست 
جستجوی کاربران در فضای مجازی و سایت های خبری 

است. 
»اتاق  در  سرافراز  محمد  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
روبروی  »بهاری ها«  سوی  از  شده   طراحی  شیشه ای« 
احمدی نژاد  محمود  رسانه ای  مشاور  داوری،  عبدالرضا 

نشست و به سواالت او پاسخ داد.
گر چه انتظار می رود این گفت وگو با حواشی مربوط 
به صدا و سیما یا فیلم هایی که اخیرا از او پخش شده 
آغاز شود اما داوری در نخستین سوال تحلیل سرافراز را از 
»وضعیت کشور در بعد ملی و فراملی« جویا شد. سرافراز 
هم پاسخ داد که برداشت عمومی اش »وجود نارضایتی از 
مدیریت کشور و تصور فساد همه گیر« است. بعد از آن 
اما مستقیم به سراغ »جنگ« رفت و گفت امریکایی ها که 
قصد حمله به ایران را دارند برای بعد از ماه رمضان آماده 
می شوند تا بهانه ای پیدا و به ایران حمله کنند. بنابراین 
سرافراز جنگ را محتمل ارزیابی کرده و در پی این است 

که این را القا کند که »جنگ« نزدیک است.
روز  جنگ"  درباره  سرافراز  "اظهارات  به  واکنش  در 
زارعی  سعدالله  با  گفتگو  در  تسنیم  خبرگزاری  گذشته 
کارشناس مسائل بین المللی از پیام رسمی مقامات آمریکا 
به ایران گفت. زارعی گفت: " اخیراً مقامات عالی دولت 
آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات عالی ایران، تأکید 
و تصریح کرده اند که تحت هیچ شرایطی برنامه ای برای 

درگیری نظامی با ایران ندارند." )بیشتر بخوانید(
جنگ می شود یا نه؟

مسائل  تحلیلگر   . عالیی  حسین  حال  همین  در 
استراتژیک در روزنامه شرق نوشت: از زمان روی کار آمدن 
ترامپ، هر روز بر میزان تضادها و تنش های میان آمریکا و 
ایران افزوده شده است. خروج از برجام، بررسی مجموعه 
اقداماتی که ترامپ علیه ایران انجام داده و تالش برای 
به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، همه بیانگر آن است 

فشار  ایران،  اقتصاد  فروپاشی  با  دارد  قصد  آمریکا  که 
عظیمی را بر عموم مردم وارد کند تا آنها تنها راه چاره را 

»تسلیم«شدن در برابر خواسته های آمریکا بدانند.
فقط  آمریکا  آیا  که  می شود  مطرح  این  با این حال، 
ایران  سیاسی«  و  اقتصادی  »محاصره  تنگ تر کردن  به 
اکتفا خواهد کرد یا اینکه ترامپ قصد دارد به تدریج و با 
بهره گیری از »راهبرد نمد مالی«، زمینه ها و بسترهای الزم 
را برای جنگ محدود و ضربتی آمریکا با ایران فراهم کند؟

از ظرفیت  آمریکا همیشه  تاریخی نشان داده  تجربه 
نیروهای مسلح خود برای نیل به اهداف سیاست خارجی 
با  کند  احساس  که  صورتی  در  و  است  کرده  استفاده 
به کارگیری قوای نظامی خود به مقصود مطلوب می رسد، 
تردیدی در برپایی جنگ و به کارگیری ارتش نخواهد کرد؛ 
اما آیا آرزوی آمریکا در »براندازی« جمهوری اسالمی و 
ایاالت  با منافع  روی کار آوردن حکومت و دولتی همسو 
متحده با کمک اسرائیل، سلطنت طلب ها و منافقین در 

ایران، تحقق خواهد یافت؟
از دیدگاه نظری )تئوریک(، در چهار حالت امکان وقوع 

»جنگ محدود« آمریکا با ایران بسیار جدی می شود:
ظرفیت  کاهش  و  دفاعی«  »قدرت  تضعیف   -1
»پاسخ گویی مؤثر« جمهوری اسالمی؛ به گونه ای که امکان 

»پیروزی سریع« را برای ارتش آمریکا فراهم کند.
که  به گونه ای  ایران؛  حد  از  بیش  قدرت گرفتن   -2
توانمندی های جمهوری اسالمی برای آمریکا و اسرائیل به 
صورت »تهدیدی بالفعل«، جدی تلقی شده و با جنگیدن 

با ایران، این نگرانی برای همیشه برطرف شود.
و  قدرت  ابراز  نشان دادن   برای  ترامپ  جدی  اراده   -3
و  خاورمیانه  منطقه  مدیریت  و  رهبری  به دست گیری 
انتخابات  پیروزی در دور دوم  برای  از جنگ  بهره گیری 

ریاست جمهوری.
4- ترکیبی از عواملی که در باال یاد شد.

اگر نگاهی به روحیه ترامپ بیندازیم، او بسیار عالقه مند 
است تا چند مسئله مهم جهانی ازجمله »مسئله ایران« 
معتقد  او  کند.  ریاست جمهوری خود حل  دوران  در  را 
است ایران با افزایش توانمندی های موشکی بومی خود، به 
»قدرت بازدارندگی« مؤثر رسیده است. با همین نگاه است 

که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که ستون فقرات قدرت 
ایران است، در فهرست سازمان های تروریستی  دفاعی 
قرار می دهد تا ایران را تضعیف کند. آمریکا بر این باور 
بقا و  امنیت،  است که سیاست های جمهوری اسالمی 
موجودیت اسرائیل را تهدید می کند و امکان اجرائی شدن 
»معامله قرن« را برای مسلط کردن اسرائیل بر فلسطینیان 
و کشورهای منطقه به محاق می برد؛ در حالی که سیاست 
ترامپ، توسعه سرزمینی اسرائیل با اعالم الحاق جوالن 
سوریه به اسرائیل و تضمین بقای رژيم اسرائیل با انتقال 

سفارت آمریکا به بیت المقدس است.
از طرفی، ایران با »نفوذ منطقه ای« خود توانسته است 
نه تنها تهدیدات نظامی را از مرزهای خود دور کند، بلکه 
اسالمی،  انقالب  به  عالقه مند  و  وفادار  نیروهای  حاال 
مراقب  تا  نزدیک می شوند  اسرائیل  مرزهای  به  آرام آرام 
تهدیدات صهیونیست ها باشند. از دید همراهان ضدایرانی 
ترامپ، علت اصلی ظهور چنین وضعیتی، درآمدهای نفتی 
و توانمندی های مالی ایران است که می تواند برنامه توسعه 
»توان موشکی« و »نفوذ منطقه ای« جمهوری اسالمی را 
تغذیه کند؛ بنابراین باید ظرفیت، قدرت اقتصادی و نیز 
مراودات و تعامالت بین المللی ایران به طور مرتب تضعیف 
شود تا نه تنها این کشور رفتار و سیاست های خود را تغییر 
ناپایداری  موجب  اقتصادی«  »ضعف  این  بلکه  دهد، 
جمهوری اسالمی شود. پس می توان گفت همه اقدامات 
دولت آمریکا بر مبنای تضعیف ظرفیت و توان اقتصادی 
و نیز کاهش روابط بین المللی ایران تمرکز یافته است تا 
با سرریزشدن صبر مردم و افزایش تنگناهای معیشتی، 
امکان حرکت سریع اعتراضی از درون کشور فراهم شده و 

آنگاه با فشار بیرونی، نظم سیاسی در ایران بر هم بریزد.
البته آمریکا دنبال »پیروزی بدون جنگ« است و می داند 
که شروع هر جنگی با ایران، به سادگی و راحتی به پیروزی 
یک طرفه منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت »بازنده- بازنده« 
را برای طرفین درگیر و کشورهای منطقه به ارمغان خواهد 
آورد. بر همین اساس است که ایران استراتژی »اجتناب 
از جنگ« را در برابر استراتژی »قورباغه پز« آمریکا اتخاذ 
کرده است و تمایلی به درگیرشدن با آمریکا ندارد و برای 

جلوگیری از وقوع منازعه و جنگ تالش می کند.
در این میان، آمریکا می داند که دفاع ملت ایران جدی 
خواهد بود. باید به هوش بود و در راستای »مقاوم سازی 
ملی« با اصالح سیاست های داخلی برای افزایش ضریب 
با  اقتصادی«  »توسعه  در  سعی  نیز  و  ملی«  »وحدت 
و  کشور  پیشرفت  برابر  در  ماندگار  موانع  ازبین بردن 
همچنین ایجاد »فضای کسب وکار« مناسب گام برداشت 

تا آمریکا به اهداف خود نرسد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مقطع کنونی 
را فصل قدرت سازی دانست و گفت: روزی ما بر اساس 
نفت پایه گذاری نشده و آمریکا نخواهد توانست ما را در تنگنا 

قرار دهد.
به گزارش شنبه ایرنا از روابط عمومی سپاه، در پی انتصاب 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی به سمت فرماندهی 
کل سپاه که با حکم فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛ امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به 
همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه عصر امروز - شنبه - با 
حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با وی دیدار و گفت وگو 

کردند.
سرلشکر سالمی در این دیدار نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران را مانند زنجیری به هم پیوسته توصیف و با 
تاکید برضرورت ارتباط و اتصال مداوم حوزه فناوری و عملیات 
اظهارداشت: تولید کننده قدرت و به کار گیرنده آن باید در 
یک راستا فکر کنند؛ با ایجاد درک مشترک میان واقعیت های 
فنی و ظرفیت های تکنولوژیکی با نیازهای عملیاتی، اولویت 
ها به یکدیگر نزدیک شده و ماموریت ها به بهترین شکل 

دنبال می شود.
وی مقطع کنونی را فصل قدرت سازی دانست و تصریح 
کرد: ما باید تعادل در عرصه تاثیر قدرت را با یافتن راهبردها 
و استراتژی های تعیین کننده شعاع تاثیر به نفع خود تغییر 

دهیم.
فرمانده کل سپاه از وزارت دفاع به عنوان نماد برجسته خود 
اتکایی کشور برابر دشمن نام برد و تصریح کرد: با وجود این 
که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون همواره در عرصه 
محصوالت دفاعی در تحریم بوده ایم؛ اما امروز بیشترین رشد 
و ارتقای توانمندی در عرصه دفاعی صورت پذیرفته است و 
اگر دروازه های جهان به روی ما باز بود به طور قطع حتی 
یکی از محصوالت استراتژیک تولیدی وزارت دفاع امروز تولید 

نمی شد.
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: با قابلیت ها و ظرفیت 
های غنی موجود در وزارت دفاع امیدوارم عزیزان ما در این 
مجموعه انقالبی و جهادی آن قدر فناوری و تکنولوژی ایجاد 

کنند که ما برای نیازهای عملیاتی از بین آنها انتخاب کنیم.
وی با تاکید بر این که شرایط امروز ما به لحاظ روحیه، 

با دشمن  اعتقاد و نشاط برای حرکت، قابل قیاس  باور، 
بسیار خسته هستند.  امروز  ما  دشمنان  گفت:  نیست، 
و  شده  پوکی  دچار  درون  از  اما  دارند  تنومند  ظاهری 
دیری نمی پاید که فرو ریزند؛ هر چند سعی می کنند این 

واقعیت را انکار کنند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه روزی ما بر اساس نفت 
پایه گذاری نشده و آمریکا نخواهد توانست رزق ما را در تنگنا 
قرار دهد، اظهار کرد: در مقطع کنونی در اوج تهدید و تحریم 
های همه جانبه دشمنان قرار داریم و آنان تمامی ابزارها و 
ظرفیت های خود را به میدان آورده اند؛ اما نباید نگران باشیم 
به حول و قوه الهی ما این فرصت را محیط رشد و ارتقای 
قابلیت های خود قرار داده و با تالش مداوم و خستگی ناپذیر 

بر مشکالت و سختی ها فائق خواهیم آمد.
 بهتر و بیشتر از گذشته از سپاه حمایت خواهیم کرد

امیر سرتیپ حاتمی نیز در این دیدار با آرزوی توفیق روز 
افزون برای سرلشکر سالمی در مسئولیت خطیر جدید از 
وی به عنوان شخصیتی برجسته و صاحب فکر و عمل در 
حوزه راهبردی و عملیاتی نام برد و اظهار کرد: وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح مشتاقانه و با تمام قوا، بیشتر و 
بهتر از گذشته از سپاه پاسداران انقالب اسالمی پشتیبانی و 

حمایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
سال جاری نیز با تمرکز بر تحقیقات مورد نیاز، اولویت دار 
و نیاز محور، برنامه های منسجم و یکپارچه ای را در دستور 
کار قرار داده است، گفت: مجموعه تحقیقات صنعت دفاعی 
که در سال 139۷ به ثمر نشست بیش از دو برابر سال های 
قبل بود و به فضل الهی بنا داریم این روند در سال جاری 
نیز برای اقتدار هرچه بیشتر نیروهای مسلح و سپاه پاسداران 

تداوم و افزایش یابد.
امیر حاتمی تصریح کرد: این که فرمانده معظم کل قوا 
فرمودند وزارت دفاع، معاونت پشتیبانی فرمانده کل قوا است 
به این معنا است که ما امروز با درک ماموریت های اولویت 
دار نیروهای مسلح و اینکه مطالبه فرماندهی معظم کل قوا 
از نیروهای مسلح چه ماموریتی است، اقدام کرده و آن را به 
صورت همه جانبه پشتیبانی کنیم تا برابر ملت ایران و شهدای 

عظیم الشان سربلند باشیم.

 رییس مجلس:
هدف مسووالن آمریکایی سردرگمی بین المللی است

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مسووالن آمریکایی با خلق ماجراهای 
زنجیره ای علیه ایران قصد ایجاد سردرگمی بین المللی دارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در ابتدای جلسه علنی امروز 
- یکشنبه- مجلس اظهارداشت: نظرات بی منطق مسووالن آمریکایی تمامی 

ندارد و به جای سیاست ورزی به عملیات روانی اشتغال دارند.
وی افزود: آنان با خلق ماجراهای زنجیره ای قصد ایجاد سردرگمی بین المللی 
دارند، پس از اقدامات غیر قانونی علیه سپاه، امر به صفر کردن نفت ایران گام 
دیگری است که تحقق پیدا نمی کند و حرف های نسنجیده دیگر آنان درمورد 
همکاری هسته ای کشورها در چارچوب توافق هسته ای از جمله خرید آب 
سنگین یا مواد غنی شده یا فروش مواد اولیه نمونه هایی از آشفتگی فکری آنان 

را نشان می دهد
رییس مجلس ادامه داد: آنان به مانند سوارشدگان بر قایقی هستند که برای 
سرعت بخشیدن به قایق بار آن را افزایش می دهند چون در هر اقدامی تصور 
می کردند حادثه ای در ایران خلق می کنند ولی موفق نشده و با عصبانیت 

ماجرای جدیدی در ایران راه می اندازند.
الریجانی با بیان این که به نظر می رسد آنها مورد مهم دیگری در دست 
نداشته باشند، تاکید کرد: همان گونه که رهبر معظم انقالب در دیدار معلمان 
فرمودند در این زمان وحدت و انسجام داخلی مهم ترین عامل تعیین کننده 
نبرد اراده های دو کشور است و به تعبیر ایشان باید اختالف سلیقه ها را کنار 

گذاشت.
وی تأکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقالب اختالف سالیق را باید در این زمان 
کنار گذاشت و روی هدف اصلی یعنی مقاومت در مقابل استبداد بین المللی 
مدرن ایستادگی کرد که آنان عزت ملت را هدف گرفته اند و از هر موردی که به 

ساختار وحدت جامعه لطمه می زند، پرهیز کرد.
رییس قوه مقننه همچنین اظهار داشت: بسیاری از کشورهای منطقه گرفتار 
نابسامانی در استقالل سیاسی و اقتصادی هستند و همین امر آمریکایی ها را 

گستاخ تر کرده است.
الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک حلول ماه مبارک 

رمضان و روز کارگر گفت: بار اصلی تولید کشور و استقالل اقتصادی بر دوش 
کارگران و کشاورزان فداکار است و گسترش زمینه های تولیدکشور خصوصاً در 

کارگاه های خرد و متوسط از وظایف جدی امروز اقتصاد کشور است.
وی همچنین ضمن تبریک هفته معلم افزود: رهبر معظم انقالب نکات مهمی 
در جلسه با کارگران عزیز و معلمان گرامی در زمینه حفظ اشتغال درکارگاه ها و 

رفع مشکالت تولید و صیانت از جایگاه و منزلت معلم ایراد فرمودند.
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: ایشان همچنان بر اجرای همه جانبه 
اجرای سند تحول آموزش و پرورش تأکید کردند که در شرایط فعلی بسیار 

ثمربخش بود.
الریجانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست درمورد نکاتی که 
رهبری بیان فرموند که همگی از نکات مهم کشور است برنامه ریزی کنند و 
خصوصا تاکیدهای ایشان در زمینه مهارت آموزی و توسعه آن در مدارس و 
بررسی جامع در موضوع کنکور و حل این معضل و همچنین معوقات فرهنگیان 

عزیز مورد توجه کمیسیون باشد.

وی همچنین از کمیسیون صنایع، کشاورزی و اجتماعی خواست بررسی الزم 
را در زمینه حفظ و توسعه اشتغال خرد و متوسط با کمک دستگاه های اجرایی و 

اتاق های تخصصی انجام دهند.
وی در ادامه سخنانش ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله استاد 
مطهری گفت: او معلمی انقالبی، همه جانبه نگر، آینده نگر، بود که امام راحل 
درباره ایشان کلماتی ایراد فرمودند که کمتر سابقه داشته و ایشان فرمودند 
مطهری در اسالم شناسی و فنون قرآن کم نظیر بود و در شهادت مطهری ثلمه ای 

به اسالم وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.
رییس قوه مقننه با تاکید براین که مواعظ و نصایح شهید مطهری که از قلبی 
سرشار از عقیدت نشات می گرفت برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست،افزود: 
این نظر امام )ره( نشان دهنده عمق توجه ایشان به تفکر این مرد الهی است، 
استاد مطهری اقتصاد سالم را برای یک جامعه اسالمی ضروری می دانست و 
مراد او از اقتصاد سالم، اقتصاد مولد و ثروت زا بود، همچنین استقالل اقتصادی 

را برای استقالل کشور الزم می دانست.
الریجانی تصریح کرد: شهید مطهری استقالل سیاسی را در گرو استقالل 
اقتصادی می دانست و فرمودند همانطور که درباره یک فرد استقالل و عدم 
استقالل مطرح است، در جامعه و کشور هم به طریق اولی چنین موضوعی 
مطرح است. وی همچنین گفت: در زمان ما مساله ارباب و رعیتی و بردگی به 
شکل قدیم مطرح نیست اما در سطح کشورها روابط آقایی و بندگی به شدت 
رواج دارد. نگاهی به نقشه سیاسی جهان نشان می دهد پاره ای از کشورها آقا 
و فرمانده هستند در مقابل کشورهایی اسماً مستقلند اما در سیطره کشورهای 

دست اول قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: این امر را در منطقه خودمان به خوبی مشاهده می کنیم، 
میان  شدیدی  سیاسی  مبارزات  هند  اقیانوس  و  فارس  خلیج  در  می دانیم 
ابرقدرت ها برقرار است، آمریکا می خواهد خلیج فارس را برای خودش حفظ کند، 
آنان از یک سو پول ایران و نفت را در مقیاس وسیع استخراج می کردند و از سوی 
دیگر قسمت اعظم پولی که بابت خرید نفت به ایران پرداخت می کردندبه نام 

فروش اسلحه مدرن دوباره از ایران پس می گرفتند. 

روزنامه صبح ایران


