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بیشازهرزمانیبهآموزههایامامحسین)ع(نیازداریم
  نارندرا مودی  نخست وزير هند: امام حسین)ع( زندگی خود را در راه 
عدالت و صلح فدا کرد. او علیه بی عدالتی و تکبر قیام کرد و اين آموزه      ها 

از جانب او امروز بیش از هر زمان ديگری مهم است

  همزمان با هند، آيین ش�یرخوارگان حس�ینی و مادران زينبی در 
پايتخت روسیه و بیش از يکصد مسجد، حسینیه و تکیه در شهر های 

مختلف روسیه و جمهوری های مسلمان نشین  برگزار شد

بازنشسته ها دل بکنند
براساس اعالم رئيس سازمان بازرسي کل کشور دستگاه ها مکلفند ظرف 60 روز بازنشسته ها را از خدمت  منتزع کنند، با اين وجود 

برخي مسئوالن در جست وجوي گريزگاهي براي فرار از قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند

باپرتابماهواره500كیلوگرمي

كمتر از 7سال ديگر
 از هزار كيلومتري زمين

مي گذريم 

3

شادیدولتاوباما
ازمثلثروحانی،ظریف،صالحی

كری: بعد از  پيروزی 
 روحانی  و انتصاب ظريف

خيال مان آسوده شد

15

سرداركارگربرنامههايهفتهدفاعمقدسراتشریحكرد
برگزاري نمايشگاه دفاع مقدس در 15 كشور جهان 

تنفس اماراتی   ها  قبل از حمله مجدد به الحديده 

حاجي بابايي: برخورد با مفسدان اقتصادي و اختالس گران بدون اغماض انجام شود

رئیسبنیادحفظآثار ونشرارزشهايدفاع  پايداري
مقدسباتش�ریحبرنامههايهفتهدفاعمقدساز
برگزارينمایش�گاهدر15كش�ورجهانخبرداد.
به گزارش »جوان«، سردار بهمن کارگر، رئيس ستاد 
مرکزي بزرگداشت هفته دفاع مقدس صبح ديروز در 
ستاد مرکزي راهيان نور با اشاره به استقبال مردم از مزار 
شهيد حججي، خبر از ساخت يك موزه دفاع مقدس در 
نجف آباد داد و بيان کرد: با توجه به تقارن ماه محرم و 
هفته دفاع مقدس 2 هزار راوي در مساجد، مدارس و 
هيئت هاي مذهبي حضور خواهند يافت و به نشر معارف 
دفاع مقدس که ريشه در عاشورا دارد، خواهند پرداخت. 
همچنين در هفته دفاع مقدس امسال نگاه ويژه اي به 
نقش مخرب منافقين و گروهك ها و خيانت هايي که به 

کشور داشته اند داريم. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با 
اعالم اينکه شعار گراميداشت برنامه هاي مناسبتي دفاع 
مقدس امسال »ما توانستيم« است، افزود: برنامه هاي 
گراميداش��ت هفت��ه دفاع مق��دس از روز ش��نبه ۳۱ 
شهريورماه آغاز مي شود و تا روز شنبه )هفتم مهرماه( 
ادامه خواهد داش��ت. »صالبت و سلحشوري نيروهاي 
مس��لح و صنعت دفاعي«، »علم و معرف��ت، نخبگان، 

روز س��رباز«، »دفاع  ملي، جوان��ان، بصيرت افزايي«، 
»انقالب اسالمي، مردم ساالري ديني، بيداري اسالمي 
و استکبارس��تيزي«، »اقتصاد مقاومت��ي، توليد ملي، 
اصناف، حمايت و پش��تيباني مردمي«، »ش��هيدان، 
ايثارگ��ران، جانبازان، فخر آفرين��ان«، »واليتمداري، 
زنان و خانواده و سالمت« و »فرماندهان، عزت مداران، 
پيشکسوتان« نام هايي اس��ت که براي هر يك از اين 
روزها درنظر گرفته شده است. متناسب با هر يك از اين 
روزها برنامه هايي نيز از سوي وزارتخانه ها، سازمان ها و 

نهادهاي مختلف در سراسر کشور اجرا خواهد شد. 
س��ردار کارگر خاطرنشان کرد: امس��ال رژه نيروهاي 
مسلح در هفته دفاع مقدس توسط ارتش اجرا خواهد 
شد. بازسازي عمليات هاي دفاع مقدس در ۳۱ استان 
کشور نيز توسط سپاه رقم خواهد خورد. برگزاري بيش 
از 600 يادواره ش��هيد، رونمايي از ۱۸۵ عنوان کتاب، 
تجليل از خانواده شهدا و ايثارگران، برگزاري جلسات 
نقد و بررس��ي کتاب دفاع مقدس، بازدي��د رايگان از 
موزه ه��اي دفاع مق��دس، تجليل از س��ربازان نمونه، 
برگزاري مراسم آبروي کوچه ها،  اعزام تيم هاي جهادي 
و پزش��کي به مناطق مح��روم، فضاس��ازي تبليغاتي 
در ش��هرها، توجه به حض��ور زنان در دف��اع مقدس، 
بخش��ي از برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس 

را تش��کيل مي دهند. همچنين فاز يك اطلس جنگ 
جهاد نيز رونمايي خواهد ش��د. عالوه ب��ر اين در ۱۵ 
کشور نمايش��گاه دفاع مقدس برپا مي شود. فراخوان 
جش��نواره هايي همچون »فانوس« و »رسام« هم در 

دستورکار قرار دارد. 
وي درباره در اختيار قرار دادن اس��ناد دفاع مقدس به 
نخبگان، اظهار کرد: با توجه به تأسيس سازمان اسناد 
دفاع مقدس قرار شده اسناد اين سازمان را براي تحقيق 
و پژوهش در اختيار نخبگان و دانشجويان قرار دهيم. 

رئيس بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 
همچنين در خصوص برنامه هاي 40 س��الگي انقالب 
اس��المي بيان کرد: برنامه هايي در دو سطح »الف« و 
»ب« براي 40 سالگي انقالب اسالمي برگزار مي شود. 
برنامه هاي »الف« با نگاه بين الملل��ي و رويکرد ملي و 
برنامه هاي نوع »ب« نيز با نگاه ملي و رويکرد منطقه اي 
و اس��تاني اجرا مي ش��ود. ما همواره رو به جلو حرکت 
کرده ايم و به همين دليل اس��ت که اس��تکبار جهاني 
ما را تحريم مي کند. همچنين از نظر قدرت دفاعي به 
عنوان يك قدرت دفاعي در سطح جهان و نه در منطقه 
شناخته مي شويم. ما در نجات سوريه و عراق نيز نقش 
اساسي داشتيم و توانستيم دشمن را هزاران کيلومتر 

دورتر از مرزهاي کشورمان نابود کنيم. 

عملیاتجدیدائتالف سعودی-اماراتیعلیه  جهان
یمنكهچندروزقبلآغازشدهبود،بهدلیلمقاومت
ارتشوكمیتههایمردمییمنمتوقفشده،امامنابع
اماراتیمیگویندعملیاتجدیدبهزودیآغازمیشود.
به گزارش فارس، ائتالف سعودی-اماراتی عملیات اشغال 
استان الحدیده در غرب یمن را از اواخر اردیبهشت ماه 
گذشته آغاز کرده و تاکنون در چند مرحله این عملیات 

ناکام مانده است. 
در دور جدید ای��ن عملیات که از محور جنوبی ش��هر 
الحدیده به سمت شرق شهر آغاز ش��ده بود، نیروهای 
وابسته به امارات موفق شدند به جاده اصلی الحدیده- 

صنعا برس��ند اما ارتش یم��ن و کمیته ه��ای مردمی 
)انصاراهلل( موفق ش��دند این پیشروی را متوقف کنند و 
آنان را به عقب برانند. منابع میدانی به وبگاه »العربی « 
گفتند که »درگیری های نظامی از روز     شنبه در منطقه 
»کیلومتر 7 « و اطراف »کیلومتر 10« جاده الحدیده به 
صنعا متوقف شده است چون ارتش و کمیته های مردمی 
موفق ش��دند در منطق��ه »کیلومت��ر 10« و در اطراف 
»ثالجه المخالفی« و »المجمع الصناعی« مانع پیشروی 
امارات و ش��به نظامیان وابسته به آن ش��وند.  به گفته 
منابع میدانی، جنگنده های امارات و ائتالف س��عودی 
مناطق مذکور و همچنین اطراف منطقه »کیلومتر 16« 
)میدان نانا( را به ش��دت زیر بمباران گرفته اند. روزنامه 

»البیان « امارات به نقل از منابع سیاس��ی از »رسیدن 
نیروهای بزرگ نظامی« به الحدیده خبر داد و نوشت که 
منتظر فرارسیدن ساعت صفر عملیات برای آزادسازی 
کامل الحدیده هستند.  ائتالف سعودی و اماراتی که با 
شبه نظامیان وابسته به خود بخش    هایی را به خصوص در 
جنوب یمن به اشغال درآورده اند، عملیات اشغال استان 
الحدیده را »آزادسازی الحدیده« می نامند. البیان افزود 
که »نیروی هوایی وابس��ته به ائتالف عربی رصد دقیق 
تحرکات شبه نظامیان حوثی« را در استان الحدیده در 
غرب یمن ادامه می دهد و همزم��ان با این، بالگردهای 
آپاچی وابسته به ائتالف عربی نیز عملیات دقیق رصد را 

در اطراف الحدیده ادامه می دهند.

نمایندهمردمهمدان درمجل�سش�وراي  سياسي
اس�الميگفت:برخ�وردبامفس�داناقتص�اديو
اختالسگ�رانب�دوناغم�اضانج�امش�ود.
به گزارش مه��ر، حميدرضا حاجي باباي��ي بعد از ظهر 
يك شنبه در همايش ارتقاي سالمت اجتماعي و اداري 
در سايه امر به معروف و نهي از منکر اظهار داشت: مردم 
شايسته بهترين خدمات هستند و همه مسئوالن بايد در 

راستاي ارائه خدمات مناسب حرکت کنند. 
وي برخورد با متخلفان و اختالسگران را مهم ترين نهي 
از منکر دانس��ت و ادامه داد: کس��اني که ناجوانمردانه 
اختالس مي کنند به خون شهدا خيانت مي کنند و بايد 

بدون اغماض با آنها برخورد ش��ود.  رئيس فراکسيون 
نمايندگان واليي مجلس ب��ا تأکيد ب��ر اينکه تفاوتي 
بين اينکه چه کسي اختالس کرده وجود ندارد، اضافه 
کرد: بايد بدون تفاوت با همه افرادي که در مسير فساد 
اقتصادي حرک��ت مي کنند برخورد قاطع ش��ود.  وي 
اتحاد و همدلي را نياز مبرم اين روزهاي کشور دانست و 
ادامه داد: با تمام قدرت و توان به پيروي از رهبر معظم 
انقالب از دولت دفاع ش��ده است ولي در کنار آن سؤال 
و نقد از رئيس جمه��ور و دولت نيز ب��دون کينه ورزي 
انجام مي ش��ود.  حاجي باباي��ي با بيان اينکه س��ؤال از 
رئيس جمهور با پرهيز از حاشيه و درگيري انجام شده 
است، خاطرنش��ان کرد: مجلس، دولت و دستگاه قضا 

بايد پاسخگويي شرايط کنوني کشور باشند و نبايد اين 
پاسخگويي به رهبر معظم انقالب کشانده شود. 

وي با بيان اينکه نس��خه تيم اقتصادي رئيس جمهور 
شفا بخش نبوده و ش��اهد ضعف در اين زمينه هستيم، 
افزود: مسئوليت سپاري به رياست کنار گذاشته شده 
بانك مرکزي به منزله پاش��يدن نمك روي زخم مردم 
است.  رئيس فراکسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان 
اينکه بر اثر سوء مديريت ها شاهد مشکالتي در کشور 
هستيم، ادامه داد: هنوز دو ماه از پرداخت دالر 4 هزار 
و 200 توماني دولتي نگذشته بود که ۳۳ ميليارد دالر 
ثبت سفارش کاال شد که همه ۳۳ ميليارد دالر را برخي 

سودجويان برده بودند. 

روزنامهسیاسي،اجتماعيوفرهنگيصبحایران
دوشنبه26شهریور1397-7محرم1440
سالبیستم-شماره5470-16صفحه
قیمتدراستانتهرانوالبرز:500تومان

سایراستانها:300تومان

يادداشت هاي امروز

اقتصاد رسمي در ركود اقتصاد غير رسمي در 
رونق!/ هادی  غالمحسینی

4

مبارزه با طاغوت ها درس هميشگي نهضت 
عاشورا/ حسن رشوند

2

اولين نشانه های كاهش نفوذ امريکا در عراق
سید رحیم نعمتی

۱۵

رئیسستاداجرایيفرمانامام)ره(خبرداد

هديه رهبري 
به دانش آموزان

 مناطق محروم كشور

ويژه هاي جوان  

 همنوايی خبرنگاران اصالح طلب
    با سلطنت طلب ها

 مقابل افغانستان كه مي توانيد بايستيد؟
صفحه2

صفحه3

دفعموشكهایاسرائیل
درآسماندمشق

15

  در آس��تانه ش��روع عملي��ات ارت��ش س��وريه برای 
آزادسازی ادلب از دست تروريست ها، جنگنده های رژيم 
صهيونيستی     شنبه شب بار ديگر فرودگاه دمشق را مورد 
هدف قرار دادند که پدافند هوايی سوريه با موفقيت اين 

حمله را دفع کرد

   احمد عليرض��ا بيگي، نماين��ده مردم تبري��ز: آقاي 
ناطق نوری پيام داده هزينه آخوندي براي ما زياد شده و 

نمايندگان ديگر خودشان مي دانند چه کار کنند

راهبرایاستیضاحوزیرراههموارشد

ناطقدیگرازآخوندي
حمایتنميكند

2

صفحه2

صفحه15

انگشت  تروريست هاي 
توئيتري

روي ماشه اخبار ِفيك

16

   اعضاي فرقه رجوي سال هاس��ت مانند روبات مس��خ 
شده اند و مورد استفاده امريکايي ها قرار مي گيرند. ابتدا 
اينکه خودش��ان روبات وار فعاليت ضدايراني دارند دوم 

اينکه در فضاي توئيتر ايجاد روبات مي کنند


