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انتصاب »رئیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه 
اسالمی« از سوی رهبر انقالب

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظ��م انقالب در 
حکمی حجت االس��الم والمسلمین حاج شیخ حسن 
نظ��ری را به ریاس��ت مؤسس��ه دائرة المع��ارف فقه 
اس��المی بر مذهب اهل بیت)علیهم السالم( منصوب 

کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

جناب مستطاب حجة االسالم والمسلمین آقای حاج 
شیخ حسن نظری دام اعزازه

درگذش��ت ریاس��ت فقید دائرةالمعارف فقه اسالمی 
بر اس��اس مذه��ب اهل بی��ت علیهم الس��الم مرحوم 
حجة االسالم والمس��لمین حائری ضایعه ا ی است که 
با تفضالت الهی امیدواریم جبران گردد و این جریان 
عظیم علمی ب��ه افاضات و برکات خ��ود ادامه دهد. 
بدی��ن منظ��ور جناب عالی را که بحم��داهلل از نصاب 
علم��ی مطل��وب و شایس��تگی اخالق��ی و مدیریتی 
برخوردارید به ریاست این مؤسسه ی مبارک منصوب 
میکن��م. انتظ��ار میرود که ب��ا اس��تفاده از همکاری 
فضالی برجس��ته و محقق که بحمداهلل شایس��تگی 
خود را در آن مؤسسه اثبات کرده اند به تداوم برکات 
این ش��جره ی طّیبه اهتمام ورزید و با رعایت انضباط 
در مق��ررات گوناگون، س��المت و نزاه��ت آن مرکز 

علمی را تأمین نمائید.
توفی��ق جنابعالی و همکارانت��ان را از خداوند متعال 

مسئلت مینمایم.
سّید علی خامنه ای ۲۹ مرداد ۱۳۹

 بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر 
در جنوب کشور منهدم شد

بزرگ تری��ن بان��د خانوادگی قاچاق م��واد مخدر در 
جنوب کش��ور که به صورت مس��لحانه محموله های 
کالن م��واد مخ��در وارد کش��ور می کردند، توس��ط 

سربازان گمنام امام زمان)عج( منهدم شد.
با اقدام��ات اطالعات��ی و عملیاتی س��ربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اس��تان هرمزگان، بزرگترین باند 
خانوادگی قاچاق مواد مخدر جنوب کش��ور، متشکل 
از 4 برادر که به صورت مسلحانه محموله های کالن 
مواد مخدر را از یکی از کش��ورهای همسایه بوسیله 
لن��ج های صیادی و ش��ناورهای تندرو به س��واحل 
هرمزگان منتقل می کردند شناس��ایی و منهدم شد.

این باند قس��مت اعظم مواد مخدر را در داخل کشور 
توزیع و بخشی را به خارج از کشور ترانزیت می کرد. 
ب��ه طوری که گردش مالی این باند بیش از ۱0 هزار 
میلیارد ریال بوده و ارزش تقریبی دارای هایی فعلی 

آنها بیش از ۳ هزار میلیارد ریال است.
در این عملیات مقادی��ر متنابهی وجوه نقدی، خورو 
و جواهرات از متهمین کشف و ضبط و عوامل اصلی 

این باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
ضرب��ه ب��ه ای��ن بان��د مس��لحانه از ورود س��االنه 
 ده ه��ا ت��ن مواد مخ��در به کش��ور جلوگی��ری کرد. 

 وزارت اطالعات

اخبار

آمریکا از حمله به ایران ناکام مانده است
رئی��س مرکز مطالعات راهب��ردی ارتش گفت: فرزندان مل��ت در نیروهای 
مس��لح هیچگاه در برابر تهدیدات غافلگیر نخواهند شد و به آنان پاسخ محکمی 

می دهند.
امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در 
نهمین یادواره ش��هدای مش��ق عش��ق قم،  با بیان اینکه آمریکا از حمله به ایران 
ناکام مانده اس��ت، گفت: آمریکایی ها با ۱۸0 هزار نیرو، چند صد فروند هواپیما فوق 
م��درن و چند ده فروند ناوه��ای هواپیمابر، بالگرد، مین روب و... نیامده بودند کش��وری 
مانند افغانس��تان که ارتش نداش��ت و یا عراق که صدام بنده حلقه به گوش آن ها بود را 
تصرف کنند، قصدش��ان حمله به ایران بود، ولی چون این کش��ور را یک رهبر هوشمند، 
خردمند و دشمن ش��ناس به خوبی س��کان داری می کند و همچنین یک ملت متدین و 
والیتمدار و نیروهای مسلح آماده نیز پشت سر آن قرار دارند، به سراغ افغانستان رفتند. 

 روابط عمومی ارتش

زیر بار حضور آمریکا و انگلیس در خلیج فارس نخواهیم رفت
دریادار تنگسیری گفت: در مقابل کشور های فرامنطقه ای که به قصد ایجاد 

ناامنی به خلیج فارس می آیند، می ایستیم.
دریادار تنگس��یری اظهار کرد: ما بار ها اعالم کردیم که عبور از تنگه هرمز 
برای همه آزاد اس��ت و ما امنی��ت را برقرار می کنیم. در مقابل کش��ور های فرا 
منطق��ه ای و بیگانگان��ی که به قصد ایج��اد ناآرامی و ناامن��ی و تهدید جمهوری 

اسالمی ایران وارد خلیج فارس می شوند، محکم می ایستیم.
او در خصوص همکاری ارتش و س��پاه پاسداران در خلیج فارس گفت: امروز ارتش و 
سپاه در خلیج فارس اقتدار ایجاد کردند و شاهد یک همگرایی بسیار خوب از این نیرو ها 
در خلیج فارس هس��تیم. دریادار تنگسیری خطاب به کشور هایی که منافعشان در خلیج 
فارس است، گفت: ما به کشور های صنعتی، کشور های دوست و کشور هایی که از نفت و 
گاز خلیج فارس استفاده می کنند اعالم می کنیم ما زیر بار حضور آمریکا و انگلیس و هر 

کشور دیگری که بخواهد آتش بیار منطقه باشد نخواهیم رفت.  باشگاه خبرنگاران

دشمنان در برابر ایران اسالمی سرتعظیم فرود آورده اند
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز دشمنان ایران اسالمی با دارا بودن 

آخرین و به روزترین امکانات در برابر ایران اسالمی سرتعظیم فرود می آورند.
امیر دریادار حس��ین خانزادی در آیین اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات 
سراس��ری قران کریم در حرم امام رض��ا)ع(، ضمن تبریک دهه امامت و والیت 
و عید س��عید غدیر گفت: بسیار خوشحالم که در جمع منتخبانی از خانواده های 
قرآنی هس��تم که هم��واره با قران کریم مانوس هس��تند و این ی��ک افتخار بزرگی 

است.
امیر دریادار خانزادی، اقتدار نیروهای مسلح به خصوص نیروی دریایی ارتش و سپاه 
را در مرزه��ای منطق��ه ای و فرامنطقه ای کم نظیر خواند و افزود: امروز دش��منان ایران 
اس��المی با دارا بودن آخرین و به روزترین امکانات، همواره در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران س��ر تعظیم فرود می آورند، زیرا سالح قرآن و والیت، دژمستحکم دربرابر فتنه ها 

و مکر دشمنان است.  روابط عمومی ارتش

عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد
برخورد قاطع با مفاسد، توطئه ناامید کردن 

مردم را خنثی کرد
گ�روه روی�داد  از زمان��ی که آیت اهلل رئیس��ی در جایگاه 
ریاس��ت قوه قضاییه نشسته اس��ت، اقداماتی انجام داده که با 

توجه وییه افکار عمومی روبرو شده است.
ش��اید کس��ی تصور نمی کرد که در این برهه زمانی از عملکرد قوه 
قضاییه، با افرادی برخورد شود که از جاشیه امن برخوردار بودند یا به 
خاطر داشتن مسئولیت و منتسب به مسئولی، دادگاهی شوند و حکم 
برای آنها صادر شود. تا پیش از این نیز مسئولین قوه قضاییه همواره از 
برخورد شدید با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی سخن می گفتند اما 
آن برخوردی که در نزد افکار عمومی انتظار می رفت اتفاق نمی افتاد. 
تخلف ها و مفاسدی که اکنون برخورد با آنها آغاز شده، سال ها ادامه 

داشته و مراجع قضایی و قانونی سراغ آنها نرفته بودند.
هر چند این برخوردها از نظر برخی ش��اید دیرهنگام باش��د، اما 
همی��ن که آغاز ش��ده و قاطعانه پیش م��ی رود جای امیدواری 
دارد که به نتیجه برسد و دست غارتگران بیت  المال از اموال و 
دارایی های کشور و مردم قطع شود. در همین زمینه نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که برای ادامه روند برخورد قوه قضاییه با 
مفاسد باید با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند، از عملکرد 
رئیس قوه قضاییه دفاع کرده و خواهان ادامه این روند هستند.

قوه قضاییه سراغ مفاسد افرادی رفت که کسی گمان 
برخورد با آنها را نمی کرد

نماینده مردم شازند در مجلس گفت: حرکت خوبی در برخورد 
با مفاسد در قوه قضائیه شروع شده و حتی روی افرادی دست 
گذاش��ته شده که کسی فکر نمی کرد قوه قضائیه با آنها کاری 
داش��ته باش��د که این روند می تواند موجب اعتم��اد مردم به 

مسئوالن شود.

 قوه قضاییه سراغ مفاسد افرادی رفت
 که کسی گمان برخورد با آنها را نمی کرد

عل��ی ابراهیمی با تقدی��ر از اقدامات رئیس دس��تگاه قضا در 
برخ��ورد با مفاس��د گفت: آقای رئیس��ی حرک��ت خوبی را در 
برخورد با مفاس��د ش��روع کرده و امیدواریم ک��ه این حرکت 

همچنان به همین شکل ادامه پیدا کند.
وی افزود: آقای رئیسی در برخورد با مفاسد، برخورد با افرادی 
را در دس��تورکار قرار داده که شاید کسی فکر نمی کرد به آنها 
پرداخته ش��ود و این باعث می ش��ود تا کس��انی که در جریان 

سوءاستفاده ها و اختالس ها جری شده بودند به خود بیایند.
نماینده مردم ش��ازند در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
من فکر می کنم اگر آقای رئیس��ی این روند را با همین شدت 
ادامه دهد، می توانیم ش��اهد باش��یم که تا مسیر روبه سالمت 

اقتصادی و اداری را به شکل بهتری طی کنیم.
ابراهیمی خاطرنش��ان کرد: این برخورد با مفاس��د توسط قوه 
قضائی��ه قطع��ا موجب ایج��اد امید در میان مردم می ش��ود و 

اعتماد بیشتر مردم به مسئوالن را در پی دارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: 
ما در این مقطع س��رمایه بزرگی را به خصوص اعتماد مردم را 
از دس��ت داده ایم و اگر با همی��ن اختالس هایی که بروز کرده 
برخورد قاطع و بدون اغماضی صورت گیرد، موجب بازگش��ت 
اعتماد از دس��ت رفته مردم می شود و قوه قضائیه از نهادهای 
موثر در این زمینه اس��ت که می تواند نس��بت به جلب اعتماد 

مردم اقدام کند.

برخورد قاطع با مفاسد، توطئه ناامید کردن مردم را 
خنثی کرد

نماین��ده مس��یحیان ارمنی جن��وب ای��ران در مجلس گفت: 

:اقدام��ات آقای رئیس��ی در برخورد با مفاس��د بس��یار عالی و 
هوشمندانه است و خنثی کننده توطئه هایی است که طراحان 

آن درصدد ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم هستند.
ژرژیک آبراهامیان گفت: عملکرد آقای رئیس��ی در قوه قضائیه 

در برخورد با مفاسد بسیار عالی و هوشمندانه است.
وی افزود: موضوعاتی که مدت زیادی اس��ت بسیاری از مردم و 
مسئولین دلسوز منتظر حل آن هستند و منتظر بودند تا از این 
طریق با مش��کالت پیش آمده مقابله شود که خوشبختانه االن 

به نحو احسنت در قوه قضائیه این کار در حال انجام است. 
عضو کمیس��یون قضایی مجلس اظهار داشت: این اقدام آقای 
رئیسی در برخورد با مفاسد صد در صد موجب امید در جامعه 

می شود و اینگونه اقدامات، اقداماتی اعتماد ساز است.
آبراهامیان خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از رفتارها، کردارها 
و برنامه هایی که به صورت سازمان یافته تبلیغ می شود به دنبال 
آن است تا امید و باور را در جامعه ریشه کن کند و پرواضح است 
که در این حالت اگر مردم ما شاهد برخوردهای قانونی بی شائبه 
و توأم با قاطعیت باشند برنامه هایی که به منظور یاس و ناامیدی 

در جامعه طراحی می شود را خنثی می کند.
نماینده مس��یحیان ارمنی جنوب ای��ران در مجلس در پایان 
گفت: عملکرد همه دس��تگاه ها باید به نحوی باش��د که همه 
چیز برای ش��فاف و روشن باشد و از هر توطئه ای که به دنبال 

شکستن باور و اعتقاد مردم است جلوگیری شود.

برخورد دستگاه قضا با رانت خواران، ابهام هماهنگی 
آنان با جریان های قدرت را از بین برد

نماین��ده اصفه��ان در مجلس ب��ا بیان اینکه دس��تگاه قضایی 
در دوره فعل��ی نش��ان داد که بدون هی��چ مالحظه ای با رانت 
خواران برخورد می کند گفت: دادگاه های اخیر ابهام هماهنگی 

مفسدین با جریان های قدرت را از بین برد.
حیدرعل��ی عاب��دی درباره اقدام قاطع آیت اهلل رئیس��ی رئیس 

دس��تگاه قضا در برخورد با اخاللگران و مفس��دان اقتصادی و 
افزایش امید در جامعه گفت:از زحمات صادقانه آقای رئیس��ی 
در برخ��ورد قاطع با مفس��دان تقدی��ر می کنیم؛ زی��را وی با 
ش��جاعت و جلس��ات زیادی برای مقابله ب��ا رانت خواران جلو 

رفته و توفیقات زیادی را به دست آورده اند.
وی افزود: اقدامات انقالبی آیت اهلل رئیسی در دستگاه قضا امید 
زیادی را در جامعه به وجود آورده اس��ت. این در حالی اس��ت 
ک��ه پیش از این انتقادات زیادی از س��وی مردم به نمایندگان 
مجلس وجود داش��ت که چرا نظام جمهوری اس��المی با افراد 
فاس��د برخورد قاطع نمی کند و مردم اعالم می کردند که قطعا 

مفسدین به برخی افراد و جریان ها وصل هستند.
عابدی تصریح کرد: دس��تگاه قضایی در دوره فعلی نشان داده 
است که بدون هیچ مالحظه ای با مفسدان برخورد کرده است. 
ضمن اینکه ش��فافیت در این امر توانس��ته اث��رات مفیدی در 

جامعه داشته باشد.
وی گفت: آیت اهلل رئیس��ی در اوایل حضورش��ان در دس��تگاه 
قضای��ی تاکید زی��ادی بر ش��فافیت امور داش��ته و دارد و در 
این راس��تا اقداماتی را انجام دادند و در مورد حساب های قوه 
قضائی��ه هم  اعالم کردن��د هم تعداد آن را کاهش داده و روند 

را شفاف خواهند کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: کامال مش��خص است 

که آیت اهلل رئیسی قصد مبارزه قاطع با مفسدان دارد.
عابدی با اش��اره به تاکید رئیس ق��وه قضائیه مبنی بر افزایش 
توان و ظرفیت اقدامات شوراهای حل اختالف گفت: متاسفانه 
تاکنون توجهی به این موضوع نش��ده اس��ت در حالی که این 
شورا توانایی بس��یار خوبی در کاهش ورودی پرونده ها خواهد 
داشت ضمن اینکه در زمینه کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 
هم اقدامات خوبی می تواند داش��ته باشد و برای آقای رئیسی 
در قوه قضائیه که توانست جایگاه این دستگاه را در بین مردم 

احیا کند آرزوی موفقیت داریم.  فارس

آیت اهلل جنتی:

دشمنان طمع نکنند؛ مسئوالن یک صدا هستند
بزودی آیات یزدی و آملی را کنار هم خواهیم دید

دبیر ش��ورای نگهبان تأکید کرد: دشمنان طمع و 
ش��ادی نکنند و دل به اختالفات ظاهری نبندند؛ 
مس��ئوالن در عین اختالف نظر و س��لیقه، در راه 
آرمان های انقالب و دش��منی با دشمنان، یکدل و 

یک صدا هستند.
آیت اهلل جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در پاس��خ به 
درخواست جمعی از طالب و دانشجویان برای حل 
مس��ئله میان دو تن از علمای ح��وزه تأکید کرد: 
دشمنان طمع و ش��ادی نکنند و دل به اختالفات 
ظاهری نبندند؛ مس��ئوالن در عی��ن اختالف نظر 
و س��لیقه، در راه آرمان های انقالب و دش��منی با 

دشمنان، یکدل و یکصدا هستند.
متن کامل این نامه بدین شرح است:

تاریخ 40 س��اله انقالب اس��المی ایران پر است از 
حوادثی که کام مردم را تلخ و ش��یرین کرده است 
و در هر مقطعی تجربه ای بر این پدیده زنده افزوده 
اس��ت. برگ برگ این نهال 40 ساله مرهون قطره 
قطره خون ش��هیدان و شاهد زحمات و تالش ها و 
خون دل خوردن های امام، رهبری معظم انقالب و 

مردِم دلسوز این انقالب است.
اتفاق��ات روز های اخیر نش��ان داد توصیه های امام 
بزرگوار ما )س��الم اهلل علی��ه( و رهبر عزیز انقالب 
)مدظله العالی( در وحدت کلمه مسئوالن و حفظ 
یکپارچگی امت، در روز های سخت انقالب، چقدر 
مهم و راهگش��ا است و ذره ای غفلت از این مسئله 
تا چه حد می تواند دل های فرزندان این انقالب را 

رنجیده خاطر گرداند.
نگهبان  ش��ورای  هرچند 
همواره صحنه گفتگو های 
ج��دی فقه��ی و حقوقی 
اس��ت و بحث های علمی 
اخت��الف  و  طلبگ��ی  و 
در  طبیع��ی  نظر ه��ای 
جلس��ات همیش��ه وجود 
اما اهتمام  داشته اس��ت، 
هم��ه اعضا بر ای��ن بوده 
که مس��ائِل درون ش��ورا 
ب��ه بیرون منتقل نش��ده 
نگ��ران  را  دیگ��ران  و 
ننمای��د. اعضای ش��ورای 
فقها  از  نگهبان متش��کل 
و حقوقدان��ان هم��واره با 
ب��رادری و صمیمی��ت در 
بررس��ی  به  یکدیگر  کنار 
موضوعات و مسائل قانونی 

و ش��رعی پرداخته اند و دیدگاه ه��ای یکدیگر را با 
احترام و جدیت م��ورد نقد و ارزیابی قرار داده اند. 
هرچند اعضای ش��ورای نگهبان نیز از خطا مصون 

نبوده و احتمال اشتباه آنان نیز می رود.
ب��ا این وج��ود حضور فقه��ای بزرگ و ن��ام آوری 
همچون حضرات آیات یزدی و آملی الریجانی که 
هر دو از س��رمایه های علمی این کش��ور و دارای 

س��وابق ارزش��مند انقالبی، مبارزاتی و اجرایی در 
خدمت به مردم و مبارزه با فساد و گسترش عدالت 
هستند، برای شورای نگهبان و کشور مایه مباهات 
و غنیم��ت و برای دش��منان و بدخواهان همچون 

خاری در چشم است.
طبیعت��اً عملکرد همه مس��ئوالن این کش��ور که 
برخاس��ته از توده های مردم اند در پیش��گاه مردم 
و در مع��رض قضاوت های آنان اس��ت و هرکس از 

رهگذر خوی��ش به رفتار 
و گفت��ار آن��ان می نگرد. 
در این خصوص نیز الزم 
اس��ت م��ردم و خصوصاً 
شما طالب و دانشجویان 
عزی��ز نس��بت ب��ه ای��ن 
دو عال��م ب��زرگ ح��وزه 
قضاوتی منصفانه داش��ته 
و مجاهدت ه��ا و خدمات 
گذش��ته آن��ان را در نظر 
گیری��د و از دامن زدن به 
اختالف��ات پرهیز و ادامه 
دادن ای��ن بحث توس��ط 
ن��اآگاه جلوگیری  اف��راد 

کنید.
گفتگویی  در  ام��روز  من 
ک��ه ب��ا ای��ن دو بزرگوار 
داش��تم ه��ر دو بر حفظ 
و  انق��الب  آرمان ه��ای 
ض��رورت حف��ظ و صیان��ت از ارکان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و نیز پرهیز از اختالفات و 
بهانه ندادن به دس��ت دشمنان مردم و نظام تأکید 
داشتند و انشاءاهلل به زودی هر دو عزیز را در کنار 

یکدیگر خواهیم دید.
ب��ی تردید امروز دش��من بیش از گذش��ته از ملت 
ایران عصبانی و خشمگین است و تاب سقوط پهپاد 

آمریکایی و توقیف کش��تی انگلیسی را ندارد. بینی 
او از آزادی نفتک��ش ایرانی و موفقیت های علمی و 
اقتصادی به خاک مالیده ش��ده است و چشم دیدن 
وح��دت و همدل��ی میان دول��ت و مل��ت را ندارد. 
دش��منان طمع و ش��ادی نکنند و دل به اختالفات 
ظاه��ری نبندند. مس��ئوالن در عین اختالف نظر و 
س��لیقه، در راه آرمان های انقالب و خدمت به مردم 
و دشمنی با دشمنان ملت، یکدل و یکصدا هستند. 
دل ه��ای این مردم با هدایت های رهبر عزیز انقالب 
به درگاه الهی پیوند خورده است و کشتی انقالب در 

اقیانوس مواج حوادث متالطم نخواهد شد.
عزیزان من؛ تردید نکنید که شورای نگهبان در راه 
انج��ام وظایف قانونی خود در صیانت از حق الناس 
و رأی مردم ذره ای دری��غ نخواهد کرد و راه نفوذ 
مفسدان و بی صالحیت ها را خواهد بست و در عزم 
راسخ این نهاد خللی وارد نخواهد شد. شما جوانان 
عزی��ز نیز با تکیه بر رهنمود های رهبر بزرگوار، در 
راه اعتالی انقالب اس��المی تالش کنید و به پیش 
بروید، فکر کنید و عمل کنید، آگاه باش��ید و بیدار 
س��ازید و خود را دل مش��غول وقایع گذرا نکنید. 
دهه های آینده دهه های ش��ما است و شمایید که 
باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراس��ت 
کنید و آن را هرچه بیش��تر ب��ه آرمان بزرگش که 
ایج��اد تمّدن نوین اس��المی و آمادگی برای طلوع 
خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک 

کنید.

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری 
اس��المی ایران تحت رهبری مق��ام عظمای والیت 
با وح��دت، اراده  پوالدین و مقاومت فعال، مس��یر 
تمدن س��ازی اس��المی را با درک عمیق و بصیرت 
کاف��ی ادامه می ده��د و هیچ گاه فری��ب دعوت به 

مذاکره و پلیس خوب و بد را نمی خورد.
سرلش��کر محم��د باق��ری در مراس��م تجلی��ل از 
خانواده های معظم ش��هدا و اعطای نش��ان فرمانده 
معظم کل قوا به جمعی از مدافعان حرم و مجاهدان 
جبهه مقاومت که در محل ستاد کل نیرو های مسلح 
برگزار ش��د، اظهار داشت: با وجود تمامی توطئه ها، 
دسیسه ها، جنگ تحمیلی و ایجاد ناامنی ها بحمداهلل 
امروز انقالب اس��المی در اوج قدرت و صالبت است 
و ثم��رات آن در اوج اقت��دار به ویژه در ماه های اخیر 
نمای��ان ش��ده و هرچ��ه از قدمت انقالب اس��المی 
می گذرد، جمهوری اس��المی در عرصه های مختلف 
منطقه ای و جهانی بالنده تر و مقتدرتر از گذشته به 

سوی اهداف و آرمان های خود گام برمی دارد.
وی با اشاره به نقش بی بدیل جمهوری اسالمی در 
مقابله با توطئه های دش��منان و حرکت به س��وی 
قله های رفیع پیشرفت و شکوفایی گفت: جمهوری 
اس��المی امروز به یاری خداون��د و به برکت خون 

ش��هدا و رهبری بی نظیر امام راح��ل )ره( و رهبر 
معظ��م انق��الب و فرمان��ده کل قوا حض��رت امام 
خامنه ای��روز به روز بر ق��درت و توان خود افزوده و 
جبهه ها و سنگر های کفر و الحاد را بیش از گذشته 
تسخیر کرده و تحت تس��لط و اراده خود درآورده 
اس��ت؛ به گونه ای که انقالب ما امروز مس��یر الهی 
خود را با قدرت بیش��تری طی می کند و امیدواریم 
که این تالش ها زمینه س��از ظه��ور حضرت مهدی 

)عج( باشد.
رئیس س��تاد کل نیرو های مس��لح با بیان اینکه دفاع 
مقدس نم��اد مقاومت و دفاع ملت ای��ران برابر تجاوز 
خارجی است، خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، استکبار 
جهانی با تمام قوا علیه ملت ایران حمله ور شد تا انقالب 
اسالمی را به زانو درآورد، اما همان طور که دفاع مقدس 
زمینه ساز بازگشایی راه کربال شد؛ ان شااهلل تالش های 
امروز جبهه مقاومت نیز بسترساز بازگشایی مسیر قدس 

برای مسلمین جهان خواهد شد.
سرلشکر باقری تصمیم و صبر راهبردی جمهوری 

اس��المی ایران در ماجرای برج��ام و روند فعلی را 
برخاسته از حکمت، هوشمندی و صالبت دانست و 
با اشاره به حوادث اخیر در منطقه و جلوه گری های 
جدید اقتدار نیرو های مس��لح کشور در مواجهه با 
تهدیدات منطقه ای و جهان��ی گفت: این رخداد ها 
ازجمل��ه انهدام هواپیمای بدون سرنش��ین متجاوز 
جاسوس��ی آمریکای��ی و توقیف نفتک��ش متخلف 
انگلیسی  و در نهایت آزادسازی نفتکش کشورمان 
در جبل الط��ارق، نش��ان دهنده این واقعیت اس��ت 
که انقالب اس��المی با اقتدار به مس��یر خود برای 

دست یابی به آرمان های واالیش ادامه می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز جمهوری اس��المی 
ای��ران تح��ت رهب��ری مق��ام عظم��ای والیت و 
فرماندهی کل قوا ب��ا وحدت، یکپارچگی، همدلی، 
هماهنگ��ی، اراده پوالدی��ن و مقاومت فعال و پویا، 
مس��یر تمدن س��ازی اس��المی را با درک عمیق و 
بصیرت کافی ادامه می دهد و هیچ گاه فریب دعوت 

به مذاکره و پلیس خوب و بد را نمی خورد.

سرلش��کر باقری تصری��ح کرد: بخش��ی از توطئه 
آمریکایی ه��ا علی��ه حری��م اه��ل بی��ت )ع( بود و 
همان ط��وری که بار ها ش��اهد بودی��م آمریکایی ها 
نیرو ها و فرماندهان محاصره ش��ده داعش و جبهه 
النص��ره را با بالگردهایش��ان از مهلکه نجات دادند 
و یا اینکه از طریق ارس��ال بسته های غذا، مهمات 
و امکانات از آنان حمایت کردند. اس��تکبار جهانی 
نه تنها ای��ن گروه ها را ایجاد ک��رد، بلکه از آنان به 
لحاظ سیاسی، تسلیحاتی و اطالعاتی حمایت کرد 
ت��ا بتوانند ب��ه زعم خود به نظام اس��المی و جبهه 

مقاومت آسیب برسانند.
سرلش��کر باقری اضافه کرد: حزب اهلل لبنان نیز در 
این کشور همراهان زیادی دارد و در حال پیشبرد 
اهداف جبهه مقاومت برابر زیاده خواهان و مزدوران 

صهیونیستی است.
وی گفت: عربس��تان س��عودی با حمایت استکبار 
جهانی بیش از پنج س��ال اس��ت که کشور یمن را 
م��ورد تهاجم و بمباران هوایی قرار داده اس��ت، اما 

اقتدار انصاراهلل و س��ربلندی مردم یمن، روسیاهی 
متج��اوزان و عی��ان ش��دن نش��انه های شکس��ت 

عربستان را رقم زده است.
سرلشکر باقری افزود: این حمالت ائتالف سعودی، 
آمریکایی و صهیونیس��تی کار را تا جایی پیش برد 
که س��ایه فقر و قحطی بر ملت مظلوم یمن افکنده 
ش��د؛ اما امروز رزمندگان انصاراهلل و جبهه مقاومت 
به دانش ساخت تسلیحات راهبردی دست یافته اند 
و ب��ا پهپاد ها و موش��ک های خود برابر دش��منان 

مقاومت ایستادگی می کنند.
رئی��س س��تاد کل نیرو های مس��لح حمایت الهی، 
هدایت رهبر معظم انقالب اسالمی، مرجعیت شیعه، 
برکت خون شهدا، ایثار و تفکر مقاومت رزمندگان، 
فرماندهی بی بدیل سرلش��کر س��لیمانی و س��ایر 
فرماندهان جبهه مقاوم��ت را موجب پیروزی های 

امت اسالمی در عرصه منطقه ای قلمداد کرد.
وی در ادامه با اش��اره به برگزاری مراسم تجلیل و 
اعطای نشان گفت: این مراسم به امر فرمانده معظم 
کل قوا برای اهدای نش��ان و تجلیل از خانواده های 
شهدای مدافع حرم و فرماندهان نیرو های مسلح و 
قدردانی از مجاهدان جبهه مقاومت تش��کیل شده 

است.

سرلشکر باقری: 
آزادسازی نفتکش »آدریان دریا« بیانگر اقتدار ایران در عرصه بین المللی است

نامه »ننجون« به »خانجون«
خانج��ون عزی��ز! اخیرا نام��ه ای از ش��ما خوانده ام 
که در انتس��اب آن ب��ه بانوی بزرگواری چون ش��ما 
بسی تردید داش��تم اما بعد از سبزی پاک کن های 
س��رکوچه تحقیق کردم و دریافتم که آن اراجیف را 

ش��ما نگاش��ته اید.
در بخش��ی از نامه نوش��ته اید مگر ستون »ننجون« 
سیاس��ت روز ارث عمه جان شماست که هر چه می 
خواهید در آنجا می نویس��ید؟ خی��ر! اینجا ارث عمه 
جان ما نیست بلکه مربوط به دایی جان اینجانب می 
ش��ود که اس��ناد و مدارک آن هم موجود است و در 

صورت لزوم ارائه خواهد شد.
خانجون جان! ش��ما ادعا کرده اید که با پیمانکارها 
زد و بن��د ک��رده ام و دهها کیلومتر ش��یلنگ را به 
قیمت��ی باالتر از ن��رخ واقعی آن س��فارش داده ام. 
بهتر اس��ت از خودتان خجالت بکش��ید.این شیلنگ 
ه��ا مربوط به تمامی رس��انه هایی می ش��ود که در 
آس��یاب اس��تکبار جهانی آب می ریزند و فقط مال 

ما  نیس��ت.
ش��ما مدعی ش��ده اید که »ننجون« گفته در صورت 
برکناری مسئول آبدارخانه روزنامه سیاست روز اینجا 
را ترک می کنید و به کره شمالی می روید. اصال مهم 
نیس��ت. هر جا دلتان خواست بروید. شما در سیاست 
روز چ��ه کار کرده اید که بخواهی��د در آنجا بکنید؟ 
همین حاال بروید و سالم مخصوص ما را به عمه رهبر 

کره شمالی برسانید.
باقی بقایت

جانم فدایت
توضی��ح الزم: ای��ن جوابیه چه��ار برابر ای��ن بود که 
خواندی��د اما ب��رای حفظ نظ��ام آبدارخان��ه روزنامه 

سیاست روز از انتشار کامل آن خودداری کردیم.

ننجون


