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 ضربه سپاه
به عوامل جنایت تروریستی زاهدان

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعی��ه ای از اق��دام قرارگاه قدس در شناس��ایی 
و متالش��ی کردن خانه ه��ای تیم��ی عوام��ل جنایت 
تروریستی اخیر سیس��تان و بلوچستان، در سراوان و 

خاش و دستگیری آنان خبر داد.
درپی دستور سردار سرلش��کر پاسدار محمدعلی 
جعفری فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
مبنی بر پیگیری س��ریع و قاطع قرائن و سرنخ ها برای 
دستیابی به عوامل جنایت تروریستی اخیر سیستان و 
بلوچستان که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی 
از پاسداران امنیت کشور و ملت گردید، روابط عمومی 
کل س��پاه در اطالعیه ای اعالم کرد: به فضل الهی و با 
هم��ت و تالش های مجاهدانه نیروی زمینی س��پاه، با 
پیگیری سرنخ ها توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی 
قرارگاه قدس این نیرو، ش��ب گذش��ته طی عملیاتی 
س��ریع و مقتدرانه چندین خانه تیمی در س��راوان و 
خ��اش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن اس��تقرار 
یافته بودند، شناس��ایی، متالش��ی و تروریس��ت های 

مستقر در آن دستگیر شدند.
این اطالعیه افزوده اس��ت: در این عملیات موفق، 
س��ه تن از تروریست ها دستگیر و 150 کیلوگرم مواد 
آم��اده انفجار و 600 کیلوگ��رم مواد انفجاری در حال 

ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف گردید.
در این اطالعیه با اش��اره به اینکه تروریست های 
دستگیرشده همان عواملی بودند که خودروی انتحاری 
عامل جنایت تروریس��تی اخیر در جاده خاش زاهدان 
را تهیه، هدایت و پشتیبانی کرده اند، تأکید شده است: 
اقدامات سپاه درپیگیری س��رنخ ها برای انتقام قطعی 
و کامل از هس��ته مرکزی گروهک عامل این جنایت، 
ادامه داش��ته و انتظار است با همکاری دولت و ارتش 

پاکستان این امر به سرعت محقق گردد.

۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی 
دستگیر شدند

س��ربازان گمن��ام ام��ام زمان)ع��ج( در اداره کل 
اطالعات مازندران، 5 نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی 
را دستگیر و تحویل مرجع قضایی گردیدند. اخالل در 
نظام اقتصادی کش��ور، خرید و ف��روش غیرقانونی ارز، 
تحصیل مال نامش��روع و جعل و ارائه اسناد مجعول از 

جمله اتهامات دستگیرشدگان است.
تأس��یس ش��رکت های کاغذی و ص��وری و تطمیع 
مسئولین برخی ش��عب بانک ها از جمله شگرد های این 
ش��بکه س��ازمان یافته برای دریاف��ت ارز دولتی به بهانه 
واردات کاال بوده که با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی تاکنون 
کاالیی به کشور وارد نشده و ارز حاصله در بازار های آزاد از 

طریق چند صرافی به فروش رسیده است.
میزان حوالجات ارزی اخذ شده این باند فساد ۷۲ 
میلیون دالر بوده که از برخی بانک ها در اس��تان های 
مازن��دران، تهران، بوش��هر، سیس��تان و بلوچس��تان، 
بندرعب��اس، تبری��ز و قزوین بدون وثیق��ه و تضمین 

دریافت شده است.

 عربستان به برخی پول داده که دام  را
از داخل کشور خریده و خارج کنند

نماین��ده مردم شاهین ش��هر در تذکری ش��فاهی 
گفت: عده ای در حال غارت دام س��بک و س��نگین از 

کشور هستند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی افزود: در نقاط مختلف 
کشور و در روستاها و شهرها، دالالن با پرداخت پول های 
هنگفت و با قیمت های باال دام ها را خریداری و از کشور 
خ��ارج می کنن��د. وی همچنین از عل��ی مطهری نایب 
رئیس مجلس خواست که در جلسه ای با حضور نیروی 
انتظامی، وزرای کشور و جهاد کشاورزی و وزیر اطالعات، 

جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار شود.

اخبار

ماموریت به مرکز پژوهش ها برای بررسی دقیق بیانیه رهبری
رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس گف��ت: دبیرخانه ای در ای��ن مرکز برای 
بررسی دقیق ابعاد پیام مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی تشکیل شده است.
کاظ��م جاللی با اش��اره به پیام مق��ام معظم رهبری به مناس��بت چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی، با تاکید بر این که دستگاه های مختلف باید دستاوردها و 
نواقص در طول ۴0 سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنند، افزود: نهادهای مختلف باید 

پیام رهبری را متناسب با وظایف شان مورد بررسی قرار داده و آن را عملیاتی کند. 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در روزهای آینده مرکز پژوهش ها دبیرخانه ای 
را تشکیل خواهد داد که در آن کارشناسان از حوزه های مختلف موظف هستند این پیام 
را در دس��تور کار قرار دهند تا طی ماه های آینده گزارش��ی به مجلس شورای اسالمی و 

کشور ارائه دهیم.  فارس

بهارستان
پرونده درگیری نماینده بیجار با مأمور پلیس به کجا رسید؟

س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از تعیین تکلیف پرونده 
درگیری نماینده بیجار با مأمور پلیس راهور در جلسه امروز این هیئت خبر داد.

محمدجواد جمالی گفت: پرونده درگیری نماینده بیجار در مجلس با یکی از 
مأموران پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد امروز در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
بررسی می شود. وی افزود: با توجه به درگیری آقای کریمی با یکی از مأموران پلیس 
راهور، نیروی انتظامی ش��کایتی از وی مطرح کرده بود که پیرو این شکایت پرونده در 

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و در جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: پس از شکایت نیروی انتظامی از نماینده بیجار به این هیئت، جلساتی با 
مسئوالن نیروی انتظامی داشتیم و فیلم دوربین مدار بسته فرودگاه مهرآباد نیز بازبینی 
شد. قرار است در جلسه امروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پرونده نماینده 

بیجار را تعیین تکلیف کنیم.  تسنیم

پرسمان
ایران شروط اروپا برای اجرای »اینستکس« را نمی پذیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسئوالن ایران 
به هیچ وجه شروط اروپایی ها مبنی بر اجرای ساز وکار مالی را نخواهند پذیرفت.

حس��ن بیگی با اشاره به سازوکار ویژه مالی اروپایی ها برای مبادله اقتصادی 
با ایران موسوم به "اینستکس"، گفت: نباید ما به وعده های اروپایی ها خوشبین 
باش��یم، بلکه باید راه پیش��رفت را در داخل کشور جس��ت وجو کنیم. وی افزود: 
کشور های اروپایی همواره تحت سلطه آمریکایی ها هستند و هیچ اراده ای از خودشان 
ندارند، لذا ممکن اس��ت تحت فش��ار آمریکا هر اقدامی از جمله عدم اجرایی کردن این 

سازوکار مالی را انجام دهند، بنابراین اروپایی ها چندان قابل اعتماد نیستند.
وی با اش��اره به اظهارات مس��ئوالن اروپایی مبنی بر مش��روط کردن اجرای سازوکار 
ویژه مالی اروپا به تصویب اف.ای.تی.اف، خاطرنشان کرد: مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 
به هیچ وجه شروط اروپایی ها مبنی بر اجرای ساز وکار مالی را نخواهند پذیرفت.  تسنیم

دیدگاه

همه خدعه های اروپا
ادامه از صفحه اول

رهبر معظم انقالب اس��المی  در دیدار روز گذشته 
خطاب به مسئولین فرمودند؛ من به مسئولین نمی گویم 
چه کنند اما باید بنشینند فکر کنند و به گونه ای عمل 
کنند ک��ه فریب آنها را نخورند و ب��ه امید آن که حاال 

کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.«
نمونه حاضر و بارز موجود، مش��کل برجام اس��ت 
که باعث ش��کل گیری مشکالت دیگر شده است. اگر 
توافق هس��ته ای وجود نداش��ت، آیا این همه چالش 
و تنش های سیاس��ی از بیرون و از س��وی دشمنان به 
کشور تحمیل می شد؟ برجام ظرفیت های زیادی را از 
ایران هدر داد اما نتیجه ای را حاصل نشد، غفلت هایی 
در این مدت 5 س��ال صورت گرفت که مقصر و باعث 
آن مذاکرات و توافق هس��ته ای ب��ود. اکنون نیز اروپا 
وق��ت کش��ی می کند، نباید بیش��تر از ای��ن به طرف 
مقابل زمان بدهیم. آنها در انتظار ظاهر ش��دن نتیجه 

تحریم های اقتصادی هستند.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
صب��ح دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم اس��تان 
آذربایجان شرقی، ضمن تشکر صمیمانه از حرکت 
ب��زرگ و آگاهانه مل��ت ای��ران در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن امس��ال، نظ��ام جمه��وری اس��المی را در 
بهتری��ن موقعیت و جبهه اس��تکبار و در رأس آن 
امری��کا را در ضعی��ف ترین ش��رایط دانس��تند و 
گفتند: مردم به ویژه جوانان و همچنین مس��ئوالن 
باید با وقت شناسی و اقدام بهنگام، از ظرفیت های 
فراوان به منظور حل مش��کالت کش��ور اس��تفاده 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای س��خنان 
خود با اشاره به راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن امسال 
افزودند: من در بیانیه چند روز پیش از مردم ایران 
تشکر کردم اما آن تشکر خیلی کمتر و کوچکتر از 
حق ملت ایران اس��ت زیرا مردم در راهپیمایی ۲۲ 

بهمن امسال، کار بزرگی انجام دادند.
ایش��ان با اش��اره به حضور پرحجم و گسترده 
م��ردم در راهپیمای��ی ۲۲ بهمن، تأکی��د کردند: 
گزارش��ها و ارزیابی ها نش��ان می دهن��د، در اکثر 
شهرهای کش��ور حضور مردم نس��بت به سالهای 
قبل، بیش��تر و متراکم تر بوده اس��ت ک��ه با همه 

وجود از مردم سپاسگزاری می کنم.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: اگرچه دشمن 
در تبلیغ��ات خود این حضور را کتمان و یا س��عی 
در کوچک نمای��ی آن می کند، اما ای��ن واقعیت را 
می بینن��د و معن��ای این حضور عظی��م مردمی را 

متوجه می شوند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر اینکه 
هر کش��وری که مردم آن اینگونه در میدان حضور 
داشته باشند، از ِکید و آسیب دشمن مصون خواهد 
بود، گفتند: حضور گس��ترده مردمی در راهپیمایی 
۲۲ بهمن امس��ال، در واقع یک حرکت سیاس��ی، 
امنیتی، انقالبی، آگاهانه و پر معنا بود و مردم همان 
شعار اصلی یعنی »مرگ بر امریکا« را که به معنای 
مرگ بر س��لطه گری و توطئه گری و تجاوزگری و 

دست اندازی به حقوق ملتها است، سردادند.
ایشان افزودند: باید شکرگزار خداوند بود زیرا 
دلهای مردم به دس��ت او اس��ت و در واقع خداوند 

متعال بود که مردم را به خیابانها آورد.
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به برخی افراد 
ضعیف و منفعل ک��ه همواره ضعف های خود را به 
مردم نسبت می دهند و مدعی ضعیف شدن انقالب 
هس��تند، خاطرنش��ان کردند: م��ردم همین هایی 
هس��تند که در روز ۲۲ بهمن در خیابانها دیدید و 
خداوند این ملت را که با بصیرت از هویت و کشور 

خود دفاع می کنند، مورد لطف قرار خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به شهادت 
جمعی از پاس��داران حافظ امنیت و مرزها اشاره و 
تأکید کردند: این ش��هادت ها باید ما را هوش��یار و 
آگاه کند که امنیت کش��ور به قیمت خون بهترین 
جوانان کشور به دست می آید و همه باید قدردان 

این جان فشانی ها باشیم.
رهبر انقالب اس��المی امنیت کش��ور و امنیت 
مراس��م هایی همچون راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن 
و عزت ملی کش��ور را مرهون جان فشانی حافظان 
امنیت در سپاه، ارتش و نیروی انتظامی دانستند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همچنین با تجلیل 
از مردم ش��هیدپرور اصفهان و حضور پرش��کوه و 
اعجاب آور آنان در تش��ییع شهدای حافظ امنیت، 
تأکید کردند: مردم اصفهان همواره جزو پیشگامان 

نهضت و انقالب اسالمی بوده و هستند.
ایش��ان در ادامه سخنان خود، ۲۹ بهمن سال 
1۳56 و قیام مردم تبریز را یوم اهلل واقعی خواندند 
و با اشاره به پیشگامی و بصیرت و عملکرد انقالبی 
م��ردم تبریز و آذربایج��ان در حوادث مهم انقالب 
گفتن��د: این قیام مردمی دو ویژگی مهم داش��ت، 

1- وقت شناسی و ۲- اقدام بهنگام.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه مردم 
آذربایج��ان باید در گام دوم انق��الب نیز همچون 
مراحل قبل پیش��گام و پیش��تاز باش��ند، افزودند: 
ام��روز نظام جمهوری اس��المی از لحاظ فرصت و 
موقعیت و از لحاظ زمان اقدام و حرکت در بهترین 

شرایط قرار دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: امروز روز کار 
و حرکت دولت، مسئوالن، ملت و بخصوص جوانان 
اس��ت که باید ظرفیت های بال اس��تفاده فراوان و 

گسترده کشور را شناسایی و بهره برداری کنند.
ایش��ان اس��تفاده از ظرفیت ه��ای کش��ور را 
نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانس��تند و 
خاطرنشان کردند: گروههای جواِن مؤمن و انقالبی 
باید هر کاری را که امکان پذیر است در چارچوب 
قوانی��ن و مصلحت کش��ور انجام دهن��د و معطل 

کسی نباید بمانند.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره ب��ه موقعیت 
ضعیف دشمن یعنی جبهه استکبار و در رأس آن 
رژیم متجاوز امریکا، تأکید کردند: ما نمی خواهیم 
خود را به ساده لوحی بزنیم و از دشمن غافل شویم 
اما واقعیات نش��انگر آن اس��ت که دشمن به شدت 

گرفتار مسائل داخلی و خارجی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای »مشکالت اجتماعی«، 
»افسردگی و س��رخوردگی جوانان«، »افزایش آمار 
قتل و جنایت«، »گس��ترش اعتیاد و مواد مخدر«، 
»درگیری میان سران آمریکا« و »بدهی های عجیب 
و غری��ب« را بخش��هایی از گرفتاری ه��ای امری��کا 
برش��مردند و افزودن��د: همه این موارد مس��تند به 
آمارها و گزارشهای رسمی و داخلی امریکا است و به 
دلیل همین مشکالت و گرفتاری ها، دچار وضعیت 
کنونی در س��وریه و عراق و افغانس��تان ش��ده اند و 

به شدت نیز عصبانی هستند.
ایش��ان با اش��اره به برگزاری ناموفق نشست 
ورش��و گفتند: دولتمردان ضعی��ف العقل امریکا از 
برخی دولتهای همکار خ��ود و دولتهای ضعیف و 

مرعوب برای نشس��ت ورش��و و تصمیم گیری ضد 
ایران دعوت کردند اما این نشست به هیچ نتیجه ای 
نرسید و همه اینها نشانه ضعف است و دشمن که 
در حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع به 

جنجال و فحاشی می کند.
رهب��ر انق��الب اس��المی تأکی��د کردن��د: این 
جنجال ه��ا که از روی ضعف اس��ت، نباید دل فالن 
مسئول را خالی و یا فالن جوان را دچار خطا کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: آن 
روزی ک��ه این انقالب یک نه��ال ضعیف بود، همه 
دشمنان متحد شدند ولی نتوانستند کاری بکنند، 
بنابرای��ن امروز که آن نه��ال تبدیل به یک درخت 

تناور شده است، هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایش��ان با یادآوری س��خنان حض��رت زینب 
س��الم اهلل علیها در دربار یزید، گفتند: امروز هم ما 
به دش��من می گوییم، هر غلط��ی می توانی بکنی، 

بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی توانی بکنی.
رهبر انقالب اس��المی، نشست شکست خورده 
ورش��و و هم نش��ینی مقامات کش��ورهای به ظاهر 
مسلمان با رژیم صهیونیستی و هم پیمانی با امریکا را 
موجب رفتن آبروی آنان دانستند و تأکید کردند: این 

افراد در میان ملت خود نیز هیچ آبرویی ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با اش��اره به نشاط 
چهل س��الگی انقالب اس��المی و آمادگی و قدرت 
الزم ب��رای حرکت رو به جلو خاطرنش��ان کردند: 
همه مشکالت کشور اعم از گرانی ها، کاهش ارزش 
ری��ال و مس��ائل تولید داخلی قابل حل اس��ت اما 
نیازمند، صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مس��ئوالن در 

حرکت است.
ایش��ان با تأکید مجدد بر ظرفیت های فراوان 
کشور و ضعف دش��من و لزوم استفاده از فرصتها، 
خطاب به جوانان گفتند: ش��ما جوانان عزیز موتور 
پیش��ران حرکت کش��ور هس��تید و باید خود را از 
لحاظ روحی، معن��وی، اخالقی، صمیمی، علمی و 
توانایی ه��ای مدیریتی و تش��کیالتی آماده کنید و 
مدیریت کش��ور را به دست بگیرید. البته از تجربه 

پیران نیز باید استفاده کنید.
رهبر انقالب اسالمی آینده کشور را متعلق به 

جوانان دانس��تند و تأکید کردند: جوانان می توانند 
کش��ور را به قله برسانند و باید آمادگی خود را در 

عمل و همچنین با ثبات قدم نشان دهند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ی��ک توصیه هم 
به مس��ئوالن کردند و گفتند: دش��من را درس��ت 
بشناس��ید و مراقب باشید فریب او را نخورید، چه 
هنگامی که مش��ت و دندان نش��ان می دهد و چه 
هنگامی که لبخند می زند. ایشان افزودند: بدانید، 
دلهای دش��منان بسیار بیش��تر از حرفهایی که بر 
زب��ان می آورن��د، مملو از بغض و کینه نس��بت به 
اسالم و مسلمانان و جمهوری اسالمی ایران است، 

بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی، رفتار و اقدامات غربی ها 
را ب��ه معن��ی واقعی کلمه خدعه آمی��ز خواندند و 
گفتند: تکلیف امریکاییها که مش��خص است زیرا 
شمش��یر را از رو بسته اند اما باید مراقب اروپایی ها 

بود زیرا آنها نیز با خدعه عمل می کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: من به 
مس��ئولین و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید 
بنش��ینند، فکر کنند و به گون��ه ای عمل کنند که 
فریب آنه��ا را نخورند و به امی��د آنکه حاال کاری 

بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.
ایشان خطاب به مس��ئوالن گفتند: از دشمن 
وحش��ت هم نکنید و بدانید که دس��ت خدا باالی 
همه دست ها است و خداوند پشتیبان ملتی است 

که دین او را یاری می کنند.
رهبر انقالب اس��المی در پایان سخنان خود، 
تجلیل از ش��هدا و تکریم خانواده های ش��هدا را از 
کارهای خوب و اصلی برش��مردند و تأکید کردند: 
باید نام و اعتبار و جایگاه شهدا و خانواده های آنان 
را روز به روز افزایش داد زیرا ش��هدا، شاخص های 

مسیرحرکت انقالب هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با گرامیداش��ت یاد 
امام و ش��هدا، گفتند: به لط��ف خداوند، جوانهای 
عزی��ز روزی را خواهند دید که همه آنچه را که به 

دنبال آن هستیم، محقق و متجلی خواهد شد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، 
حجت االسالم والمس��لمین آل هاشم نماینده ولی 
فقی��ه در اس��تان آذربایجان ش��رقی و امام جمعه 
تبریز، س��ه درس بزرگ قیام م��ردم تبریز در ۲۹ 
بهمن سال 56 را »اقدام به موقع«، »نهراسیدن از 

طاغوت« و »اتحاد انقالبیون« دانست.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، 
جوانان فعال و متعهد را مزیت مهمی برای پیشرفت 
برش��مرد و گفت: مردم غیرتمند آذربایجان شرقی 
در راستای تحقق بخشیدن به بیانیه راهبردی گام 

دوم انقالب پیشگام خواهند بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی:

دشمن ضعیف است مسئوالن فریب نخورند
با همه وجود از مردم برای راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن سپاسگزاری می کنم

تکلیف امریکاییها که 
مشخص است زیرا شمشیر 

را از رو بسته اند اما باید 
مراقب اروپایی ها بود زیرا 

آنها نیز با خدعه عمل 
می کنند. من به مسئولین و 
دولتی ها نمی گویم چه کنند 
اما باید بنشینند، فکر کنند 
و به گونه ای عمل کنند که 
فریب آنها را نخورند و به 

امید آنکه حاال کاری بکنیم، 
خودشان و ملت را دچار 

مشکل نکنند

رئی��س ق��وه قضایی��ه گفت: با  ن ا دس��تگاه می�����ز منطق��ی  تعام��ل 
قضایی و اجرایی با بانک ها، به هیچ عنوان نباید 
اجازه داد که چرخ های تولید در کش��ور، کند یا 

متوقف شود.
آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجان��ی در جلس��ه 

مس��ئوالن عالی قضایی، حضور حماسی ملت بزرگ 
ای��ران در راهپیمایی ۲۲ بهم��ن را خنثی کننده تبلیغات 

وس��یع دشمن دانست و تصریح کرد: ریشه این حرکت های 
عظی��م مردم��ی، همان تحول عظیمی اس��ت ک��ه انقالب 
اسالمی در ملت ایران ایجاد کرد و این ملت را به الگویی در 

سطح منطقه و بلکه جهان مبدل ساخت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فهم و بصیرت سیاس��ی 
عم��وم م��ردم از بینش برخ��ی خواص نیز عمیق تر اس��ت، 
خاطرنشان کرد: این مردم، مانند برخی تحلیلگران برج عاج 
نشین نیستند که صرفا تحلیل و سخنرانی کنند بلکه وقتی 
ندای رهبر خود را می شنوند، با تمام وجود در صحنه حضور 

می یابند و از ارزش های انقالب دفاع می کنند.
وی عزم اس��توار جریان مقاومت در برابر جبهه س��لطه 
را نیز از برکات انقالب اس��المی دانست و تصریح کرد: فهم 
مقاومت و کمک به مقاومت، سخنی است که انقالب اسالمی 
به می��ان آورد؛ وگرنه کجا در عراق، س��وریه و لبنان بحث 
مقاومت به این شکل مطرح بود؟ این جمهوری اسالمی بود 
ک��ه هم در پرداخت نظریه مقاومت و هم در عمل، پای این 
جریان ایستاد و امروز شاکله، فکر و تصورات جبهه مقاومت 

در منطقه، تغییرات اساسی پیدا کرده است.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی افزود: با داش��تن این مردم با 
چنین عزم و روحیه ای، شکس��ت دش��من قطعی اس��ت و 
امیدواریم که همه ما مس��ئوالن، ضمن فهم صحیح همتراز 
با درک و بینش مردم بزرگمان، اجازه ندهیم که دش��من از 
نقاط ضربه پذیر نظیر مس��ائل معیش��تی و اقتصادی به این 

ملت آسیبی وارد کند. 
رئیس ق��وه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود 
با اش��اره به بیانیه مهم مقام معظ��م رهبری با عنوان »گام 
دوم انقالب«، ش��کل و روح خاص این بیانیه را مورد اشاره 
ق��رار داد و تصریح کرد: مف��اد این بیانیه از یک روح بزرگ، 
تجربی��ات عظیم انقالبی و معرفت عمیق دینی سرچش��مه 
گرفته اس��ت و از زبان و بیان کس��ی اس��ت که از سال های 
قبل از پیروزی انقالب اس��المی در جریان مبارزات نهضت 
حضور داش��ته اند، مس��ئولیت های بسیار س��نگینی را در 

س��ال های پس از پیروزی انق��الب تجربه کرده اند و 
سی سال نیز رهبری ملت بزرگ ایران را برعهده 

داشته اند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به تبیین 
ابع��اد مختلف انقالب اس��المی در این بیانیه از 
س��وی رهبر معظم انقالب اس��المی خاطرنشان 
کرد: دش��من در طول س��ال های گذش��ته همواره 
تالش کرده اس��ت نگاه ما را نسبت به انقالب تغییر دهد. 
البت��ه محقق��ان و متفکرانش��ان به خوب��ی از عمق حرکت 
عظی��م امام راحل آگاه هس��تند و گاه از ایش��ان به عنوان 
»مردی که تاریخ را تغییر داد«، یاد می کنند، اما به هر حال 
دستگاه های تبلیغاتی آن ها کارشان این است که افکار خود 
را علیه جمهوری اس��المی تزریق کنند و گاه حتی به دنبال 

تغییر نگاه مسئوالن نظام به اصل انقالب هستند. 
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به وضعیت اقتصادی کش��ور و معیش��ت مردم، به 
صورت خاص به مش��کالت کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
اشاره و اظهار کرد: متاسفانه گاهی برخی اخبار در خصوص 
تعطیل��ی بعض��ی کارخانه ه��ا و واحدهای تولیدی ش��نیده 
می شود. مکرر در این زمینه تذکر داده ایم، اما باز هم عرض 
می کن��م که امروز تعطیلی ی��ک کارخانه یا واحد تولیدی و 
بیکاری کارگران، بزرگترین خطا در عرصه صنعت و اقتصاد 
کشور است و عالوه بر آسیب های اقتصادی، ابعاد مربوط به 

امنیت ملی و مباحث انسانی نیز در آن برجسته است.
رئی��س قوه قضاییه ادامه داد: وقتی یک کارگر با حقوق 
ناچیز بیکار می ش��ود، با داش��تن زن و فرزن��د چگونه باید 
زندگ��ی کند؟ بر همین مبنا باید ش��عار اصلی ما امروز این 
باش��د که هیچ کارخانه ای تعطیل نش��ود. بانک ها گرچه به 
لحاظ قانونی در برخی موارد حق توقیف کارخانه ها را دارند، 
ام��ا بای��د در این زمینه تدبیر ش��ود و ببینند ک��ه آیا واقعا 
توقیف یک واحد تولیدی برای بانک فایده ای دارد؟ بسیاری 
از امور در این زمینه قابل حل و فصل است. البته مشکالت 
بانک ها نیز باید درک شود، اما امروز باید با تشخیص برخی 
ضرورت ه��ا، مجموعه های قضایی و اجرایی در هر اس��تان 
ضم��ن تعامل منطقی با مدی��ران بانک ها اجازه ندهند هیچ 

کارخانه ای تعطیل شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه تعطیلی واحده��ای تولیدی امروز 
برخالف امنیت ملی و مولفه های مربوط به توسعه اقتصادی 
کش��ور است که ابعاد عاطفی و انسانی نیز دارد، تاکید کرد: 

چرخ های تولید در کشور نباید کند یا متوقف شود. 

رئیس قوه قضاییه:
تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران برخالف امنیت ملی است

رئیس س��تادکل نیرو های مسلح  گفت: گروهکی که در کش��ور امنیت و اقتدار
پاکس��تان با پول و سالح عربس��تان و امارات النه 
کرده و با نفوذ دادن نفراتی به کشور چنین اقدامات 
تروریس��تی در ایران انجام می دهد باید بداند آتش 

انتقام ملت ایران، دودمان آن ها را خواهد سوزاند.
سرلش��کر محمد باق��ری که به منظ��ور دیدار با 

مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده بود، در جمع نیرو های 
مس��لح اس��تان قم در حس��ینیه امام صادق)ع( س��پاه علی 
بن ابیطالب)ع( با بیان اینکه ش��اهد حضور وصف ناپذیر مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم، اظهار داشت: مردم ما با فشار 
س��نگین اقتصادی و عملیات روانی دش��من مواجه هستند؛ 
اما با بصیرت انقالبی خود در صحنه حاضر ش��دند و پاس��خ 
دندان ش��کنی به دش��منان دادند. این امر نشان از بصیرت و 

آگاهی و درک موقعیت مردم است که جای قدردانی دارد.
وی افزود: این حضور پرشور مردم مسئولیت همه را چند 
برابر کرد به ویژه ما که در نیرو های مس��لح موظف هستیم با 
حداکثر توان و ایثار و فداکاری، ماموریت های سنگین دفاعی 
و امنیتی را به نحو احسن انجام دهیم و از امنیت پایدار کشور 

که با رشادت شهدا به دست آمده حفاظت کنیم.
سرلشکر باقری با قدردانی از هماهنگی و وحدت میان 
نیرو های مسلح گفت: انقالب اسالمی پدیده بی نظیر و هدیه 
خداوند بر ما است که نتیجه 1۴قرن تالش علما و مجاهدان 

بوده است.
رئی��س س��تادکل نیرو های مس��لح تصریح ک��رد: قدر 
انقالب را ش��اید ما درست ندانیم؛ اما در صحبت با دیگران 
در کش��ور های مختلف متوجه می ش��ویم که از چه نعمتی 
برخورداری��م چراک��ه مردم کش��ور های دیگر ب��ار حقارت 
مس��تکبران را تحم��ل می کنند. وی خاطرنش��ان کرد: این 
برکتی اس��ت که در اختیار این نس��ل قرار گرفته و متوجه 

می شویم که باید از این نعمت محافظت کنیم.
باق��ری اضافه ک��رد: ایران در طول تاریخ شکس��ت ها و 
حقارت های زیادی را متحمل ش��ده )جنگ با روس��یه و از 
دس��ت دادن سرزمینمان در ش��مال کشور یا در جنگ اول 
و دوم جهان��ی و پس از آن هم حکومت پهلوی( که نش��ان 
می ده��د ما در چه وضعی بودیم و امام خمینی و ش��هیدان 

چه کار بزرگی کردند.
وی ابراز داش��ت: ملت ما نمونه ای در جهان ندارد و به 
همین دلی��ل باید از انقالب محافظ��ت  کنیم. این حفاظت 
ابعاد مختلف��ی دارد که مهم تری��ن آن حفاظت از تمامیت 

ارضی کشور و برقراری امنیت پایدار است که کاری 
سنگین و سختی است.

رئیس ستادکل نیرو های مسلح متذکر شد: 
تهدیدات علیه ملت ما تنوع داش��ته، اما هیچ گاه 
پایان نیافته به گونه ای که در چهل سال گذشته 
مشکالت فراوان در مرز داشته ایم، کودتا داشته ایم 
با تروریسم مواجه بودیم، با جنگ هشت ساله مواجه 
بوده ایم و پس از عراق و افغانس��تان کشور ما را یک دهه 

مورد تهدید قرار دادند.
سرلشکر باقری تصریح کرد: دشمن به دنبال یک شوک 
و پی��روزی کوتاه  مدت اس��ت، اما چنین چی��زی در ایران 
اس��المی ممکن نیست، از آنجایی  که دش��من از تهدیدات 
س��رد ناامید ش��ده امروز به تهدیدات نرم، ترور، جاسوسی، 
س��ایبری، فرهنگی و اموری مانند آن روی آورده است، اگر 
گروهکی در کش��ور پاکس��تان با پول و س��الح عربستان و 
ام��ارات النه ک��رده و با نفوذ دادن نفراتی به کش��ور چنین 
اقدامات تروریس��تی انجام می دهد بای��د بداند آتش انتقام 

ملت ایران، دودمان آن ها را خواهد سوزاند.
وی ب��ا اش��اره به آی��ه ای از ق��رآن کریم اضاف��ه کرد: 
از آنجای��ی  که مل��ت ایران در جبهه حق ق��رار گرفته هیچ 
کشوری را یارای مبارزه و مقابله با آن نیست، اگر ملت ایران 
با تمام قوا وارد میدان ش��ود مدد و نصرت الهی به کمک ما 
خواهد آمد، سختی و مرارتی که نیروهای مسلح های کشور 
در ابعاد مختلف بر عهده  دارند س��خت ترین مس��ئولیت در 

بین سایر مشاغل موجود در سطح کشور است.
رئیس س��تادکل نیروهای مسلح با بیان اهمیت منطقه 
خاورمیانه عنوان کرد: با یک نگاه اجمالی به جهان می توان 
متوجه ش��د که ایران در منطقه خاصی از جهان واقع  شده 
و تمام کش��ورهای قدرتمند دنیا س��ودای رهبری بر جنوب 
غرب آسیا دارند، هر کشوری که بتواند رهبری جنوب غرب 
را کس��ب کند می تواند رهبری جهان را نیز به دست آورد، 

جنوب غرب آسیا امروز مرکز و قلب کره زمین است.
وی متذک��ر ش��د: با امنیت و ثباتی که امروز در کش��ور 
وجود دارد امکان هرگونه س��رمایه گذاری و ایجاد زیرساختی 
در آن ممکن شده، اگر سرمایه گذاری میل به سرمایه گذاری 
در ایران را ندارد به مس��ائل اقتصادی برگش��ته و این مسئله 
ربطی به نیروهای مسلح ندارد. ارتقای توان نیروهای مسلح از 
مطالبات همیشگی مقام معظم رهبری است، اگر امروز دشمن 
جرات تهدید و تجاوزی ندارد به دلیل همین روحیه آمادگی 

و توان عظیم نیروهای مسلح کشور است.  دفاع پرس

رئیس ستادکل نیرو های مسلح:
آتش انتقام ما دودمان تروریست ها را خواهد سوزاند 


