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 رهبر انقالب رحلت فقیه پارسا
آیت اهلل محمد مؤمن را تسلیت گفتند

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالِم ربانی 

آیت اهلل حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند.
متن پیام تس��لیت رهبر معظم انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون
با تأسف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا 
و پرهیزگار آیة اهلل آقای حاج ش��یخ محمد مؤمن قمی 
اعل��ی اهلل مقام��ه را دریافت کردم. ای��ن ضایعه ئی برای 
حوزه ی علمیه اس��ت. مقام علمی و پرورش ش��اگردان 
برجس��ته در کن��ار تقوا و اخالص این عال��م بزرگوار، و 
نی��ز وفاداری و تعه��د انقالبی و اجتماعی، ش��خصیت 
جامعی از ایشان ساخته بود. سابقه ی مبارزاتی ایشان به 
پیش از انقالب برمیگردد و خدمات انقالبی ایش��ان در 
تمام دوران چهل س��اله مستمراً ادامه داشته است و در 
دوره ه��ای متعدد و متوالی یکی از ارکان مهّم ش��ورای 
محترم نگهبان بوده اند. اینجانب درگذشت ایشان را به 
خاندان گرامی و فرزندان مکّرم و دیگر بازماندگان و نیز 
به حضرات علمای اعالم حوزه ی مقدس قم و بخصوص 
ش��اگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر 
قم تسلیت عرض میکنم و مغفرت و رحمت الهی و علو 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنه ای - ۳ اسفند ۱۳۹۷

با والیت

پیام تسلیت آملی الریجانی درپی 
درگذشت آیت اهلل مؤمن

رئی��س قوه قضاییه با صدور پیامی رحلت آیت اهلل 
محمد مؤمن، عضو فقهای ش��ورای نگهبان و مجلس 

خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن پیام تس��لیت آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی 
به این شرح اس��ت: خبر ارتحال فقیه مجاهد حضرت 
آیت اهلل آقای حاج ش��یخ محمد مؤمن موجب تأس��ف 
و تال��م فراوان اینجانب گردی��د. این فقیه عرصه جهاد 
و اجته��اد چه در دوران ستمش��اهی و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی همواره یار و یاور حضرت امام راحل)ره( 
بودند و پس از ایش��ان نیز هم��واره در تبعیت از رهبر 
معظم انقالب در س��نگرهای مختلف از جمله شورای 
نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، منشأ خدمات مؤثر 

و شایانی به نظام مقدس جمهوری اسالمی بودند.
این ضایعه مولمه را به محضر حضرت ولیعصر)عج(، 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، حوزه های علمیه و 
بیت معظم ایشان تسلیت می گویم و از درگاه حضرت 
حق ضمن آرزوی علو درجات؛ رحمت واس��عه الهی را 

برای آن فقید سعید مسئلت دارم.

 بازدید فرمانده کل ارتش
از تیپ ۴۵ نیروی مخصوص نزاجا 

فرمان��ده کل ارتش جمهوری اس��المی ایران در 
بازدی��د از یگان ه��ای ارت��ش در جنوب غرب کش��ور 
آمادگی تاکتیکی، عملیاتی و آموزش��ی نیروهای تیپ 
۴۵ نیرو مخصوص و واکنش س��ریع نیروی زمینی در 

شوشتر را ارزیابی کرد.
ی��ک ی��گان از تیپ ۴۵ نیرو مخص��وص و واکنش 
س��ریع نیروی زمین��ی ارتش با اج��رای عملیات رزمی 
در حضور فرمان��ده کل ارتش، میزان آمادگی این تیپ 
را ارائ��ه کرد که موجبات رضایت مندی امیر سرلش��کر 

سیدعبدالرحیم موسوی را بدنبال داشت.

اخبار

مشکل از غیرانقالبی هاست
ادامه از صفحه اول

آیا توافق هسته ای که براساس عقالنیت ادعایی به 
دست آمده است، آن چیزی است که باید می شد؟

برجام هیچ ی��ک از ویژگی های عملکرد یک اقدام 
انقالبی را درخود نداشت، می توان با آن پنج شاخصی 
که رهبر معظم انقالب اس��المی آنها را تبیین کرده اند 
س��نجید و مقایسه کرد. توافق هس��ته ای اکنون برای 
کشور مشکل ساز شده است، درپی این توافق، آمریکا 
و اروپا پیوس��تن به اف.ای.ت��ی.اف را دنبال می کنند، 
برخی در داخل، مش��کالت اقتصادی کشور را به لوایح 
چهارگانه به ویژه پالرمو و سی.اف.تی گره می زنند، اما 
هیچ تضمینی نمی دهن��د که اگر این لوایح تصویب و 

اجرا شد آیا مشکالت حل می شود؟
مش��کل اکنون نبود انقالبیون پای کار اس��ت. یا 
ب��ه انقالبیون میدان داده نمی ش��ود یا خ��ود را کنار 
کش��یده اند، هر چه هس��ت، باعث مشکالت اقتصادی 

ایران انقالبیون نیستند بلکه غیرانقالبی ها هستند.

سرمقاله

پیام تسلیت روحانی به مناسبت ارتحال آیت اهلل مؤمن
رئیس جمهور در پیامی رحلت فقیه عالیقدر و مجاهد حضرت آیت اهلل محمد مؤمن، 

عضو فقید شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن پیام حس��ن روحانی به این شرح است: رحلت فقیه عالیقدر و مجاهد 
حض��رت آیت اهلل محم��د مؤمن، موجب تأث��ر و اندوه فراوان گردی��د. این فقیه 
وارس��ته که از پرورش یافته گان مکتب امام خمینی)ره( و از مبارزان با حکومت 
ستمشاهی بود، ضمن تبلیغ و ترویج مستمر معارف دینی و تدریس آموزه ها و سیره 

عملی ائمه اطهار)ع(، در به ثمر رسیدن نهضت اسالمی نقشی مؤثر ایفا کرد.
پ��س از پیروزی انقالب نیز در س��نگرهای مختلف خدمتگزاری به ویژه در ش��ورای 
نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، با بینش عمیق سیاسی و اجتماعی و انصاف و اعتدال، 
همواره حضوری تأثیرگذار داش��ت و تا آخرین لحظات عمر با ساده زیس��تی در خدمت 

نظام اسالمی و دلسوز مردم بود.

خیابان پاستور
قراردادهای خرید ایرباس و بوئینگ زیر ذره بین مجلس

رئیس کمیس��یون عم��ران از بررس��ی ۲ پرونده تحقی��ق و تفحص در این 
کمیسیون پس از بررسی بودجه در صحن علنی مجلس خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی گفت: بررسی تحقیق و تفحص درباره قرارداد های خرید 
هواپیما از ش��رکت های ایرباس، بوئینگ، ای تی آر در دستورکار این کمیسیون قرار 
دارد. تاکنون چندین جلسه برای بررسی این تفحص برگزار شده است اما تصمیم گیری 
نهایی در جلس��ه این کمیسیون پس از بررسی بودجه در مجلس، انجام می شود. موضوع 
نحوه پرداخت هزینه، خرید، چگونگی مسدود کردن راه های بدعهدی طرف مقابل و همچنین 

چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت  های هواپیماسازی از جمله محور های این تفحص است.
رضایی کوچ��ی با بی��ان اینکه بررس��ی تفحص از ف��رودگاه امام نیز در دس��تو کار 
کمیس��یون قرار دارد، اظهار کرد: پس از بررسی بودجه در صحن، کمیسیون این پرونده 

تفحص را تعیین تکلیف می کند.  تسنیم

بهارستان
بدهی۳۶ هزار میلیاردی دولت به قرارگاه خاتم

نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی، از بدهی ۳۶ هزار میلی��اردی دولت به 
قرارگاه خاتم خبر داد و گفت: متأس��فانه دولت کم لطفی می کند و تاکنون این 

بدهی را پرداخت نکرده است.
سیدجواد حسینی کیا با بیان اینکه سپاه پاسداران صرفا به امنیت مردم بدون 
نگاه به مسائل قومیتی و قبیله ای توجه دارد،گفت: آرمان سپاه، حفظ دستاوردهای 

انقالب اسالمی است و از هیچ تالشی برای تحقق این آرمان خود فروگذار نمی کند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی با تأکید بر اینکه دولت باید برای ارتقای بودجه دفاعی 
کمک کند، خاطرنش��ان کرد: قرارگاه خاتم س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی حدود ۳۶ 
هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت این بدهی را نمی دهد و این مس��ئله کم 
لطفی دولت را نشان می دهد و باید از لحاظ بودجه ای به بخش های دفاعی کشور کمک 

بیشتری کند.  مهر

در حاشیه

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بیانیه  ن يبــــو »گام دوم« منشوری برای خودسازی، تر
جامعه س��ازی و تبیین کننده فصل نوی��ن حرکت انقالبی و 

عمل جهادی ملت بزرگ ایران است.
حجت االسالم سیدمحمدحس��ن ابوترابی فرد در خطبه 
اول نم��از جمعه درباره بیانیه گام دوم انقالب که از س��وی 
مقام معظم رهبری در آس��تانه دهه پنجم انقالب صادر شد، 
گفت: این بیانیه منش��وری برای خودسازی، جامعه سازی و 
تبیین کننده فصل نوین حرکت انقالبی و عمل جهادی ملت 
بزرگ ایران و امت اسالم و جبهه مقاومت است. وی افزود: در 
این منشور تحلیلی روشن از گذشته، نقشه راه برای تحکیم 
نظام انقالبی پویا، توانمند و پیش��تاز در راستای دستیابی به 
تمدن اس��المی و بهبود جدی و مؤثر ارکان نظام ارائه شده 
اس��ت. انقالب اسالمی یکی از حرکت های انقالبی استثنایی 
به ویژه در تاریخ چند س��ده ملت های منطقه و جهان است 
که در طول چهار دهه بر اصول و مبانی انقالب ایستاده است 

و راه حرکت پرشتاب خویش را هموار کرده است.
حجت االسالم ابوترابی فرد در تشریح مبانی این حرکت و 
شتاب، گفت: سه عامل کلیدی راه را برای این موفقیت هموار 
نموده اس��ت. آرمان هایی ماندگار و باثبات است که با فطرت 
روح، جان، عقل هماهنگ باشد؛ اندیشه و تفکری با طراوت و 
نش��اط، قلب و روح انسان را فتح می کند که با مبانی عقالنی 
و با فطرت بش��ر هماهنگ بوده و از پش��توانه برهانی و علمی 
برخوردار باشد. وی، آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، 
ع��زت و برادری را از ش��عارهای مهم انق��الب خواند و گفت: 
اینها اصول و مبانی برآمده از آموزه های دینی اس��ت و انقالب 

اسالمی این آرمان های بلند را در دستور کار خویش دارد.
حجت االسالم ابوترابی فرد گفت: انقالب اسالمی همچون 
پدی��ده ای زن��ده و با اراده هم��واره دارای انعطاف و تصحیح 
خطاهای خویش اس��ت اما منفعل نیست. وی با بیان اینکه 
ام��ام بزرگوار به تمامی مبانی و اصول انقالب باور داش��ت و 
خود نماد باور به انقالب بود، افزود: امروز خلف صالح امام)ره( 

سخت بر این اصول پای می فشارند و باور دارند. 
خطی��ب نم��از جمعه ته��ران ادامه داد: اینکه مس��ئله 
رهب��ری و والی��ت در آموزه ه��ای دینی م��ورد توجه قرار 

گرفته اس��ت به این دلیل اس��ت اگر اص��ول در اوج انطباق 
ب��ا مبانی علمی و وحیانی باش��د اما رهب��ران جامعه به آن 
اعتقاد نداشته باشند، وارونه و منحرف می گردد. وی تأکید 
کرد: مردم بیدار باشید، پیروی از رهبران عادل، عزت آفرین 
اس��ت. شما عزیز هستید چون ش��خصیتی مانند امام)ره( و 
خلف صالح او را برای رهبری برگزیده اید. امروز ملت اسالم 
در عراق، س��وریه، غزه، یمن، بحرین و سراس��ر عالم اسالم، 
عزیز و پیش��تازند و هر روز سنگر جدیدی را فتح می کنند، 

چون رهبر صالحی را برگزیده اند.
وی در خطب��ه دوم نماز جمع��ه، رحلت آیت اهلل مومن را 
تسلیت گفت و اظهارداشت: ایشان به راستی آراسته به علم و 
تقوا بود. خطیب نماز جمعه تهران همچنین شهادت جمعی 
از بهترین فرزندان میهن اس��المی، پاس��داران عزت و شرف، 
آفرینندگان امنی��ت و اقتدار، مرزداران سلحش��ور را به امت 
اسالم، مردم شریف خطه اصفهان، عموم رزمندگان و سپاهیان 

و نیروهای مقتدر مسلح کشور تبریک و تسلیت گفت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه از دولت پاکس��تان ب��ه عنوان یک 
همسایه مس��لمان انتظار می رود به س��رعت رفتار گذشته 
خ��ود را اصالح و راه را ب��رای تداوم اصول ب��رادری هموار 
نماید، اظهارداشت: شایسته یک کشور نیست با همسایگان 
خ��ود در ش��مال، جنوب و غرب چنین ش��رایط ناگواری را 
تجربه کند. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد قوی، نقطه قوت و 
عامل س��لطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است، گفت: فقر 
و غنا در مادیات و معنویات کش��ور اثر می گذارد، وسیله ای 

است که بدون آن نمی توان به هدف رسید.
حجت االسالم ابوترابی فرد خطاب به نمایندگان مجلس، 
گف��ت: خواهش می کنم ب��ه الیحه بودجه دق��ت فرمایید، 
ببینید در این الیحه چند قدم برای کاهش وابستگی بودجه 
به درآمدهای نفتی، حمایت از تولید، کاهش شدت انرژی و 

مدیریت مصرف برداشته شده است.
خطی��ب نماز جمعه تهران با بی��ان اینکه با عزم و اراده 
می توان قدم به جلو برداشت، تاکید کرد: عملکردهای ضعیف، 
اقتصاد کشور را از درون و بیرون دچار چالش ساخته است. 
چالش بیرونی، تحریم اس��ت که در صورت اصالح مشکالت 

درونی کم اثر و بی اثر خواهد شد.  مهر

خطیب نماز جمعه تهران:
بیانیه »گام دوم« آغاز فصل نوين برای ملت ايران است

امام جمعه کرج: 
دشمن به هیچ وجه با ما دست یاری 

ندارد و به دنبال ضربه زدن است
امام جمعه کرج با بیان اینکه باید  توج��ه به غ��رب کمرنگ ش��ود، دست بـه نقد
تصری��ح ک��رد: در ب��ازار خرید هم امروز همس��ایگان 
زی��ادی داری��م ک��ه واردات و ص��ادرات را می توان با 
همس��ایگان انجام داد، دشمن به هیچ وجه با ما دست 

یاری ندارد و به دنبال ضربه زدن است.
حجت االسالم س��یدمحمدمهدی حسینی همدانی 
در خطب��ه نماز جمعه این هفته کرج با تبریک والدت 
حضرت زه��را)س( و روز زن اظهار داش��ت: در مورد 
فضایل حضرت زهرای اطهر سخن گفتن سخت است 
و ایش��ان امامان معصوم را در دامن خود پرورش داده 
اس��ت. زندگی حضرت زهرا سراسر نور است و ایشان 

در همه امور اسوه و الگو است.
حس��ینی همدانی با بی��ان اینکه ابع��اد مختلف 
گفتمان رهبری معظم انقالب باید دنبال شود، عنوان 
کرد: برخی همنوا به دش��من جوری القا می کنند که 
مشکالت قابل حل نیس��ت و اینگونه القا می کنند که 
تحریم یعنی همه چیز و باید توانایی ها را کنار گذاشته 
و می خواهند مردم را با ش��رایط سخت از انقالب دور 
کنن��د، غفل��ت زده های داخل��ی بدانند م��ردم ایران، 
آمریکا را دشمن درجه یک خود می داند و از آرمانهای 
خودش دس��ت بر نخواهد داش��ت، بیان رهبری باید 
آویزه گوش ش��ود، جوان��ان عزیز بدانند ک��ه تنها راه 

پیروزی تکیه بر ظرفیت داخلی است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه افتتاح فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس با تکیه بر ظرفیت ها و دانش داخلی به 
بهره برداری رسید که میانگین سنی این جوانان ۳۲ سال 
اس��ت،گفت: فرمایش رهبری این است که در زمانی که 
برخی اینگونه القا می کنند که "نمی شود" می شود و در 

داخل ظرفیت های بسیاری وجود دارد.
وی با بی��ان اینکه اروپا همچنان به تعهدات خود 
در برج��ام عم��ل نکرده اس��ت، گفت: به فرمایش��ات 
رهب��ری عمل کنی��د تا از این وضعیت خارج ش��وید، 

بیان راهبردی رهبری باید مورد توجه قرار گیرد.

وزير کشور:  
 مجوز فعالیت سپاه برای مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز صادر شد
وزیر کش��ور گفت:  اخیرا مجوزی  فاطمي به س��پاه داده شده تا در مناطق میدان 

دریایی با قاچاق کاال مبارزه کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست بررسی 
آخرین وضعیت و تدابیر درخصوص کنترل قاچاق کاال 
به ویژه کاالهای اساس��ی در جمع خبرنگاران گفت: با 
توجه به اخبار و ش��ایعات مطرح شده در حوزه قاچاق 
کاالهای اساسی به ویژه گوشت و دام، امروز جلسه ای با 
حضور استانداران مناطق مرزی کشور، نیروی انتظامی، 
سپاه، ستاد کل، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، دادگستری، دادستانی و تعزیزات برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مناطق مرزی کشور گزارشات 
اولیه را در حوزه قاچاق دام ارائه دادند، افزود: براساس 
این گزارشات در مناطق شرقی کشور اصال قاچاق دام 
نداریم. در غرب کش��ور نیز در شرایط کنونی با توجه 
ب��ه برودت هوا از جمله در کردس��تان رقم قاچاق دام 

بسیار پایین بوده است.
وزیر کش��ور با بی��ان این مطلب که مقرر ش��ده 
با توجه به دس��تورالعمل جدید ابالغ ش��ده از س��وی 
رئیس جمه��ور، کنت��رل ج��دی روی حرک��ت دام ها 
از اس��تان ها به ط��رف مرزها داش��ته باش��یم، اضفه 
کرد: حرکت دام ها از اس��تان ها ب��ه طرف مرزها باید با 
اجازه دامپزش��کی صورت گیرد. همچنین در مناطق 
م��رزی بای��د از ورود دام تا ش��عاعی خاص جلوگیری 
ش��ود. ایس��ت بازرس��ی ها تقویت و مقرر ش��ده که با 
افزای��ش نیرو، جل��وی قاچاق دام گرفته ش��ود. همه 
تالش ها بر آن اس��ت که از کلیه ظرفیت ها به منظور 

کنترل قاچاق استفاده شود.
رحمانی فضلی گفت: اخیرا مجوزی به س��پاه داده 
ش��ده تا در مناطق دریایی با قاچاق کاال مبارزه کند. 
در جلسه ای، سپاه گزارشی را ارائه داد که با همکاری 
ارتش و نیروی انتظامی و از طریق ستاد کل فرماندهی 
هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت و از این هفته 

برنامه های تهیه شده اجرا خواهد شد.  تسنیم

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت:  ن ا ر ا ســد کش��وری که با خباثت، یکی از پا
اتباع خود را تکه تکه کرد و س��وزاند حاال با پول خود 

می خواهد پاکستان را با همسایگان درگیر کند.
سردار قاسم س��لیمانی  در یادواره سرداران و 
17۴7 ش��هید شهرس��تان بابل با اش��اره به اینکه 
توفیق حضور در یادواره ش��هدا نصیب بنده ش��ده 
اس��ت، به نقش جلس��ات و یادواره های ش��هدا در 
جامعه اس��المی، تصریح کرد: بس��یاری از جوانان 
ای��ن مرز و ب��وم در دفاع از ارزش های اس��المی و 

الهی جنگیدند تا ما اکنون آسوده زندگی کنیم.
وی با بیان اینکه مقوله ایثار و ش��هادت امری 
ضروری بوده که همه جوامع بشری و این فرهنگ 
عظی��م و ناب ترین فرهنگ ه��ا اهتمام دارند و کم 
توجه نیس��تند، افزود: همه ملت ها ب��ه فداکاران، 
جانبازان و از خودگذش��تگان جامعه خود به دیده 
احترام می نگرند البته این تقدس گرایی در جوامع 
مختلف متفاوت است اما اساسا یک احترام عمومی 
نس��بت به فداکاران و جانبازان و از خودگذشتگان 

جامعه در همه جوامع مورد توجه و احترام است.
وی با اعالم اینکه در اسالم جوهر جهاد، شهادت 
و از خودگذشتگی تفاوت اساسی با سایر جوامع دارد 
و این گوهر جهاد و شهادت، هوشمندانه، ارزشمند 
و مقدس اس��ت، تصریح کرد: جوه��ر فرهنگ ایثار 
و شهادت، هوش��مندانه، ارزشمند و مقدس به این 
دلیل بوده که افراد آگاه و با بصیرت اصرار به حضور 
در این صحنه دارند و از این استان بالغ بر 100 هزار 
نفر ب��رای دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت 

در جبهه مقاومت ثبت نام کردند.
فرمانده سپاه قدس با اعالم اینکه دفاع مقدس 
توانس��ت فرهنگ دینی اس��الم ن��اب را در درون 
جامعه فراگیر و در کوی و برزن این سرزمین ساری 
و جاری کند، افزود: دفاع مقدس شیوه ای و سیره ای 
است برای هر دفاعی که نابرابر باشد. یک ملتی اگر 
دچار یک ظلم ش��د و هجمه نابرابر بر او وارد ش��د 
اگر بخواهد از عزت و ش��رف خود دفاع کند و دفاع 
پیروزمندانه باش��د آن شیوه پیروزی که تجربه شد 
این شیوه دفاع مقدس اس��ت. بنابراین دفاع مقدس 

الگویی برای همه دفاع هایی که ملت های مستضعف 
می خواهند در مقابل ظالمان انجام دهند.

وی ب��ا اعالم اینک��ه ه��دف از ترویج فرهنگ 
دفاع مقدس فروزان نگاه داشتن چراغ انقالب بوده 
و متاسفانه عده ای نتوانستند این فرهنگ را درک 
کنن��د ولی امروز در بین جوان��ان و نوجوانان خود 
درک کردن��د، تصریح ک��رد: مازن��دران در دوران 
دفاع مقدس با لش��گر ۲۵ کرب��ال و در بعد دفاع از 
حرم و در مسئله علم، فقه، تفسیر و عرفان علمای 

بزرگی از این خطه بلند شده است.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی با اشاره به برپایی چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، گفت: اشکال ندارد برخی مسئوالن 
برخی از گله ها را تحمل کنند چون برادری در نماز 

جمعه گله کرده و عده ای ناراحت شدند.
وی با بیان اینک��ه مقام معظم رهبری در ۴0 
س��الگی انقالب نظریات بلندی را تبیین کردند، با 
اشاره به اینکه درس وصایای امام در دانشگاه ها که 
داوطلبانه بوده و بعید اس��ت بیانات رهبری درسی 
در دانشگاه ها وجود داشته باشد، گفت: امروز باید 

پای��ه اصلی تدریس در دانش��گاه ها فقه، معرفت و 
عرف��ان امام راحل و مقام معظم رهبری باش��د که 

غایب، محروم و مظلوم است.
وی ب��ا بیان اینک��ه بنیانگذار انق��الب بر خطر 
وهابیت در آن زمان تاکید داش��تند، گفت: اس��الم 
مال و ثروت، خرافات و تحجر را اس��الم آمریکایی و 
مصداق آن را وهابیت قلمداد کرده اند. عامل اختالف 

و تفرقه و خونریزی در منطقه وهابیت است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ام��روز جهان اس��الم اگر 
احس��اس ی��ک بازدارندگ��ی قوی و ق��درت قوی 
می کند و دش��منی مثل رژیم صهیونیستی جرات 
حمله به کشور اسالمی ندارد به دلیل وجود جریان 
حزب اهلل در لبنان و جریانات اسالمی در فلسطین 
نظیر حماس است که این کارکرد انقالب بوده که 

توسط معمار کبیر انقالب تبیین شده است.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشاره به اینکه در جمهوری اسالمی هیچ 
اقدامی به منصه ظهور نمی رس��د مگر اینکه منافع 
ملی ایران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: برخی 
ندانس��ته در دفاع از نظام و منافع ملی موضوعاتی 
بی��ان می کنند ولی با اطمین��ان می گویم که هیچ 
تصمیم��ی از نظام بدون مناف��ع ملی در هیچ کجا 
به اجرا گذاشته نمی شود. اسالم و حمایت از اسالم 
جزو منافع ملی اس��ت و بدون اتکا به اسالم یارای 

نگهداری قدرت مقاومت را نداشته و نداریم.
وی با اش��اره به اینکه اصرار ب��ر منطقه برای 
اجرای برجام منطقه ای این اس��ت که می خواهند 

خون شهید را در بستر انقالب و دفاع مقدس ایجاد 
ش��ده بخکش��انند، تصریح کرد: با اجرای برجام ۲ 
مشکل ایران رفع نمی شود و برجام اصلی در داخل 
ایران بوده و هدف اصلی استکبار، بی هویت کردن، 
بی ق��درت کردن و با خاک یکس��ان ک��ردن ایران 
اس��ت. همه آحاد ملت ایران این نظام را دوس��ت 
دارند و همه کس��انی که ممکن اس��ت به ظاهر با 
آنان مش��کل داش��ته باش��یم همگان نظام خود را 
دوس��ت دارند و در ۲۲ بهمن حضور پرشور دارند. 
نظام اس��المی ایران در داخل خ��ود ایجاد قدرت 
ک��رده خود اقت��دار دارند و مهم تری��ن تاثیر آن بر 

منطقه بسیار مشهود شده است.
وی با اشاره به حادثه خونین زاهدان آن را دردناک 
اعالم کرد و گفت: تقدیم شهدا در واقع دفاع از حریم 
انس��انیت بوده و هجمه افراد در درون اتوبوس بدون 

اینکه بتوانند از خود دفاع کنند انسانیت نیست.
س��لیمانی خطاب ب��ه دولت و مردم ش��ریف 
پاکس��تان، تصری��ح کرد: م��ردم این کش��ور افراد 
ش��ریفی بوده که اولی��ن حکومت اس��المی را در 
منطق��ه ایجاد ک��رده و دلیل نامگذاری پاکس��تان 
همین اس��ت. ما تصور می کردیم پاکس��تان، ایران 
را عمق استراتژی خود قرار داده و عمق استراتژی 
پاکس��تان، جمهوری اسالمی اس��ت. در دیدارها با 
مقام��ات این کش��ور همواره تاکی��د کردیم که به 
پاکس��تان و نقش پاکستان در منطقه کمک کنیم 
و از دولت پاکستان س��وال داریم که این تذهبون 
به کجا می روید. همس��ایه کناری شما هند امسال 

مرکز انفجاری کش��ور خود را پاکستان می دهد و 
مهم ترین معضل ناامنی افغانستان، پاکستان است. 
آیا امروز نوبت ایران رس��یده است. شما نمی توانید 
کشوری که با پول سعودی اداره می شود یک گروه 

۲00 تا ۳00 نفره را منهدم کند.
وی با بیان اینکه س��االنه ده ها انفجار توس��ط 
گروه تروریس��تی در پاکس��تان صورت می گیرد و 
مردم این مرز و بوم را به خاک و خون می کش��اند، 
تصریح کرد: حال چه تسلیتی دارید به ملت ایران 
بگویی��د. به ج��ای اینکار گ��روه تروریس��تی را از 
کشور بیرون کنید. مسئوالن ایران همواره دوست 

داشته اند رابطه ایران و پاکستان را عمیق کنند.
سردار س��لیمانی با اش��اره به اینکه در داخل 
پاکستان نفوذ پول سعودی صورت گرفته و هدف 
آن از هم نابودی پاکس��تان است و مردم پاکستان 
بای��د آگاه باش��ند، تاکی��د ک��رد: دول��ت و ارتش 
پاکس��تان نباید اج��ازه دهند که با چن��د میلیارد 
دالر دولت آدم کش س��عودی با شدت خباثت یک 
انسان را س��وزانده و با پول خود بخواهد پاکستان 
را با همس��ایگان خود درگیر کند. پاکستان کشور 
دوست ماست و کسی نباید ایران را امتحان کند.

فرمانده س��پاه قدس تصریح ک��رد: ما تهدید 
نمی کنیم و از دوس��تی با ش��ما صحبت می کنیم 
و می گوییم نباید س��رزمین پاک پاکس��تان محل 
آزار و اذیت کش��ورهای منطقه نظیر ایران، هند و 
افغانس��تان شود و هر جریانی این نقشه را کشیده 

هدفش انشقاق پاکستان است.
وی ب��ا تاکید اینکه جمهوری اس��المی انتقام 
خود را از مزدورانی که دست به این حادثه خونین 
در زاه��دان زده خواهد گرف��ت و حتما این گروه 
خبیث را در هر نقطه ای از کره خاکی بیابیم حمله 
خواهیم کرد، افزود: اجازه نمی دهیم خون مردمان 
ای��ن ملت به س��ادگی توس��ط این گ��روه خبیث 
تروریس��تی ریخته ش��ود و این ملت آزاده است و 

این ملت عزتمند باقی خواهد ماند.
سرلشکر س��لیمانی تاکید کرد:  هشدار می دهم 
ایران را آزمایش نکنید و هر کس��ی ایران را آزموده 

پاسخ محکم آن را گرفته است.  جهان نیوز

یگان های تکاوری و تفنگداران  اسـام دریای��ی نی��روی دریای��ی با ارتش 
بکارگیری انواع تجهیزات و سالح های خود ازجمله 
قایق های تندرو، ش��ناورهای هجومی و ناوچه های 
راکت انداز به س��مت اهداف از پیش تعیین ش��ده 

در سواحل جنوبی کشور یورش بردند.
ق��درت  نمای��ش  مرحل��ه  از  روز  اولی��ن  در 
رزمایش ب��زرگ »والیت۹7« یگان ه��ای تکاوری 
و تفنگ��داران دریایی نی��روی دریایی با بکارگیری 
انواع تجهیزات و سالح های خود ازجمله قایق های 
تندرو، شناورهای هجومی و ناوچه های راکت انداز 
به س��مت اهداف از پیش تعیین ش��ده در سواحل 

جنوبی کشور یورش بردند.

این ت��کاوران در مقابله با عملی��ات تهاجمی 
س��نگین دشمن، با تس��لط بر راهبردهای رزمی و 
رصد اطالعات��ی و عملیاتی یگان های نفوذ کننده، 
مانع هرگونه فعالیت عملیاتی و تجسس اطالعاتی 
دش��من ش��ده و با پش��تیبانی یگان ه��ای پدافند 
ساحلی نس��بت به اجرای آتش س��بک و سنگین 
توپخان��ه ای ب��ر روی اهداف از پیش تعیین ش��ده 
اقدام کردند و در مدت زمان بس��یار کم توانستند 

مانع از پیشروی یگان های مهاجم شوند.

انه��دام واحده��ای ش��ناور دش��من توس��ط 
ش��ناورهای تندروی آذرخش، شهاب و رعد مجهز 
به راکت ان��داز، عملیات مین ریزی، دفاع س��احلی 
توسط توپخانه س��احلی، اجرای تازش موتوری در 
سواحل و هلی برن تفنگداران به وسیله بالگردهای 
یگان هوادریا از جمله دیگ��ر عملیات های صورت 

گرفته در این مرحه از رزمایش بود.
هواناوهای یگان هوادری��ا نیز بخش مهمی از 
اج��رای این مرحله از رزمایش را برعهده داش��تند 

و به حمل و نقل س��ریع نیروه��ا در مناطق مختلف 
عملیاتی پرداختند.

امیر دری��ادار حمزه علی کاویانی س��خنگوی 
رزمایش »والیت۹7« در همین زمینه اظهار داشت: 
تفنگداران دریایی آخرین الیه دفاعی برای حفاظت 

از سواحل و جلوگیری از نفوذ دشمن هستند.
کاویان��ی تصریح ک��رد: تفنگ��داران و تکاوران 
دریای��ی با اس��تفاده از ش��ناورهای تن��درو و آتش 
پرحجم این یگان ها ماموریت عملیات آبی ضد آبی 

خاکی در مقابل دشمن نیز بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: تجهیزات و تسلیحات این 
تفنگ��داران کامال بومی ب��وده و با توجه به نیازهای 

عملیاتی و متناسب با تهدیدات ساخته شده اند.
سخنگوی رزمایش با اشاره به هماهنگی میان 
نیروها و صنعت دفاعی، افزود: در س��ال های اخیر 
اقدام��ات خوبی در زمینه تولید مهمات ش��ده که 
برخی هوش��مند هس��تند و در رزمایش نیز از آنها 

استفاده می کنیم.
مرحل��ه نمای��ش ق��درت رزمای��ش ب��زرگ 
»والیت۹7« درمحدوده ش��رق تنگه هرمز، دریای 
عمان و ش��مال اقیانوس هند تا مدار10 درجه به 

مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.  فارس

سردار سلیمانی:

 حتما انتقام خون
شهدای خود را خواهیم گرفت

برجام اصلی در داخل است

در رزمايش »واليت۹۷« انجام شد
عملیات »تاخت آبخاکی« تکاوران نداجا در سواحل مکران


