
سرلشکر سالمی:
آزمایش موشک 
موفقیت آمیز بود

آزادی پوشش
 زمینه ساز  افزایش

 آزار جنسی 

  دردی به نام 
۷۰ خوان تولید

صفحه 2

 
سرمقاله

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه، تبدیل تقابل فکری به تقابل در 
اس��تراتژی را از اهداف دشمنان دانس��ت و تاکید کرد: حفظ 

عناصر ماندگاری انقالب از وظایف روحانیت است.
حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی نماین��ده ولی فقیه در 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در آیین افتتاحیه دومین 
همایش اس��اتید بس��یجی ح��وزه های علمیه که در مش��هد 
مقدس و با ش��عار "نقش اس��اتید بس��یجی حوز های علمیه 
در پیش برندگی انقالب اس��المی" برگزار شد، اظهار داشت: 
روحانیت ش��یعه افتخار سنگرنش��ینی دف��اع از حقیقت دین 
و اس��الم ناب در عرصه های مختلف در براب��ر انواع تهاجم ها 
را دارد. وی خاطرنش��ان ک��رد: یک��ی از برجس��ته ترین ابعاد 
س��یره اهل بیت)ع( از جمله امام رضا)ع( تبدیل تهدیدها به 
فرصت ها در ش��رایط مختلف اس��ت و ما می توانیم با تاس��ی 
به آم��وزه های جاودان معصومین علیهم الس��الم تهدیدهای 

دشمنان را به فرصت تبدیل کنیم،
نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان کرد: در این وضعیت خطیر 
ام��روز روحانیت رس��الت س��نگین تری دارد، چ��را که تقابل 
جبهه استکبار، کفر و اس��الم بدلی در برابر جبهه اسالم ناب 
محمدی)ص( نابرابر است و ما باید به دنبال رسیدن به مفهوم 
بس��یجی به همان نحوی ک��ه امام راحل ب��ه آن افتخار کرد 
باشیم، روحانیت همواره در سنگرنشینی انقالب  پیشتاز بوده 
و در پیش برندگی انقالب نیزنقش آفرینی های بزرگی دارد و 

بسیجی پروری یکی از این نقش ها می باشد.
حاجی صادقی خاطرنش��ان کرد: روحانی بسیجی نه تنها باید 
انقالبی باش��د بلکه امت را نیز در این سنگرنشینی حفظ و با 
بصی��رت، صراحت و قاطعیت به بقای اس��الم ناب و تجلی آن 

کمک کند.
نماینده ولی فقیه در س��پاه با اش��اره ب��ه ره آوردهای انقالب 
اس��المی تاکید کرد: انقالب اس��المی کفر و تبعیت از تمامی 
حاکم ه��ای غیرالهی و نظایر این موارد را از بین برد و عالم را 
تشنه دین اسالم کرد، انقالب اسالمی روحیه انقالبی و جهادی 
را در کش��ور پرورش داده است. روحانیان مبلغ و مدافع دین 

بودند و امروز در پیاده کردن دین مکلف هستند.
حاج��ی صادقی تصریح ک��رد: امروز برای پیاده س��ازی دین، 
روحانیان وظایف س��نگینی را به دوش می کش��ند و اس��اتید 
بس��یجی ضمن تالش برای تحول و متناسب سازی گروه های 
مختلف مطابق با اسالم، نسبت به تبلیغ، بسیج و هدایت آنها 

پیشتازانه عمل می کنند.
نماینده ولی فقیه در س��پاه تاکید کرد: انجام این رس��الت ها 
جز از طریق برخی از الزامات مانند دارا بودن روحیه جهادی 
امکان پذیر نیس��ت، روحانیت باید مح��دود به تدریس دین 
نباش��د و فعالیت خود را گس��ترش ده��د، همچنین روحانی 
باید با درک درس��ت و واقع بینانه شرایط ،در ارائه راهکارهای 
مناس��ب و تکنیک ه��ای پاس��خگویی به نیازها نیز تس��لط و 

اشراف داشته باشند.
حاج��ی صادقی گفت: بس��تر تقابل جبهه اس��تکبار با جبهه 
اس��المی، ماندگاری انقالب بر اصول خود است و زنده ماندن 
انقالب اس��المی در واقع به مفه��وم قطعی بودن مرگ جبهه 

استکبار است.
وی گفت: رژیم صهیونیس��تی، کش��ورهای اروپایی، منفعلین 
و س��کوالرهای داخل��ی، متحج��ران و کج اندیش��ان و نظایر 
آنها که در جبهه اس��تکبار هس��تند، به هدف��ی جز نابودی و 
متوق��ف کردن حرکت انقالب اس��المی نمی اندیش��ند ، آنها 
برای جلوگی��ری از ماندگاری انقالب در تالش هس��تند و از 
ان��واع راه ها و ابزارها برای رس��یدن به اهداف خود اس��تفاده 

می کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: دشمنان در صدد تغییر 
و تضعی��ف گفتمان انقالب اس��المی و تغیی��ر ذائقه فرهنگی 
مردن هستتد که باید با هوشمندی و اقتدار و بصیرت توام با 

صراحت و شجاعت برابر آن ایستاد.
حاجی صادقی خاطرنش��ان کرد: تبدیل تقابل فکری به تقابل 
در اس��تراتژی و روش و ایج��اد اختالف با اعمال افش��ارهای 
مختلف از اهداف دش��منان در مقطع حساس تاریخی حاضر 
است و اساتید بس��یجی برای مقابله با استراتژی های دشمن 

باید برنامه های وسیعی داشته باشد.
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: نبای��د از ش��یطان انتظار خوبی 
داشت، ذات آمریکا ش��یطنت و ذات استکبار حمله است، ما 
باید تهدید و حمله دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و در این 
راستا تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری را نصب العین 
خود قرار دهیم تا وضعیت صحنه نبرد را به نفع جبهه انقالب 

بهبود ببخشیم.
نماینده ولی فقیه در س��پاه با تاکید بر ضرورت جبهه سازی 
برابر جبهه س��ازی ضد ایرانی دش��من گفت: ب��ه گفته مقام 
معظم رهبری، ما نیز باید مانند دشمنان جبهه داشته باشیم 
و برای جبهه س��ازی مقابل دش��من باید مولف��ه های تنوع ، 
انگیزه ، ابتکار و برنامه ریزی هوش��مندانه و هدایت ش��ده را 
مد نظ��ر قراردهیم. نماینده ولی فقیه در س��پاه با اش��اره به 
ناکامی برنامه ها و سناریوهای دشمن علیه انقالب اسالمی و 
ملت ایران بیان کرد: در حال حاضر  دش��منان برای نفوذ به 
جبهه انقالب و نظام محاس��باتی کشور نقشه ها و برنامه های 
مختلفی را عملیاتی کرده اس��ت و ما باید برابر آن اس��تقامت 
ملی، عملی و فکری داشته باشیم و افشای مستمر نقشه های 

دشمن را در زمره وظایف خود بدانیم.
وی تروی��ج روحیه مطالبه گری در پیگیری تحقق بیانیه گام 
دوم انق��الب را حائز اهمیت و ضروری توصیف و تصریح کرد: 
بیانیه گام دوم انقالب در راس��تای ماندگاری انقالب اس��ت و 
یکی از محورها، وظایف، کارکردها و نقش های بس��یجی در 
حوزه ها اندیش��یدن و ارائه راهکارها و ظرفیت س��ازی در این 
راس��تا است. نماینده ولی فقیه در س��پاه در پایان با اشاره به 
تالش و س��رمایه گذاری نظام سلطه و استکبار برای معنویت 
زدایی از جامعه اس��الم ایران از شرکت کنندگان در همایش 
خواس��ت موضوع چگونگی معنویت افزای��ی و تقویت روحیه 
انقالبی و حهادی و بازشناسی وظایف ،نقش ها و کارکردهای 
استاد بسیجی در حوزه های علمیه،نهادهای حکومتی، قوای 
سه گانه ،نیروهای مسلح و نیز نسبت به مردم عزیز کشورمان 
را در زمره انتظارات فراروی خود قرار دهند.  سپاه نیوز  

رئیس کمیس��یون وی��ژه اصل 44 گف��ت: جمع بندی نهایی 
کمیس��یون در بررسی الیحه آزادس��ازی سهام عدالت ظرف 

این هفته تقدیم هیأت رئیس��ه مجلس می ش��ود.
حمیدرضا فوالدگر در مورد آخرین خبرها از الیحه آزادسازی 
سهام عدالت در مجلس گفت: علت این که طول کشید، این 
ب��ود که نظ��رات اتحادیه های تعاونی س��هام عدالت و کانون 
س��هام عدالت  را گرفتیم، االن جمع بندی الیحه آزادس��ازی 
سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل 44 انجام شده و آخرین 
نظرات اتحادیه های تعاونی س��هام عدالت و کانون های سهام 
عدالت نیز دریافت ش��ده، هم اکنون جمع بندی کمیس��یون 
نهایی ش��ده و ظرف هفت��ه جاری به هیأت رئیس��ه مجلس 
ارائه می کنیم تا در صحن مجلس و در جلسات علنی بررسی 
ش��ود. رئیس کمیس��یون ویژه اصل 44 در مورد اینکه سهام 
عدالت به چه طریقی آزادس��ازی می ش��ود، گفت: براس��اس 

جمع بندی کمیس��یون اص��ل 44، مردم مخّیر می ش��وند به 
اینکه یا از طریق صندوق های قابل معامله بورسی موسوم به 
ETF اقدام کنند یا مس��تقیما خودش��ان از طریق سامانه ای 
که از طریق بورس اعالم می ش��ود، اقدام کنند و یا از طریق 
شرکت های مالی واسط یا همان کاستودین ها اقدام کنند که 
ضمانتی برای س��هام عدالت آنها وج��ود دارد و انتخاب این 

موارد برای دارندگان س��هام عدالت اختیاری اس��ت. 
نحوه معامله س�هام عدالت به ش�کل تدریجی

به گفته رئیس کمیس��یون اصل 44، دارندگان سهام عدالت 
در س��ال اول و دوم می توانند س��هام عدالت خود را با دیگر 
اوراق مالی و یا س��هام دیگر معاوضه کنند، در س��ال سوم و 
چهارم می توانند حداکثر 30 درصد از س��هام عدالت خود را 
بفروشند و از س��ال پنجم به بعد می توانند کل سهام عدالت 
خ��ود را خرید و فروش کنند، اما اینکه از چه مس��یری برای 

حضور در بورس اس��تفاده کنند، برای مردم اختیار گذاش��ته 
ش��ده که می توانند به صورت مس��تقیم یا از طریق صندوق 
های قابل معامله بورس��ی و یا از طریق کاس��تودین ها اقدام 

کنن��د. 
فوالدگر گفت:  گزارش چهار صفحه ای جمع بندی کمیسیون 
اصل 44 از الیحه آزادس��ازی س��هام عدالت این هفته نهایی 

می ش��ود و می توانیم گزارش آن را به مردم ارائه کنیم. 
نماین��ده اصفهان در مورد اینک��ه چگونه می توان یکباره 49 
میلیون مش��مول س��هام عدالت را وارد بورس ک��رد، گفت:  
تدریجی بودن اختیار خرید و فروش س��هام عدالت به همین 
خاطر اس��ت که س��امانه بورس بتواند پذی��رای این حجم از 
سهامدار عدالت باشد و به خاطر همین گفته شده ظرف پنج 
س��ال به تدریج بتوانند به صورت کامل س��هام عدالت خود را 

خرید و فروش کنند.  فارس

عدالت وجه تمایز قابل توجهی میان جامعه اس��المی 
ایران با دیگر کش��ورها و حکومت ها است، عدالت است 
که می تواند یک جامعه را به ش��رایط مطلوب انس��انی 
برس��اند. عدالتی که در جمهوری اسالمی ایران حاکم 
اس��ت با وجود همه کاستی ها و غفلت های موجود، باز 
هم از بسیاری کش��ورها و حکومت های دنیا سرآمدتر 
است، چرا که سرمنشاء چنین عدالتی، از حکومت علوی 
سرچشمه می گیرد، اساس انقالب اسالمی از الگوپذیری 
از آموزه های اسالمی بنا نهاده شد و حتی رمز پیروزی 
انقالب نیز عدالت خواهی و اجرای آن در جامعه اسالمی 

بود.
یکی از مؤلفه های اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد از هر 
نظر اس��ت، اما مهمترین آن مبارزه با مفاسد اقتصادی 
اس��ت. در طول 40 س��ال از عمر انقالب اس��المی این 
مقوله همواره از س��وی مس��ئولین ارشد نظام اسالمی 
به ویژه حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری پیگیری 
و تأکید ش��ده اس��ت، که البت��ه غفلت ه��ا، قصورها و 
برخوردهای اساسی و الزم در این موضوع شاید با قوت 
دیده نشده اما با وجود چنین شرایطی باز هم می توان 
ادعا داش��ت که، مبارزه با مفاس��د به ویژه اقتصادی آن 
هم در س��طح مسئولین کش��ور، وجود داشته و اکنون 
برخوردها ش��دت و افزایش یافته اس��ت. مردم نیز اگر 
اعتراض و گالیه ای دارند نه در مخالفت به نظام اسالمی 
که خود در برقراری و استمرار آن نقش اساسی و اصلی 
را دارن��د، بلک��ه به خاطر غفلت هایی اس��ت که در این 
مس��أله صورت گرفته اس��ت. گالیه و اعتراض مردم به 
حق است، چرا که نمی خواهند به خاطر وجود مفاسدی 
که باعث تضعیف جمهوری اسالمی ایران می شود، ادامه 
داشته باشد و باعث شود دشمنان نیز طمع بیشتری به 

ایران اسالمی داشته باشند.
به واقع خواسته مردم را باید به دیده منت خریدار بود، 
مطالبه ای که از س��ر دلس��وزی نسبت به آینده انقالب 
و ایران اس��المی است، به جرأت می توان گفت که اگر 
مردم نس��بت به مساله فساد در کشور بی تفاوت بودند 
باید احس��اس خطر بیشتری در جامعه ایجاد می شد تا 
اکنون که مردم خواهان برخوردهای قاطع و انقالبی با 

مفسد و مفاسد هستند.
اتفاق��اً حمایت ها و مطالبه به حق م��ردم از حاکمیت 
نظام اسالمی است که می تواند راه برخورد قاطعانه تر با 
مفسدان و مفاسد را هموارتر کند تا نتیجه مطلوب نیز 
به دست آید. اکنون پس از آن که در برخی مسئولیت ها 
تغییراتی ایجاد شد و قوه قضاییه با روی کار آمدن فردی 
که عزم مبارزه با مفاسد به ویژه فساد مسئولین را جدی 
تر پیگیری می کند، توقع مردم و افکار عمومی نیز باالتر 
رفته چرا که آنها نسبت به عملکرد قوه قضاییه امیدوارتر 
از گذش��ته، چشم انتظار ریشه کن شدن فساد به ویژه 
فس��اد اقتصادی که از س��وی دانه درش��ت ها و برخی 
مسئولین می شود، هستند. روش و منش حکومتی که 
از سیره علوی وام گرفته است، ایجاب می کند تا اگر به 
همان اندازه هم توان اجرای عدالت را نداشته باشد، اما 

اندکی از آن شیوه حکومتداری اجرایی شود.
اجرای عدالت به س��بک حضرت علی)ع( کار دشوار و 
ش��اید ناشدنی هم باشد، اما می توان ذره ای از آن را که 
در طول ادامه راه می تواند گس��ترش یابد در جمهوری 
اسالمی ایران عملیاتی کرد که البته در طول 40 سال 
از عمر انقالب اس��المی وجود داشته اما پررنگ  نبوده 
است. مردم از وجود مفاس��دی همچون رانت خواری، 
وی��ژه خواری، حقوق های نجومی که به نظر می رس��د 
هنوز هم وجود دارد، تبعیض های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، اختالس و بریز و بپاش هایی که دیده می شود، 
رن��ج می برند و در ای��ن راه، قوه قضایی��ه را مهمترین 
دستگاهی می دانند که باید و می تواند با همه مفاسدی 
که باعث تضعیف نظام اس��المی، انقالب و کشور شود، 

مقابله و مبارزه کند.
قوه قضاییه در دوره جدید، وظیفه س��نگینی بر دوش 
خود دارد که قطعاً بخش زیادی از این وظیفه سنگین از 
دوره های گذشته به ارث رسیده است، که اگر مسئولین 
در دوره های گذش��ته به مس��ئولیت خود در چارچوب 
وظایفی که برعهده داش��ته اند، به خوب��ی عمل کرده 
بودند، اکنون شاهد بروز و ظهور شرایط کنونی نبودیم 
و ش��رایط اینگونه نبود. کار مبارزه با مفاس��دی که در 
آنها برخی مسئولین دست دارند، کار دشواری است اما 
ش��دنی است. جرم مس��ئولی که مرتکب خالفی شده، 
بدتر از جرمی است که یک فرد عادی انجام داده است 
و ب��ه همین خاطر احکام چنین افرادی باید از ش��دت 
بیش��تری برخوردار باش��د و مجازات آنها با افراد عادی 
تفاوت داشته باشد، کافی است قوه قضاییه بدون در نظر 
داش��تن جایگاه مسئول مجرمی که فسادی را مرتکب 
شده، به وظیفه خود عمل کند تا چهره واقعی جمهوری 
اس��المی ایران نیز به مردم و حتی جهان نش��ان داده 
ش��ود، که در چند ماه گذش��ته شاهد چنین روشی در 
تصمیم گیری های قوه قضاییه و ش��خص آقای رئیسی 
بوده ایم. ادامه چنین راهی مطالبه مردم است، مردمی 
که انقالب اس��المی و جمهوری اسالمی متعلق به آنها 
اس��ت و حامیان اصلی آن هستند. قوه قضاییه در دوره 
جدید کار سختی را در پیش دارد که با حمایت مردمی 

میتواند آن را به سرانجام برساند.

مبارزه با فساد
 و مطالبه مردمی

آزمایش موشک جدید ایران

نظرسنجی اتحادیه اروپا آشکار ساخت

متولیانی که مشکالت را جدی
 نمی گیرند؛

صفحه 8

صفحه 7

جانش��ین وزیر دفاع گفت: امروز ایران جزء ۶ کش��ور برتر 
سازنده موش��ک های ضد تانک است؛ در صورت حماقت 

آمریکا و رژیم صهیونیستی آنها را شگفت زده می کنیم.
س��ردار قاس��م تقی زاده جانش��ین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در همایش بزرگداشت خانواده های وزیران 
شهید و خانواده های شهدای کارمند که در دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر برگزار شد، اظهار داشت: قبل انقالب آلمان دو 
پروژه آرپی جی و کاتیوشا در ایران داشت که با انقالب کار 

را رها و ایران را ترک کردند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی به خوبی متوجه ش��دیم که 
کشورهای مختلف به ما سالح نمی دهند و اگر بدهند بسیار 
گرانتر از قیمت واقعی است، به همین دلیل کارکنان وزارت 
دفاع همت خود را افزایش و صنایع مختلفی را ایجاد کردند. 
جانشین وزیر دفاع گفت: در ابتدا تنها کار مهندسی معکوس 
صورت می گرفت ام��ا در مرحله بعد با تحقیق و پژوهش 
۷۷0 سالح بومی تولید و به کار گرفته شد؛ به عنوان مثال 
در عرصه موشکی دو سیستم موشکی سوخت جامد و مایع 
تولید شد و امروز به فضل الهی موشک های نقطه زن بسیار 
دقیق و نقطه زنی تولید شد که در هدف قرار دادن پایگاه 

های داعش همگان شاهد توان موشکی ما بودند.
سردار تقی زاده افزود: در بعد بُرد موشکی متناسب با شعاع 
تهدیدات تا ۱۸00 کیلومتر موشک های بالستیک و کروز 
تولید کرده ایم که موش��ک های کروز تولید ایران بسیار 

دقیق تر از موشک نمونه آمریکایی است.
وی افزود: البته موش��ک های بسیاری تولید کرده ایم که 
بنابر مصالح و مالحظات امنیتی رسانه ای نمی شود اما در 
صورت حماقت آمریکا و رژیم صهیونیستی آنها را شگفت 

زده خواهیم کرد.
جانشین وزیر دفاع با اشاره به دستاوردهای این وزارت خانه 
در حوزه هوا، گفت: تاکنون جنگنده کوثر و کوثر ۸۸ را که 
یکی قابلیت رزمی و دیگری از قابلیت آموزش��ی برخوردار 
است به تولید رس��انده ایم. سردار تقی زاده ادامه داد: امروز 
ایران اس��المی جزء ۶ کشور برتر سازنده موشک های ضد 
تانک است و در حوزه تانک نیز جزء چهارمین کشور سازنده 
تانک پیشرفته در سطح جهان هستیم؛ امروز تانک »کرار« 
ما در برابر موشک های ضد تانک مقاوم است و این قابلیت 

بسیار مهمی است که به آن دست یافته ایم.
وی گفت: در حوزه رزم انفرادی سالح مسلسل تولید ایران 
نس��بت به نمونه آمریکایی آن ۲0 درصد قدرت تخریب و 

دقت بیشتر دارد. 
در حوزه رادار نیز توانسته ایم رادار کاووش را که از قابلیت 
های بسیاری برخوردار است بسازیم و در سیستم پیشرفته 
پدافندی باور 3۷3 از آن استفاده می کنیم. جانشین وزیر 
دفاع با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه پدافند گفت: 
در حوزه پدافند ارتفاع پس��ت، از سامانه موشکی عقاب با 
برد ۱۲ کیلومتر اس��تفاده می کنیم که این سامانه هم در 
برابر جنگنده ها و پهپادها و هم در برابر موشک های کروز 
قابلیت مقابله دارد. همچنین در برد متوسط از موشک صیاد 
۲ با برد ۶0 کیلومتر و ارتفاع پروازی ۲۷ کیلومتر استفاده 

می کنیم.   مهر

سردار تقی زاده:

ایران جزء ۶ کشور برتر سازنده 
موشک های ضدتانک است
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رئیس قوه قضاییه: 
صنعت دفاعی کشور، تجلی باور 

راهبردی »ما می توانیم« است
2

روحانی:
انتقاد از دولت بی هزینه و توأم با 
جایزه و تشویق بوده است

ظریف باید مراقب مکر مکرون باشد

خ���ب���ر

خ���ب���ر

صفحه 5

پیوند جلیقه زردها و معترضان 
جی 7 در خیابان های فرانس�ه 

س���رکوب گری پلی���س کش���ور مدع���ی آزادی بی���ان نی���ز نظ���ام  س���رمایه داری را نج���ات نداد 

دشمن به  دنبال تبدیل تقابل فکری به تقابل استراتژیک است
حجت االسالم عبدهللا حاجی صادقی:

جمع بندی الیحه آزادسازی سهام عدالت تقدیم هیأت رئیسه مجلس می شود

صفحه 6


