
چرا مقابله به مثل نکردیم؟
چ��را بعد از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، مقابله به مثل 
نکردیم؟ ترامپ به ایرانی ها فحش می دهد، تهدید می کند و تحریم 
می کند و دولتمردان لبخند می زنند و همچنان به برجام می نازند.
انصاری

نزدیک به هیچ
من کارمند بازنشس��ته دولت هس��تم. نزدیک س��ه ماه اس��ت 
بازنشسته شدم و الزم دانس��تم این نکات را بگویم شاید مسئوالن 
توج��ه کنند. اکثر کارمندان دولت از س��اعت 8 تا 9 صبح در حال 
میل کردن صبحانه هس��تند و از س��اعت 3 بعدازظه��ر به بعد نیز 
بیکارند و فقط بار مالی برای شرکت دارند. دولت آقای احمدی نژاد 
این موضوع را خوب متوجه شده بود لذا ساعت کار ادارات را کم و 
دورکاری را برای بخش��ی از مشاغل ایجاد کرده بود. واقعا از ساعت 
3 بعدازظه��ر به بع��د کارمندان یا با تلفن به رفقا و بس��تگان زنگ 
می زنند یا با اینترنت اداره در حال اس��تفاده ش��خصی هس��تند یا 
دارند چایی می خورند و چرت می زنند! مدیریت دولتی آفتی بزرگ 

برای اقتصاد کش��ور است. وقتی مدیران در حال زدوبند سیاسی یا 
رفتن به ماموریت خارجی و گرفتن حقوق و پاداش نجومی باش��ند 
راندمان کارها هم این می ش��ود ک��ه می بینیم یعنی چیزی نزدیک 

به هیچ.
اسفندیاری

فقط وعده داد
گران��ی، بیکاری در این دولت کمر مردم را شکس��ته اس��ت و 
مردم از این دولت که فقط حرف می زند بس��یار خشمگین هستند. 
این دولت مانند نوار ضبط ش��ده در این چهار س��ال فقط وعده داد 
و وعده داد و وعده داد. این دولت، دولت تدبیر و امید نیس��ت بلکه 

دولت وراج ها است!
ناشناس

دروغگو حافظه ندارد
ت��ا زمانی که دولت آقای احمدی نژاد ب��ود، دولتمردان امروز و 
رسانه هایش��ان مدام می گفتند بنزین تولید داخلی غیراس��تاندارد، 

بی کیفیت و مضر اس��ت و از این قبی��ل تخریب ها. امروز که دولت 
تدبیر و امید بر س��ر کار اس��ت مس��ئوالنش از اس��تاندارد بودن و 
کیفیت خوب بنزین تولید داخل سخن می گویند. از قدیم گفته اند 

دروغگو حافظه ندارد و واقعا همینگونه است.
علیزاده

مسئوالن کی بیدار می شوند
به عنوان یک ایرانی دلم می س��وزد از اینکه می بینم مسئوالن 
کش��ور کار را به جایی می رسانند که رهبر انقالب مجبور می شوند 
که خود وارد عمل شده یا دستور انجام کاری را دهند و یا مسئوالن 
را مورد بازخواس��ت قرار داده و صدای مردم را به گوش مس��ئوالن 
برسانند. مثال در فاجعه منا اگر برخورد سخت و خشن رهبری نبود 
هی��چ امیدی به بازگرداندن پیکر ش��هدا نبود. ی��ا درباره فیش های 
نجومی پیگیری ایش��ان زمینه س��از حرکت مسئوالن برای پیگیری 
ش��د. حاال هم در مورد وضعیت اسفناک خوزس��تان مسئوالن نیز 
کار را به جایی رس��اندند که رهبری خود وارد میدان شده و ضمن 
رد توجیهات مس��ئوالن خواستار رسیدگی فوری به حل بحران این 

منطقه ش��دند. واقعا این مس��ئوالن کی می خواهند بیدار شوند و با 
کار ک��ردن به موقع و صحیح، دل مردم و رهبری را برای یکبار هم 

که شده شاد کنند.
عیلجانی 

همیشه در صحنه 
مردم این س��رزمین را نمی دانم چه بمانم؛ کوه استوار، ذخیره 
انقالب و نظام، رنج کش��یدگان بی ادعا، س��رزمین مردمان جاودان، 
ش��مع هایی که می س��وزند برای روشنایی سرزمینش��ان، صاحبان 
ث��روت ملی )نفت( که خود چن��دان بهره ای از آن نبرده اند. نام این 
س��رزمین خوزستان است با اهواز و آبادانش، خرمشهر و... سرزمین 
زن��ان و مردانی که همیش��ه در صحنه بوده ان��د از جنگ تحمیلی 
گرفت��ه تا عرص��ه انتخابات و کاره��ای ملی. این روزه��ا مردم این 
س��رزمین در برابر گرد و غبار و آلودگی ش��دید هوا و قطعی آب و 
برق مقاومت می کنند و تنها انتظارشان توجه مسئوالن برای دادن 

حداقل امکانات اولیه زندگی است. 
مرادیانی

هر گز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

امنيت و اقتدار

مخاطب شماييد!

ننجون

اگر ما درست عمل کنیم، با تدبیر عمل کنیم، 
تحریم می تواند بی اثر بشود

تحریم تنها ابزار دش��من اس��ت، این را بدانند. 
تنها ابزار دش��من برای مقابله ی ب��ا ملّت ایران امروز 
عبارت اس��ت از تحری��م؛ اگر ما درس��ت عمل کنیم، 
با تدبی��ر عمل کنی��م، تحریم میتواند بی اثر بش��ود. 
همچنان که اش��اره کردم، همین دستگاه های تولیدی 
و صنعتی ای که امروز خوشبختانه دستگاه های دولتی 
آنها را افتتاح میکنن��د – ازجمله همین فاز دوازدهم 
پارس جنوبی که قبالً اشاره کردم و همین پیشرفتهای 
نظامی و همی��ن پارک های علم و فنّاوری و امثال اینها 
– کارهایی است که میتواند این جور تحریم را از بین 
ببرد؛ اثر تحریم را اّول کاهش بدهد، بعد هم از بین 
ببرد. تحریم، مشکل تراش بود اّما برای ما برکاتی هم 
داش��ت. تحریم به ما نش��ان داد که بای��د به خودمان 
متّکی باشیم و به ما ثابت کرد که میتوانیم از نیروهای 
درونی خودمان اس��تفاده کنیم. اگر مسئولین دولتی 
و آحاد م��ردم و بخصوص فّعاالن بخش��های اقتصادی 
هّم��ت بکنند، تالش بکنند و دس��تگاه های رس��انه ای 
عمومی هم کمک بکنند – که حاال اش��اره خواهم کرد 
– ان شاءاهلل خواهیم دید که تحریم قادر نخواهد بود 

که ملّت ایران را از پیشرفت باز دارد.

بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی
اول فروردین 1394

3 سياست
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| شماره 4409 |

قضاوت قطعی درباره عملکرد هیئت حاکمه جدید 
آمریکا زود است

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه قضاوت قطعی 
درخصوص عملکرد هیئت حاکمه جدید آمریکا زود است، گفت: 
روند فعلی نش��ان می ده��د که در دوره جدید ه��م تغییری در 

وضعیت آشفته این کشور ایجاد نخواهد شد.

به گزارش مهر، علی ش��مخانی درخص��وص تفاوت ادبیات 
هیئت حاکمه جدید آمریکا با مس��ئولین سابق این کشور گفت: 
تغییر محتوایی در ادبیات مس��ئوالن جدید و قدیم آمریکا ایجاد 
نش��ده و طیف ها و چهره های مختلف این کشور همواره رویکرد 

ستیزه جویانه ای نسبت به کشورهای مستقل داشته اند.
وی افزود؛ البته اعترافات مبتنی بر واقعیت رئیس جمهور آمریکا 
درخصوص وضعیت آش��فته جهان غرب و آمریکا موضوع جدیدی 

است که قبال شاهد بیان آن از سوی سردمداران امریکا نبودیم.

استیضاح ننجون )قسمت دوم(
جلس��ه اس��تیضاح ننجون به دلیل بی تدبیری 
در اداره س��تون طن��ز روزنام��ه سیاس��ت روز و 
سوء استفاده مالی در خرید شیلنگ برای ریختن آب 
در آسیاب اس��تکبار جهانی و نقش وی در ماجرای 
گ��رد و غبار اهواز و ریزش س��اختمان پالس��کو و 

حوادث دیگر در دفتر روزنامه برگزار شد.
مش��روح ای��ن جلس��ه اس��تیضاح از نظرت��ان 

می گذرد.
دبی�ر گ�روه ح�وادث: من معتق��دم ننج��ون نباید 
استیضاح بشود. واقعا استیضاح برای این پیرزن کم است.

من می گوی��م باید این پیرزن اس��تکباری را در مالء عام 
اعدام کنند اما قب��ل از آن باید به تمامی اعمال مجرمانه 
خ��ود اعتراف کند. این پیرزن بای��د قاطعیت ما را ببیند. 
یعن��ی تا حتی ب��ه یکی از جرایم خ��ود اعتراف نکند وی 
را اع��دام نمی کنیم.اول باید به همه چیز اعتراف کند بعد 
اعدام بش��ود. شوخی که نیس��ت. هرکس و ناکسی را که 
اعدام نمی کنند. در ضمن از مس��ئوالن خواهش می کنم 
تمام��ی رانن��دگان اس��کانیا و خلبان��ان توپول��وف را هم 
دادگاهی و اعدام کنند تا آمار حوادث به صفر برس��د. این 
را هم اضافه کنم که حرف هایم اصال سیاسی نیست و من 
اصوال از سیاست بیزارم. بیخودی به بنده انگ بچسبانید.
در پایان هم عرض کنم اگر وقت استیضاح را بیشتر کنید 

ممنون می شوم. آدم تا گرم می شود وقت تمام است.
دبیر گروه ورزشی: چه کسی مسئول ناکامی فوتبال 
ماست؟ ننجون! چه کس��ی فوتبال ما را به آستانه تعلیق 
کش��انده اس��ت؟ ننجون! چه کس��ی تیم های استقالل و 
تراکتورس��ازی را از نقل و انتقال بازیک��ن محروم کرده؟ 
ننجون! چه کس��ی جوانان ورزش��کار ما را ب��ه دوپینگ، 
تش��ویق می کن��د؟ ننج��ون! ش��ب ها چه کس��ی قلیان 
می کش��د؟... اجازه بدهید دهان من باز نشود وگرنه همه 
پش��ت پرده ه��ا را می گویم و آبروریزی می ش��ود. فقط از 
دوستان و همکاران عزیز می خواهم به این استیضاح رای 
مثب��ت بدهند تا ورزش کش��ور که اصال هم به سیاس��ت 
آلوده نش��ده، پ��اک ش��ود. در ضمن من اصال با کس��ی 

دشمنی ندارم وحرف سیاسی هم بلد نیستم.
دبیر گ�روه اقتصادی: اگر از منظ��ر اقتصادی به این 
اس��تیضاح نگاه کنیم اصال موضوعیتی ندارد چون مواضع 
اقتصادی ایش��ان اصال معلوم نیس��ت. من سوالم این است 
که مگر می ش��ود یک ننجونی در تاریخ هشت سال در یک 
روزنامه، ستون طنز داشته باشد و یکبار هم مواضع شفاف 
خود را نش��ان ندهد؟ ما خودمان از روز اول مواضع خود را 
گذاش��تیم روی میز و گفتیم همین که هس��ت اما ایشان 
فقط پنهانکاری می کند. درباره رابطه اش با کاسبان فتنه و 
دالالن بین المللی الم تا کام حرف نمی زند. نمی گوید یک 
ش��یلنگ چهارصد تومانی را چگونه هزار و س��یصد تومان 
خری��ده و با پول پورس��انتش چکار کرده اس��ت؟ به جان 
عمه ام اصال س��وال بنده سیاسی نیس��ت. ایشان بیاید و به 
همین س��وال های اقتصادی جواب بدهد. قول می دهم اگر 
مواضع اش را شفاف کرد به این استیضاح رای منفی بدهم.

رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف 
از مش��کالت پدید آمده برای می�����زان

برخ��ی از هموطنان در جریان 
بارندگی ها و س��یالب های اخیر بویژه در اس��تان های 
جنوبی کش��ور، بر ل��زوم تالش دولت و م��ردم برای 
امدادرسانی به مردم این مناطق تاکید کرد و در عین 
حال هشدار داد که این بالیای طبیعی نباید به عنوان 

ابزاری سیاسی علیه دولت به کار گرفته شود.
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
آی��ت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی، با اش��اره به برگزاری همایش فلس��طین در 
تهران، این همایش را فرصتی مغتنم برای جمهوری 
اسالمی جهت رساندن ندای مظلومیت ملت فلسطین 
به گوش جهانیان دانس��ت و تصریح ک��رد: رهبران 
جمهوری اسالمی همواره پرچمدار اعالم مظلومیت 
فلسطین بوده اند و معتقدیم که فلسطین، نماد همه 
ملت های مظلومی اس��ت که قربانی بلندپروازی ها و 

زورگویی های کشورهای سلطه هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی 
نیز نماد سلطه گری همه کشورهای استعمارگر است، 
افزود: از زمانی که این غده س��رطانی در غرب آسیا 
ظهور کرد، جنگ ها و آش��وب های متع��ددی به راه 
افتاد و این نشان می دهد که غرض از این سلطه گری، 
زورگوی��ی و بی خانمان کردن اف��راد مظلوم، در واقع 
ایجاد آشوب، فروش سالح های فراوان و به استضعاف 
کش��اندن مردم برای جلوگیری از ظهور یک قدرت 

مردمی بوده است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه حضرت 
ام��ام خمینی )قدس اهلل نفس��ه الزکیه( از همان آغاز 
نهضت در س��ال1342 بر مس��ئله دفاع از فلسطین 
و محکومی��ت همکاری رژیم فاس��د پهلوی با رژیم 
غاصب صهیونیستی تاکید کردند و حمایت از مردم 
مظلوم فلس��طین را وظیفه دینی، اخالقی و انسانی 
ملت و دولت ایران دانس��تند، اظه��ار کرد: جنایات 

رژیم صهیونیس��تی علیه مردم مظلوم فلس��طین در 
واقع اقدام علیه همه مسلمانان بوده است و همایش 
پیش رو فرصت مغتنمی است برای آن که جمهوری 
اس��المی بعنوان پرچم دار حمایت از فلسطین، توجه 
مسلمانان را بار دیگر به مسئله فلسطین جلب کند.

رئی��س قوه قضاییه همچنین با اش��اره به علنی 
ش��دن م��راودات اخیر برخی از کش��ورهای عربی با 
رژیم صهیونیس��تی، نزدیکی آش��کار و پنهان برخی 
دولت های مدعی اس��المیت به رژیم صهیونیستی را 
خیانتی بزرگ توصیف کرد و گفت: یکی از اقداماتی 
که در جریان همایش فلسطین باید مورد توجه قرار 
گیرد، برجسته س��ازی خیانت به اس��الم و مسلمین 

توسط همین کشورهای مدعی اسالمیت است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه حمایت 
جمه��وری اس��المی از فلس��طین ی��ک حمای��ت 
ایدئولوژیک و دینی اس��ت، نه م��وردی و تاکتیکی، 
خاطر نشان کرد: حمایت از مستضعفان طبق قانون 
اساس��ی، یکی از ارکان سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و امیدواریم که همه مسلمانان 
نس��بت ب��ه مظلومی��ت فلس��طین و سیاس��ت های 
ظالمان��ه ای که پش��ت س��ر رژیم صهیونیس��تی در 
منطقه ما وجود دارد بیدار ش��وند و حق طلبان دنیا 

برای دفع شر این رژیم غاصب چاره ای بیندیشند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اعمال تحریم ها و فشارهای جدید از سوی 
آمریکا، تبلیغات وسیع و تهدیدات متعدد دولتمردان 
این کشور را نشانگر صدق فرمایش مکرر مقام معظم 
رهبری مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا دانست 
و تصریح کرد: متاسفانه آمریکا به برجام پایبند نبوده 
گرچه دولتمردان آنها مدعی هس��تند که اقداماتشان 
نقض برجام نبوده اس��ت. مقامات آمریکایی با وجود 
هم��ه اقداماتی که مغایر با متن و روح برجام بوده باز 
هم مدعی هس��تند که برنامه جامع اقدام مش��ترک، 
به ضررشان تمام ش��ده و به همین دلیل مدام درپی 

تهدیدها و تحریم های جدید هستند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها 
همواره نش��ان داده اند که به هیچ صراطی مستقیم 
نیس��تند، تصریح کرد: جمهوری اس��المی متکی به 
آرای مومنین و مسلمین است، لذا باید به این سخن 
الهی که »فان العزه هلل و لرس��وله و للمومنین« یقین 
داش��ته باش��یم. اخبار حق تعالی ی��ک اخبار واقعی 
اس��ت و باطل در آن راه ن��دارد. عالوه بر این در دل 
این عبارت شریف نیز عالوه بر اخبار، وعده ای وجود 
دارد ل��ذا همگی وظیفه داریم که با صدق ایمان، به 
حق متعال اتکال کنیم و خداوند قطعاً به ما پاس��خ 
خواهد داد. اگر به وعده های الهی مومن باشیم هرگز 

از تهدیدهای پوش��الی قدرت های سلطه گر هراسی 
نخواهیم داش��ت زیرا باورمان این است که تمام این 

قدرت ها زیر سیطره قدرت حق تعالی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ایمان به وعده های 
اله��ی هیچ منافاتی با مدیری��ت، تدبیر و برنامه ریزی 
ن��دارد، بزرگترین تدبیر را مقاوم س��ازی ملت در برابر 
تحریم ها دانس��ت و تصریح کرد: راه چاره برای مقابله 
با تحریم ها »اقتصاد مقاومتی« است و همه مسئوالن 
و مردم با وحدت و همدلی باید هر آنچه در وسعمان 
هست در راستای خنثی سازی تحریم ها به کار گیریم. 
با برنامه ریزی صحیح باید سرمایه های مردم به چرخه 
اشتغال و تولید بیاید که در این صورت در مقابل همه 

تهدیدها بیمه خواهیم شد.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه آمریکا و 
اذنابش دش��من هس��تند و قطعاً از ه��ر نقطه ای که 
احس��اس کنند م��ا ضعف داریم ضربه خ��ود را وارد 
خواهن��د کرد، ب��ر لزوم پاس��خ قاط��ع و محکم به 
تهدیده��ا تاکی��د کرد و گفت: م��ا در عین حال که 
از دول��ت محترم و بویژه وزیر محت��رم امور خارجه 
به س��بب موضع گیری های مناسب در برخی مقاطع 
نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم اما معتقدیم که در 
زمان مقتضی و مناسب باید قاطع تر و محکم تر پاسخ 
گفت تا دش��منان بدانند که ملت ما پای آرمان های 

خود ایستاده و هرگز از آن چه که مربوط به عزت و 
استقاللش باشد کوتاه نخواهد آمد.

رئیس دس��تگاه قضایی تحریم ها را به رغم ایجاد 
برخی مش��کالت، فرصتی برای تحریک اندیش��ه ها و 
س��رمایه ها در راستای رشد و تعالی کشور دانست و با 
اشاره به تذکرات مکرر مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد 
مقاومتی تدبیر درستی است که در کنار توکل و اعتماد 

به خدا باید از سوی مسئوالن و مردم پیگیری شود.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش پایانی س��خنان 
خود با اشاره به وقوع سیالب در استان های مختلف 
بویژه در جنوب کشور نیز تصریح کرد: توقع عمومی 
از دولت این اس��ت که به مش��کالت هموطنانی که 
گرفت��ار این بالی��ای طبیعی ش��ده اند رس��یدگی 
عاج��ل کند و از آن مهمتر اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه 
با کار فنی و کارشناس��ی برای جلوگی��ری از تکرار 

آسیب های ناشی از بالیای طبیعی است.
رئی��س ق��وه قضاییه در عین ح��ال تاکید کرد: 
بالی��ای طبیعی در همه ج��ای دنیا وجود دارد و در 
اختیار بش��ر نیست لذا نباید با انتظارات بیش از حد 
و طرح برخی مس��ائل، این بالیا به ابزاری سیاس��ی 
علیه دولت تبدیل ش��ود. در عین حال انتظار و توقع 
از دولت محترم این اس��ت ک��ه با مدیریت صحیح و 
بهره گی��ری از امکانات و مناب��ع در اختیار، در بحث 
کمک رسانی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه، مواجهه 

صحیحی با بالیای طبیعی داشته باشد.
رئی��س قوه قضاییه همچنین ب��ا دعوت از مردم 
برای یاری رساندن به هموطنان گرفتار در استان های 
مختل��ف تاکید کرد ک��ه این اقدام دینی، انس��انی و 
اخالقی هیچ منافاتی با انجام وظایف توسط مسئوالن 
ندارد بلکه خود موجب تحصیل کماالت و وس��یله ای 

برای تقرب الهی است.
براس��اس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون 
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، در دستور کار 

دیروز مسئوالن عالی قضایی قرار گرفت.

جانشین فرمانده سپاه مطرح کرد
چهره آمریکا ناامید است

جانش��ین فرمانده سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المی با تأکی��د بر اینکه چه��ره آمریکا پاس��داران

ناامی��د اس��ت، گف��ت: مقام��ات آمریکا به 
پوسیدگی ارتش این کشور از درون اعتراف کرده اند.

به گزارش مهر، سردار حسین سالمی دیروز در مراسم تودیع 
و معارفه فرمانده س��پاه اس��تان البرز که در کانون جوانان بسیج 
ناحیه کرج برگزار ش��د ضمن تس��لیت به مناس��بت ایام شهادت 
حضرت فاطمه زه��را)س(، گفت: حضرت فاطمه زهرا)س( مظهر 

تمام فضائل، نورانیت و پاکی ها در عالم هستی هستند. 
وی با بیان اینکه آخرین بار در س��الگرد حماس��ه نهم دی در 
استان والیت مدار البرز حاضر شدم، نهم دی خاطره مقاومت مردم 
را در آن زم��ان زنده می کند، افزود: البرز با س��تارگان درخش��ان 
آس��مان شهادت، مردان دلیر در جبهه های نبرد و شهدای مدافع 

حرم خود شناخته می شود.
سردار سالمی خاطرنشان کرد: نام امام خمینی)ره( انسان را 
به یاد بعثت اس��الم در عصر ظهور می اندازد، نام امام راحل انسان 
را یاد شکس��ته شدن استخوان های قدرت های شیطانی باطل این 

عصر می اندازد.
جانشین فرمانده سپاه با تأکید بر اینکه نام امام خمینی)ره( 
به ما بیداری مس��لمان از جهل مدرن را گوشزد می کند، تصریح 
ک��رد: نام امام خمینی بیانگر هویت، اس��تقالل، آزادی، کرامت و 

شرافت ملت ایران و مسلمانان جهان است.

وجود رهبری یک مائده الهی است
س��ردار س��المی با تأکید ب��ر اینکه بعد از ام��ام راحل، بیرق 
باشکوه انقالب به دست شخصیتی قرار گرفت که ناخدای سفینه 
نجات امت اسالم است، گفت: شکوه والیت علوی توسط ناخدای 

سفینه نجات در جامعه نمود دوچندانی پیدا می کند.
وی با اعالم اینکه شخصیت بزرگی که قوه تدبیر مرکزی یک 
انقالب بزرگ اس��ت و جهاد کبیر امت اسالم را علیه ستمکاران و 
مس��تکبران هدایت می کند، امامت و پیشگامی یک نهضت عظیم 
را برعه��ده دارد، گفت: ایش��ان جهان را برای نجات مس��لمان و 
اس��الم مدیریت می کند. سردار سالمی با اعالم اینکه امروز وجود 
ش��ریف ولی فقیه، رهبر معظم انقالب اس��المی ایران یک موهبت 
و مائده ای اس��تثنایی و الهی برجهان اس��الم و مستضعفان است، 

اضافه کرد: وجود این گوهر شریف جای شکر و قدردانی دارد.
جانشین فرمانده سپاه در بخش دیگری ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطر شهدای انقالب اسالمی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، 
گف��ت: ای��ن حقیقت امروز در عالم می درخش��د که اس��الم تحت 

پرتوهای درخشان یک انقالب بزرگ به حاکمیت رسیده است.

دشمنان ایران مأیوس شده اند
سردار سالمی گفت: عظمت اسالم برای قدرت های بزرگی که 
پیشرفت و جهانی شدن خود را تسلط برجهان اسالم می دانستند 
و س��ال ها از غارت انرژی سرشار اسالم روزگار می گذرانند و خود 
را در ت��راز قدرت جهانی قراردادند، قابل تحمل نیس��ت. وی بیان 
کرد: تا امروز دش��منان تمام ابزارهای خود را به کار گرفتند تا از 

تبدیل شدن اسالم به قدرت و بیداری اسالمی جلوگیری کنند.
جانش��ین فرمانده س��پاه با بیان از ب��دو تولد تا ام��روز درگیر 

جنگ های جهانی بوده است، گفت: همواره در هر جنگی آمریکا، اروپا 
و رژیم های متعهد با آمریکا مقابل انقالب اسالمی ایران ایستاده اند.

سردار سالمی با بیان اینکه دشمن همه تدبیر، نیرنگ و فتنه 
خود را به کار گرفت تا انقالب را به نابودی بکش��اند، گفت: در هر 
صحنه ای اسالم پیروز و انقالب اراده خود را بر دشمن نشان داده 
است. وی بیان کرد: انقالب اسالمی در هر صحنه ای پیروز بوده و 
دشمنان را ناامید کرده است امروز دشمنان مأیوس و سرشکسته 

هستند و از قدرت عمل برخوردار نیستند.

آمریکا در مقابل ایران به بن بست رسیده است
جانشین فرمانده سپاه با اعالم اینکه تا امروز هرگز چهره آمریکا 
را شکسته و ناامید ندیده بودیم، افزود: امروز ناامیدی و فقدان نشاط 
را در این چهره می توان به راحتی دید، اعتراف به پوسیدگی ارتش 

آمریکا بیان بزرگ ترین مقام فعلی این کشور است.
سردار سالمی به اعتراف های مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه 
دیگر توان جنگ کردن ندارند چراکه از زیرس��اخت های پوسیده 
برخوردار هس��تند اشاره کرد و گفت: محیط اجتماعی فروپاشیده 
و 38 هزار خودکش��ی جوانان در طول هر سال بیانگر نابودی این 
کش��ور است. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه جنگ دش��منان ازجمله آمریکا علیه ما در حوزه نظامی به 
بن بست رسیده اس��ت، خاطرنشان کرد: دشمن تمرکز خود را بر 
دو موضوع عمده جنگ اقتصادی و استمرار تهاجم فرهنگی برای 

سست کردن بنیان اعتقادی جوانان معطوف کرده است.
وی با اش��اره به اینکه س��ناریوی جنگ نظامی خاتمه یافته 
اس��ت، گفت: 38 سال قدرت افزایی و مقاومت ملت ایران، دشمن 

را به بازدارندگی رسانده است.

دشمن با نسخه برجام از جنگ منصرف نشد
سردار سالمی به حضور مردم درصحنه های بزرگ سیاسی و 
اجتماعی نظیر راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن اشاره کرد و 
گفت: با تکیه بر قدرت درونی ملت توانس��تیم سازه ها، سخت افزار 
و نرم افزارهای نظام را ایجاد کردیم، امروز دش��من با نگاه به این 

قدرت به پناهگاه می رود و درصدد توقف آن است.
جانش��ین فرمانده س��پاه پاسداران انقالب اس��المی با تأکید 
ب��ر اینکه نس��خه  برجام دش��من را از جنگ منص��رف نکرد بلکه 
روح اس��تقامت مردم سبب تحقق این مهم ش��د، اظهار کرد: راه 
برون رفت از مشکالت اقتصادی توجه به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری اس��ت. وی تحقق سیاس��ت های کالن اقتص��اد مقاومتی 
و جهاد همچنین تبعیت از اندیش��ه های مق��ام معظم رهبری را 
باع��ث پیروزی ملت ایران در این نبرد اقتصادی دانس��ت و گفت: 
پیش��وایان بزرگ دین به ما آموختن��د که بر قدرت هایی که توان 

آفرینش یک پشه را ندارند نمی توان اعتماد کرد.
جانشین فرمانده سپاه خاطرنشان کرد: چهره عریان دشمنان 
خود را دیده ایم و می دانیم بین واقعیت و مجاز فاصله بی ش��ماری 
وج��ود دارد. وی با تأکی��د بر اینکه رژیم نحس صهیونیس��تی از 
عظمت ملت در راهپیمایی بزرگ  بیست و دوم بهمن ترسیده بود، 
گفت: در آینده ای نزدیک پیروزی های نهایی را بر سیاس��ت های 

دشمنان جشن می گیریم.
سردار س��المی با تأکید بر اینکه وقتی مردم ایران به صحنه 
می آین��د دروازه های رحمت بر کش��ور جمهوری اس��المی ایران 
گشوده می شود، گفت: فلسفه وجودی سپاه مبتنی بر اداره جهاد 
بزرگ اس��ت و توفیق پوشیدن لباس فداکاری و فدا شدن در راه 

آرمان ملت جای افتخار دارد.

امیر اسماعیلی مطرح کرد
خبر خوب از به کارگیری سامانه های جدید پدافندی

فرمانده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( 
گف��ت: به زودی اخبار خوبی از به کارگیری س��امانه های 

جدید پدافندی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
امیر فرزاد اسماعیلی اظهار داشت: ترکیب سامانه های 
بومی پدافند هوایی با نیروی انسانی جوان و آموزش دیده 
درصد اطمینان مناس��بی را برای دفاع از آس��مان کشور 
ایجاد کرده است. وی با اشاره به پیشرفت های این قرارگاه 
در تمام حوزه های ماموریتی پدافند گفت: وضعیت دفاعی 
موجود در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها اس��ت و این 

آمادگی با تکیه بر توان داخلی کشور ایجاد شده است.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( تصریح 
کرد: رزمایش پدافند هوایی در س��ال جاری نش��ان داد که 
پدافند برای دفاع از کش��ور به تجهیزات بومی خود متکی 
است و نمونه این امر شلیک موفق سامانه موشکی تالش بود 
که توانست اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار پایین را در 

ارتفاعی بلند به خوبی شناسایی، رهگیری و منهدم کند.
امیر اس��ماعیلی در پایان تصریح کرد: به زودی اخبار 
خوب��ی از به کارگیری س��امانه های جدی��د پدافندی در 

اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

بزرگترین تدبیر، مقاوم سازی ملت در برابر تحریم هاست
نزدیکی کشورهای مدعی اسالمیت به اسرائیل، خیانت بزرگی است

آگهي دعوت سهامداران شرکت معدني گچ آسمان 
(سهامي خاص) بشماره ثبت ٢١٢٠

هيات مديره شرکت 

جهت تشکيل مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع 
نوبت اول که در تاريخ ٩٥/١١/٢٥ برگزار گرديد در جلسه مجمع نوبت دوم در ساعت ١٠ 
تاکسي  صبح يکشنبه مورخ ٩٥/١٢/١٥ در آدرس شاهرود خيابان مسجد جامع روبروي 
تلفني چمران مجتمع باروتيان طبقه اول سمت راست واحد ٤ ، تشکيل مي گردد ، حضور 

بهم رسانيد. 
دستور جلسه: ١- افزايش سرمايه

آگهى تغييرات شركت كيسون آشيان سهامى خاص به شماره ثبت 407884 
و شناسه ملى 10320585024 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
موسسه   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,08,17 مورخ  العاده  فوق  بطور 
بازرس  به سمت  ملى 10840017999  به شناسه  مشار  بهراد  حسابرسى 
اصلى و موسسه حسابرسى آزموده كاران به شناسه ملى 10100468600 

به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب شدند.  1 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (25329)

آگهي مزايده فروش لودر 
شهرداري حمزه در نظر دارد نسبت به فروش يکدستگاه لودر مدل ZL٥٠GN مدل ١٣٩٥ از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد لذا از عالقه 

مندان و متقاضيان جهت شرکت در مزايده فوق دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي بمدت ده روز اداري جهت خريد اسناد مزايده به واحد امور اداري 

شهرداري مراجعه نمايند، ضمنًا هزينه درج آگي بعهده برنده مزايده مي باشد.

تلفن تماس: ٠٩٣٩٨٩١٦٢٢٩

روابط عمومي شهرداري حمزه

ت اول
نوب


