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پهاد فراز-۳ با برد ۱۰۰ کیلومتر قادر است 
انواع ماموریت های شناسایی را انجام دهد.

نیروه��ای مس��لح کش��ورمان طی��ف متنوعی از 
پهپادها را برای اجرای ماموریت های مختلف بکارگیری 
می کنند. این پهپادها بنا به نوع ماموریتی که قرار است 

انجام دهند، از قابلیت های متفاوتی برخوردار هستند.
یک��ی از پهپادهایی که بدس��ت متخصصان صنایع 
دفاعی کش��ورمان طراحی و تولید ش��ده اس��ت، پهپاد 
فراز-3 است. این پهپاد دارای برد عملیاتی 100 کیلومتر 

است و می تواند 8 ساعت مداومت پروازی داشته باشد.
این پهپاد هم چنین مجهز به دوربین شناس��ایی 
دید در ش��ب و روز اس��ت که به خوب��ی می تواند کار 

شناسایی و تصویر برداری را انجام دهد.  تسنیم

 اغلب کشورهای جهان
مخالف سیاست ضد ایرانی آمریکا هستند

رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی جمهوری 
اسالمی با اشاره به اعمال فشار بر ایران اظهار کرد بجز 
معدود کشورهای وابس��ته به آمریکا اغلب کشورها با 
این سیاس��ت ضد ایرانی، مخالفت خود را اعالم داشته 
ان��د، ولی آمریکا با زور، قلدری و تهدید اهداف خود را 

همچنان دنبال می کند.
'کم��ال خرازی' ه��دف ایاالت متح��ده آمریکا از 
این فش��ارها را تغییر نظام جمهوری اسالمی در ایران 
عنوان ک��رد و افزود: تا زمانی ک��ه تغییری در اهداف 
آمریکا دیده نشود و این رژیم دست از تهدید و قلدری 
علیه مردم و نظام ایران برندارد، ایران آمادگی ش��روع 
هیچگون��ه مذاکره ای را ب��ا آمریکا ندارد و به مقاومت 

خود ادامه خواهد داد.  ایرنا

نوروزی :
دولت به نماینده ها دستور داد تا با طرح تشدید 

مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کنند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: دولت در 
روز رای گی��ری ای��ن طرح در صحن علنی رس��ما به 
نماینده ه��ای دولتی دس��تور داده بود ت��ا با این طرح 
مخالف��ت کنن��د. از ای��ن رو ب��ه نظر می رس��د دولت 

متاسفانه با رانت خواری و ویژه خواری موافق است.
حجت االس��الم حس��ن نوروزی، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی با اش��اره ب��ه لزوم عزم و اراده جدی 
مس��ئوالن برای مبارزه با مفس��اد اقتصادی در کشور، 
اظهار داش��ت: در حالی که مسئوالن دولتی براساس 
شایسته ساالری و درستی و صداقت انتخاب می شوند 
تا مشکالت مردم را حل کنند، اما متاسفانه امروز می 
بینیم که عزم و اراده جدی از س��وی آنها برای مبارزه 

با فساد اقتصادی وجود ندارد.

اخبار

موافق استیضاح کرباسیان نبودیم
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در موضوع اس��تیضاح کرباسیان دولت 

مخالفت خود را به روش های مختلف بیان کرده بود.
حسینعلی امیری در پاسخ به سوالی درباره استیضاح مسعود کرباسیان وزیر 
پیشین اقتصاد و اینکه گفته ش��ده معاونت پارلمانی رئیس جمهور تالشی برای 
ممانعت از این اتفاق نکرد؟ گفت:  این اخبار درست نیست. ما حامی وزرای دولت 

بودیم و حضور اکثریت اعضای دولت در مجلس نشان دهنده همین مسئله بود.
وی افزود:  روابط  وزرا با رئیس جمهور آنقدر خوب است که اگر اشاره هم کنند، نیازی 

به اینکه عزل کنند، وجود ندارد. فضای دولت فضای برادری اخالص و صداقت است.
معاون پارلمانی خاطرنشان کرد: اینکه نقل شده بود بنده در پاسخ به نماینده ای که 
از من خواس��ته بودند از کرباس��یان دفاع کنم و من نیز گفتم هر چه نظر مجلس است، 

همان انجام شود درست نیست.  تسنیم

پارلمان 
بررسی لوایح مرتبط با اف. ای. تی. اف  بر مبنای شرع

عض��و فقهای ش��ورای نگهب��ان گفت: ش��ورای نگهبان ب��ه دور از مصلحت 
اندیشی، لوایح مربوط به اف. ای. تی. اف را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد 

بررسی قرار می دهد.
رئی��س و اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس دیروز ب��ا آیت اهلل محمد 

یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت وگو کردند.
براس��اس این گ��زارش آیت اهلل یزدی در این دیدار با بیان اینکه مس��ئله زائران 

ایرانی و عراقی غیر از اینکه در ابعاد سیاسی مسئولیت هایی را ایجاد می کند.
 وی با اش��اره به تالش دش��منان جمهوری اس��المی علیه نظام جمهوری اسالمی 
بیان کرد: هدف دش��من از راه اندازی جنگ ه��ای روانی، تبلیغاتی و اقتصادی براندازی 
حاکمیت اس��المی اس��ت و ما وظیفه داریم به هر مقداری مواظبت داش��ته باشیم و در 

راستا عمل کنیم.  خانه ملت 

شورای نگهبان 
هماهنگی بین قوا ضروری است

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :  در شرایط فعلی 
اقتصادی به هماهنگی بین قوا نیازمندیم کما این که هدف از تش��کیل جلسات 

هماهنگی بین سران قوا نیز رسیدن به وحدت رویه و هم افزایی است.
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری درباره برگزاری جلس��ات هماهنگی سران قوا برای حل سریع تر مشکالت 
اقتصادی، اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسات رسیدن به وحدت رویه بین سران 

سه قوه و مسئوالن قوای سه گانه است که البته شاهد هم افزایی هم هستیم.
وی گفت : الزم است در جلسات هماهنگی سران قوا درباره پروژه  های عمرانی که باید به 
بخش خصوصی واگذار شود، تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین واگذاری پروژه  های دولتی 
و شرکت های سرمایه گذاری متعلق به دولت به نهادهای مختلف به بخش خصوصی واقعی 

ضروری است، چون باعث جمع شدن نقدینگی از سطح جامعه خواهد شد.  ایسنا

سخنگو 

حقیقتی که گفته نمی شود
ادامه از صفحه اول

در این میان از یک س��و دموکرات ها با برجس��ته 
س��ازی دس��تاوردهای دوران اوباما در مقابله با ایران 
برآنند تا خود را تحق��ق بخش اهداف ضدایرانی البی 
صهیونیس��تی و عربی نش��ان دهند و از س��وی دیگر 
جمهوری خواه��ان ب��ا محوری��ت ترامپ برآنن��د تا با 
برجسته سازی اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر 
ایران و البته تسلیم سازی آن مبنی بر پذیرش مذاکره 
با آمریکا براس��اس خواسته های واشنگتن، قدرت خود 

در تحقق اهداف البی ها نشان دهند.
 حلق��ه تکمیلی این طرح نی��ز اقدامات آمریکا در 
حمایت از تروریس��ت ها در سوریه و حمایت از کشتار 
یمنی ها توس��ط س��عودی و البته اقدام��ات آمریکا در 
قبال فلسطین اس��ت. ترامپ با انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو قدس، حذف کمک ها با آنروا که برابر با حق 
بازگش��ت آوارگان فلسطینی اس��ت و در نهایت طرح 
کنفدراس��یون اردن - فلس��طین اراده خود را به البی 

صهیونیستی نشان می دهد.
ب��ا توجه ب��ه آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 
اقدامات دولتمردان پیشین و کنونی آمریکا برگرفته از 
اهداف آنان در قبال نشس��ت آتی ساالنه سازمان ملل 
متحد و نیز انتخابات کنگره آمریکا اس��ت اما آنچه در 
این میان به آن اش��اره ای نمی ش��ود و با حاشیه سازی 
پنهان می ش��ود، نقش و جایگاه ای��ران در این رقابت 
درون��ی اس��ت که نش��ات گرفت��ه از جای��گاه جهانی 
جمهوری اس��المی اس��ت. این رقابت به خوبی بیانگر 
نق��ش و جایگاه جهانی ایران اس��ت ک��ه واهی بودن 

انزوای کشورمان را آشکار می سازد.
 بر این اس��اس، اینکه برخی ادعا دارند که کشور 
به بن بس��ت رس��یده و یا تحریم ها اثرگ��ذار بوده و در 
نهایت القای لزوم مذاکره با آمریکا برای حل مشکالت 
و خروج از انزوای جهانی کش��ور را سر می دهند دچار 
اش��تباه تحلیلی و محاس��باتی و گرفتار جوسازی های 
محافل رسانه ای و سیاسی غربی گردیده و از حقیقت 
امر یعنی جایگاه جهانی ایران و ناتوانی دشمنان برای 

تسلیم سازی ایران غافل هستند.

سرمقاله

رز
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ر

گروه رویداد  این روزها در حالی که شلیک گ���زارش دو
نیروهای موش��کی س��پاه به مواضع تروریست ها 
موجب مباهات و افتخار مردم ایران شده و حکایت 
از توان و قدرتمندی کش��ور در ای��ن زمینه دارد، 
شاهد هستیم که برخی از افراد و حتی جناحهای 
سیاسی ، مس��ائل و کمبودهای اقتصادی کشور را 
که وظیفه بخش اداری و اجرایی کشور است را به 
حساب سیاس��تهای کلی و دفاعی نظام گذاشته و 
مدعی هس��تند که با وجود ای��ن توانمندی ها باز 
هم کش��ور نمی تواند مشکالت پیش روی خود را 
ح��ل کند و باید رویکرد نگاه به س��وی غرب را در 

پیش گیرد. 
این گروه با استفاده از رسانه های جمعی خود 
ت��الش می کند که اینگون��ه به مردم القا کنند که 
ما این روزها توان ساخت موشک را داریم اما نمی 
توانیم برای کودکان کشورمان پوشک تهیه کنیم. 
آنها همصدا با برخی از معاندان و دش��منان ایران 
موضوع کمبود پوش��ک را بهانه ای برای حمله به 
توان موشکی و قدرت دفاعی کشور قرارداده و فارغ 
از اینک��ه تکرار گزن��ده و مغرضانه این دو کلمه در 
کن��ار هم برای مردم ایجاد س��وال می کند، مانند 
گذش��ته برای رس��یدن به هدف خود از هر وسیله 

ای استفاده می کنند . 
در حقیق��ت ط��رح این موضوع تک��رار همان 
مسئله ای اس��ت که در گذشته برخی با حمله به 
توانمندی های هسته ای کشورمان از آن استفاده 
می کردند و مشکالت معیشتی را در کنار موضوع 
هس��ته ای ق��رار داده و آن را تاکیدی بر مذاکره با 

غربی می دانستند.
آنها همراس��تا با شیفتگان و دلدادگان غرب در 
عملیاتی روانی و رسانه ای اینگونه عنوان می کردند 
که این دو مس��ئله کاماًل به یکدیگر وابس��ته بوده و 

برای حل آن باید با طرف غربی به نتیجه رسید. 
این گروه در حقیقت نقاط قوت ملی کشور را 
به معیش��ت مردم گره می زنند و می خواستند از 

این میان برای خود ماهی بگیرند. 
این درحالی اس��ت که مردم فراموش نکردند 

که بعد از امضای توافق هس��ته ای اعالم ش��د که 
تمام مش��کالت اقتصادی از جمله بیکاری، رکود ، 
گرانی و حتی مش��کل آب خ��وردن مردم حل می 
شود اما حاال آنها می بینند که دالر 3500 تومانی 
آنها در س��ال 94 ب��ه دالر 15 هزار تومانی آنها در 

سال 97 رسیده است. 

هدف از طرح دروغ
همانگون��ه که بارها اش��اره ش��د بس��یاری از 
مدعی��ان این ایده در دو جه��ت تالش می کنند . 
یکی از این راهها که اصالح طلبان نیزبا آن همراه 
هس��تند این است که بار حمایت از دولت را دوش 
خود خالی کنند و مس��ئولیت خسارت های ناشی 

از برجام را به عهده نگیرند .
از س��وی دیگر برخ��ی از حامی��ان دولت نیز 
با ای��ن روش تالش می کنند ت��ا دولت را در این 
زمینه ناکارآمدی های اقتصادی خود نجات دهند 

و دهان منتقدان را نیز ببندند.
ای��ن دو راه در حالی پی گیری می ش��ود که 
دش��من در حال حاضر علنا ً جنگ اقتصادی را با 
کش��ورمان آغاز کرده و تهدیداتش همچنان ادامه 
دارد. اما مردم با تجربه ای که در زمان 8 سال دفاع 
مقدس داشتند به این واقعیت پی برده اند که اگر 
کشور مجهز به توانمندی های دفاعی نباشد، قادر 

نخواهد بود از اقتدار  کیان خود دفاع کند. 
اینکه تا کنون دش��منان ایران نتوانس��ته اند 
حتی اندیشه تعرض به ایران را به ذهن راه دهند و 
آن را در برنامه های خود بگنجانند ناشی از همین 
ت��وان دفاعی کش��ور از جمله توانمندی س��اخت 

ادوات نظامی و موشکی در کشور است. 
در ای��ن میان آنها م��ی دانند که غفلت از این 
توانمندی موجب تحریک و گستاخی دشمن شده 
و دلی��ل حمله دولت به این تفک��ر نیز همین امر 
اس��ت. همچنان که مقامات امریکایی بارها عنوان 

کرده اند که به این موضوع توجه دارند.

منکر واقعیت ها نیستیم
در ای��ن می��ان اگرچه هیچک از دلس��وزان و 
مسئوالن کشور منکر واقعیت یاد شده نیستند اما 
نباید فراموش کرد که  در کش��ور مش��کالتی نیز 
وج��ود دارد، که یکی از آنها تامی��ن نیازمندی ها 

اساسی و روزمره مردم است . 
البته طرح دو مس��ئله دفاعی در کنار مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و معیش��تی مردم از این بابت 
هم خوانی دارد که باید گفت مسبب اصلی کاستی 
ها در کش��ور طرحی برای زیر س��وال بردن توان 

دفاعی کشور است. 
در این میان این س��وال مطرح می ش��ود که 
مس��بب اصلی این مسائل چه کسانی هستند و آیا 
ناکارآمدی اقتصادی و ا جرایی در کش��ور است که 
این ش��رایط را ایجاد کرد یا توانمندی موش��کی و 

آمادگی در برابر دشمن.
سوال اینجاست مسئولیت اقتصادی کشور به 
دوش چه کسانی است؟ آیا بی عملی، ناکارآمدی ، 
عدم تدبیر و کرختی برخی از دولتمردان و تصمیم 
گیری های اش��تباه در حوزه اقتصادی باعث نشده 
که کمبود پوش��ک به عنوان مس��ئله ای در کشور 

مطرح و سوژه ای برای رسانه های غربی شود. 
موضوعی که راه حل آن پیش��تر ارائه ش��د و 

کلیه کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند.
اگ��ر راهکارهای اقتص��اد مقاومت��ی به دقت 
انجام و از ظرفیت های داخلی کش��ور بهره گیری 
و نقدینگ��ی به ش��کلی صحیح مدیریت می ش��د 

هیچگاه شاهد چنین شرایطی در کشور نبودیم.
کش��ورهای غربی و دش��منان ایران پیش��تر 
موضوع هس��ته ای را زی��ر ذره بین خود قرار داده 

بودند و حاال توان موشکی را عامل مشکالت کشور 
معرفی می کنند. 

وقتی مس��ئولی دولتی می گوی��د که به دلیل 
تحریمها حت��ی نمی توانیم کارت ملی هوش��مند 
صادر کنیم و یا اینکه مواد پوشک از خارج وارد می 
شود دشمن حتماً از این شرایط استفاده می کند. 
طرفداران این نظریه هیچگاه به مردم نگفتند 
که آنها و پیاده نظام دشمن همان کسانی هستند 
که عامل ایجاد کمبودهای مقطعی در کش��ور بود 
و برخی نیز برای رس��یده به س��وده اندک با آنان 
همراهی می کنند و حتی به کودکان کشورش��ان 
نیز رحمی ندارند. آنان به مردم نمی گویند، تقدم 
منافع فردی و جناحی ، فرصت طلبی رانت خواران 
و جنگ اقتصادی دش��من دست به دست یکدیگر 

داده و آشفتگی ها را رقم زده است. 

موشک سازان
ام��ا وخیم ت��ر از این دروغ پ��ردازی ها ایجاد 
جنگ رسانه ای و اس��تفاده از قابلیت های فضای 

مجاز ی در این زمینه است . 
در حال��ی که مقامات نظامی کش��ورمان بارها 
از آمادگی خود برای کمک به بخش های مختلف 
کشور و دولت سخن گفته اند، جای دریغ است که 
هیچ��گاه این آمادگی ها مورد توجه قرار نگرفت و 
حتی موجب گله گذاری آنان از نامه های بی پاسخ 
شد. شاید تحریمها درصدی در شرایط کشور موثر 
باش��د اما تدبیرها چه ؟ چرا  نیروهای مس��لح باید 
برای اینکه کارش��ان را دس��ت انج��ام دادند مورد 
انتقاد قرار بگیرند ؟ آیا بی انصافی نیست که توسعه 
توانمندی دفاعی کشورمان را به دلیل ناهماهنگی 

بخش های دیگر مورد انتقاد قرار دهیم. 
در این میان توس��عه می ش��ود که اگر دولت 
نمی تواند خود گره از مش��کالت کش��ور بگشاید 
و ب��ه مدیریت ام��ور بپ��ردازد از نیروهای جهادی 
و کارشناس��ان و دلس��وزان نظام کم��ک بگیرد تا 
همانط��ور که در زمینه های نظامی و قابلیت های 
موشکی نش��ان دادیم که پیشرو هستیم در بخش 

های دیگر نیز پیشروی کنیم. 

نگاهی به رویکرد مغرضانه منتقدین توان دفاعی کشور 

تحریمها یا تدبیرها کدامیک مقصراند؟

رئی��س جمهور گفت: ب��ا وجود رهبری  شجاع و مدبر و مردم فداکار و مصمم از خیابان پاستور
این مرحله نیز عبور خواهیم کرد؛ اما همه مسئوالن، تریبون 

داران، احزاب و رسانه ها در معرض امتحان قرار دارند.
جلسه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دیروز  به ریاست 
حس��ن روحان��ی رییس جمهوری اس��المی ای��ران در نهاد 

ریاست جمهوری برگزارشد.
روحانی با اش��اره به پیام حضرت امام خمینی در محرم 
1342 و فراخوان ایش��ان به وعاظ و هیأت های مذهبی برای 
بیان حقایق، افزود: پیام امام راحل روح تازه ای به س��خنرانان 
و مجالس عزاداری ساالر شهیدان بخشید که تا محرم 1357 

ادامه یافت و به پیروزی نهضت اسالمی منجر شد.
رئی��س ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی گف��ت: همه 
آزدیخواهان و مس��لمانان تحت تأثیر حادثه کم نظیر کربال 
هس��تند و جهانیان در برابر عظمت و آرمان ش��هدای کربال 

سر تعظیم فرود می آورند.
روحانی تأکید کرد: حادثه عاش��ورا نشان داد که جوهر 
دین داراِن واقعی هنگام آزمایش های سخت و تاریخی عیان 

می شود.
رئیس شورای عالی امنیت ملی سپس به تحلیل شرایط 
موجود و توطئه دش��منان نظام اس��المی برای ضربه زدن به 
اقتصاد کش��ور و ایجاد مش��کل در زندگی م��ردم پرداخت و 
افزود: با وجود رهبری شجاع و مدبر و مردم فداکار و مصمم از 

این مرحله نیز عبور خواهیم کرد؛ اما همه مسئوالن، تریبون 
داران، احزاب و رسانه ها در معرض امتحان قرار دارند.

 روحان��ی به برخی از واقعیت های اقتصادی کش��ور، از 
جمل��ه افزایش صادرات و کاهش واردات کش��ور در 6 ماهه 
اخیر نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل اشاره و گفت: ملت 
و دول��ت کنار یکدیگرند و دس��تگاه اجرایی با تمام توان به 

دنبال حل مشکالت مردم خواهد بود.
رئیس جمهور ضمن اش��اره به آمار رش��د 20 درصدی 
نقدینگی کش��ور در یکس��ال گذش��ته، نقدینگ��ی را بویژه 
وقتی با منش��أ پایه پولی باشد، مش��کل آفرین برای اقتصاد 
کش��ور دانست و با تأکید بر برنامه های دولت برای مدیریت 
نقدینگ��ی به س��مت تولید و اش��تغال، اف��زود: بخش  قابل 
مالحظ��ه ای از افزایش نقدینگی در س��ال های اخیر مربوط 
به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود، در حالی 
که  علیرغم روال گذشته، این دولت هرگز برای اداره کشور 

در پی استقراض از بانک مرکزی نشد.
رئیس ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی ب��ه نقش مهم 
دانش��گاهیان در روحیه آفرین��ی، امید و آگاهی بخش��ی به 

جامعه نیز تأکید کرد.
روحانی همچنین به حجت االس��الم والمسلمین رستمی 
رئیس جدید نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها 
خیرمقدم و از خدمات حجت االسالم والمسلمین محمدیان در 

سال های تصدی مسئولیت این نهاد قدردانی کرد. فارس

روحانی:
 همه در معرض امتحان قرار دارند 

رئیس س��ازمان بس��یج مستضعفین در  مراسم صبحگاه رزمایش اقتدار عاشورایی بسی���جي ها
بسیج در مش��هد مقدس گفت: ما گله مندیم که مسئوالن از 

ظرفیت بسیج استفاده نمی کنند، ولی مایوس نیستیم.
از خداون��د  اف��زود:  س��ردار غالمحس��ین غیب پ��رور 
می خواهیم ما را جزء ش��یعیان حقیقی حضرت قرار دهد و 

مملکت اسالمی رادر مسیر پیشرفت و تعالی موفق بدارد.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه انقالب اس��المی مینیاتوری از 
عاشورای حس��ینی است، اظهار داشت: حرکت امام حسین 
)ع( برای همه ما گوشزدی بود که راه رشد در پناه دین خدا 

میسر است، ولی دشمن این پیام را نمی خواست بربتابد.
سردار غیب پرور تصریح کرد: وقتی هوای نفسانی غالب 
و کان��ون ثروت و قدرت در جامعه خودنمایی کند می توانند 
دس��ت به دس��ت هم دهند و تا جایی پیش روند که سبط 

پیامبر )ص( را به شهادت برسانند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه تأکید کرد: همه 
ائمه معصومین علیهم الس��الم نور واحد هستند، ولی همه در 
مظلومیت و غربت شهید شدند خدا هم به برکت اسالم، ملتی 

بیدار، امام عظیم الشأن و روحانیت ایران را تفضل فرمود.
وی با اش��اره به اینکه ما نیازی به رس��تم و اس��فندیار 
نداری��م ت��ا زمانی که برونس��ی و شوش��تری و کاوه داریم؛ 
ادامه داد: قاطبه ملت ایران دلداده مکتب امام حس��ین )ع( 
هس��تند، ولی دش��من تمام قد در برابر انقالب ایستاد وچه 

ددمنشی ها و توطئه هایی که علیه ما ایجاد نکرد.
وی افزود: روس��یاهی آنروز از آن دشمنان ماست، آنان 
می خواستند چهل س��الگی انقالب محقق نشود، ولی امروز 

شاهد شکوفایی انقالب در عمر چهل سالگی آن هستیم.
سردار غیب پرور با اش��اره به اینکه در شرایط اقتصادی 
فعل��ی دول��ت می تواند از ظرفیت های عظیم بس��یج در حل 
مشکالت استفاده کند، عنوان کرد: ما گله مندیم که مسئوالن 

از ظرفیت بسیج استفاده نمی کنند، ولی مایوس نیستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج گفت: وقتی قرار 
شد نام رزمایش انتخاب شود ذهن ما سراغ دفاع مقدس رفت. 
آن روز ها اعزام بزرگ س��پاهیان محمد رسو اهلل )ص( صورت 
گرفت لذا خواس��تیم این رزمایش یاد آن اعزام بزرگ را زنده 

کند و نام رزمایش را همنام پیامبراکرم )ص( نهادیم.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین عنوان کرد: ما در 
پاس��داری از انق��الب ذره ای تردید نداریم. فرمانده اس��تان 
میان مردم می آید و مشکالت مردم را می شنود. این دوران 

سخت است، ولی می گذرد.
وی در انتها با اش��اره به اینکه میدان های خطر زایشگاه 
فتح و ظفر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: دش��من برای ما خط 
و نش��ان نکش��د ما آمده ایم در این دوران راه مقدس امام 
حسین )ع( را با گام های محکم بپیماییم. انتهای این مسیر 
طوالنی متصل به حکومت حضرت حجت )عج( اس��ت، لذا 

محکم باشیم و با زبان امید سخن بگوییم. میزان

سردار غیب پرور : 
گله مندیم مسئوالن از ظرفیت بسیج استفاده نمی کنند

حجت االسالم محمدی گلپایگانی: 
وحانیون؛  اساتید و ر

 سنگ صبور دانشجویان باشند
معظم  مق��ام  دفت��ر  رئی��س  ن یب����و رهبری با اشاره به نقش مهم تر
اس��اتید و روحانیون در مواجهه با دانش��جویان از 

آنها خواست سنگ صبور دانشجویان باشند.
حجت االس��الم و المس��لمین محمد محمدی 
گلپایگانی پیش از ظهر دیروز در مراس��م تودیع و 
معارفه رئیس نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانش��گاه های کشور پس از قرائت حکم حجت 

االسالم مصطفی رستمی، اظهار کرد: حامل سالم 
گرم رهبر معظم انقالب به تک تک شما هستم. وی 
افزود: آنچه که من در دفتر مقام معظم رهبری در 
جلسات هفتگی با ایش��ان مشاهده کردم،  چیزی 

جز حسن خلق و دلسوزی نبود.
حجت االس��الم محمدی گلپایگان��ی در ادامه 
ضمن تبری��ک عید غدیرخم تصریح کرد: هر چند 
از زمان این عید بزرگ گذش��ته اس��ت اما یکی از 
اعیاد بزرگ ما و گویای حقانیت است مانند همان 
حدی��ث معروفی که درباره امام علی)ع( ش��یعه و 

سنی بر من متفق القول هستند .
وی در ادامه با اش��اره به ایام ش��هادت اباعبداهلل 

الحس��ین)ع( یادآور شد: در دنیا حوادث مختلفی رخ 
داده است که گاها تأثیرگذار بودند مانند جنگ جهانی 
اول و دوم ک��ه برخی از مناب��ع، میزان تلفات جنگ 
جهان��ی دوم را 55 میلیون نفر اع��الم کردند اما این 
وقایع با گذشت سالها به فراموشی سپرده شد اما چرا 
حادثه عظیم کربال و شهادت 72 نفر در آن روز از دلها 

و ذهن های مسلمانان و شیعیان خارج نمی شود؟
رئی��س دفتر مق��ام معظم رهب��ری ادامه داد: 
داس��تان کربال در کتاب دل ما نقش بس��ته است. 
این به دو دلیل اس��ت یکی اینکه امام حسین)ع( 
فردی دارای ش��خصیت ممتاز و برجس��ته است و 
دیگ��ر اینکه هدف او مقدس بود و در این مس��یر 

از همه چیز گذش��ت. امام حسین )ع( در راه خود 
هم��ه فداکاری ها را انج��ام داد و از هر چیزی که 

انسان به آن علقه و محبت دارد، گذشت.
وی خطاب به اس��اتید و مس��ئوالن دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری یادآور ش��د: آنچه که 
پیامبر عمل کرد و موفق ش��د مانند کتاب درس��ی 
پیش روی هم��ه ما قرار دارد. اولی��ن نکته در  این 
زمینه اخالق خوش پیامبر است. شما نیز به عنوان 
اساتید و روحانیون معظم با نسل جوان روبرو هستید. 
جوانان ما امروز در مواجه با صدها ش��بهه از س��وی 
رسانه ها ماهواره ها و شبکه های مختلف هستند. آنها 
در این ش��رایط هیچ پناه��ی جز روحانیون معظم و 

اس��اتید بزرگوار ندارند؛ لذا در قبال آنها باید حوصله 
کرد و شما باید سنگ صبور دانشجویان باشید.

حجت االس��الم محمدی گلپایگانی با اش��اره 
به ظرفیت قرآن و احادیث برای گذر از س��ختی ها 
یادآور شد: از فرصتی که در اختیار دارید به سادگی 
عبور نکنی��د، حضور جوانان را قدر بدانید و از این 
ظرفیت برای تبلیغ اس��تفاده کنی��د. معتقدم نهاد 
ب��ا دو موضوع "قرآن و احادی��ث" می تواند در این 
مس��یر به خوبی گام بردارد. وی در پایان سخنان 
خود اعالم کرد: قطعا کس��انی ک��ه در این جایگاه 
خدمت کردن��د، این خدمت ب��رای آنها ذخیره ای 

برای آخرت محسوب خواهد شد.  تسنیم

)س( گفت: از ظرفیت ماه محرم باید برای نظ�����رگاه تولیت آس��تان مق��دس حضرت معصومه 
حفظ وحدت مردم استفاده کرد.

رئیس و تعدادی از اعضای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی که به قم سفر کرده اند، با آیت اهلل سید محمد سعیدی تولیت 

آستان مقدس حضرت معصومه )س( دیدار و گفت وگو کردند.
آیت اهلل س��عیدی در ابتدای این دیدار ضمن عرض تسلیت 
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، اظهار داشت: دشمن به دنبال 
تفرقه افکنی است و در مورد زائران عراقی مشهد و زائران ایرانی 
اربعین شایعاتی را مطرح می کند که با ایجاد الفت بین دو ملت 

می توان از این مرحله عبور کرد.

تولیت آس��تان مقدس حضرت معصومه )س( با بیان اینکه 
امام و مقام معظم رهبری بر انس��جام م��ردم تاکید می کرده و 
تاکید می کنن��د، بیان کرد: از ظرفیت مح��رم باید برای حفظ 

وحدت میان مردم استفاده کرد.
وی خطاب به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: 
شما در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید 
زمین��ه اتحاد مردم را حف��ظ کنید، بنا بر فرم��وده مقام معظم 
رهبری حفظ نظام از مهم ترین معروف ها و ضربه زدن به نظام 

از مهم ترین منکرها است، ما کمک می کنیم تا نظام جمهوری 
اسالمی ایران مجلس مقتدری داشته باشد.

براساس این گزارش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نیز گفت: این کمیسیون  در اجالسیه سوم خود 
برنامه های خوبی را در دس��تورکار قرار داده که احیای ظرفیت 
هایی که در روابط دوجانبه با کش��ورهای مختلف وجود دارد را 
مورد توجه قرار داده اس��ت. حش��مت اهلل فالحت پیشه با بیان 
اینکه موضوع توجه به زائران مذهبی در دس��تورکار کمیسیون 

امنیت ملی مجلس اس��ت تا بتوانیم امکانات موجود را برای رفع 
مشکالت این حوزه بکار گیریم، بیان کرد: در مشهد مقدس نیز 
نشستی را با تولیت محترم برگزار کردیم و مقرر شد تا اقداماتی 

برای ارائه خدمات به زائران پاکستانی انجام شود.
وی با بیان اینکه زنجیره انسانی اعتقادی زائران، زنجیره طالیی 
هستند که بین مردم ایران، عراق و پاکستان وجود دارد. تعداد باالی 
زائران مذهبی عالوه بر داشتن آثار معنوی، سیاسی و راهبردی 6 
میلیارد دالر برای کش��ور آورده اقتصادی دارد که یک و نیم برابر 
عملکرد عمرانی کشور است که برای عدم بهره بردن ایران از این 
ظرفیت اقتصادی توطئه هایی انجام می ش��ود و دشمنان با طرح 

شایعاتی موانعی را برای زائران ایرانی و عراقی ایجاد می کنند.

آیت اهلل سعیدی:
دشمنان به دنبال تفرقه افکنی میان مسلمانان هستند


