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امیر حاتمی: 
دستاوردهای بزرگی در حوزه هوایی 

خواهیم داشت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: همه چیز 
برای انجام کارهای بزرگ در حوزه هوایی فراهم است 
و من مطمئن��م در آینده دس��تاوردهایی را خواهیم 
داش��ت. امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح روز )چهارشنبه( در مراسم تجلیل از چهره های 
ماندگار صنعت هوایی کشور اظهار داشت: ما نیازمند 
یک قدرت اطمینان بخش در کش��ور هستیم و امروز 

بهتر از هر زمانی متوجه آن هستیم. 
این قدرت ش��امل مولفه های زیادی است و هر مولفه 
ای که در آن ضعف داش��ته باش��یم دشمن روی آن 

دست می گذارد.
وی با بیان اینکه امروز دش��من دس��ت بر روی نقطه 
ضعف اقتصادی گذاش��ته اس��ت، افزود: قدرت دفاعی 
بخش مهم��ی از قدرت اطمینان بخ��ش همه جانبه 
اس��ت و دش��من هم بس��یار برای تضعیف آن تالش 
می کند. وزیر دفاع ادامه داد: بدون تردید هر کشوری 
که ش��بیه م��ا دارای موقعیت راهبردی باش��د، بدون 
ق��درت اطمین��ان بخش یا باید تس��لیم ش��ود یا به 

سرنوشت بسیار بدی دچار شود.
امی��ر حاتم��ی گف��ت: در جن��گ اول و دوم جهانی 
ک��ه در معرض جن��گ قرار گرفتی��م، اعالم بی طرفی 
کردیم اما از ش��مال و جنوب کش��ور را اشغال کردند 
که برهه بس��یار تلخی از تاریخ کش��ور اس��ت. بعد از 
جنگ جهانی، حاکمان وقت کشور گمان کردند که با 
وابسته بودن می توانند به قدرت دست یابند، اما ملت 
بزرگ ایران این وابس��تگی را نپذیرفتند و اس��تقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی را انتخاب کردند.
وزی��ر دفاع ب��ا تاکید ب��ر اینکه ق��درت هوایی بخش 
مهم��ی از قدرت اطمینان بخش اس��ت، تصریح کرد: 
در مقطعی این اش��تباه ش��د که و عده ای گمان می 
کردند ک��ه می توان از قدرت هوایی ع��دول کرد، اما 
امروز مشخص ش��د که با وجود تهدید در این حوزه، 

قدرت هوایی بخشی از قدرت همه جانبه است.
وی گفت: همه مولفه های قدرت دفاعی را باید مورد 
توجه قرار داد تا نقطه ضعفی در برابر دشمن نداشته 

باشیم.
امی��ر حاتمی با تاکید بر اینکه بحمداهلل قدرت هوایی 
کش��ور در س��ال های اخیر مورد توجه ق��رار گرفت، 
اظهار داش��ت: در ح��وزه هوایی میتوانی��م کارهایی 
که مد نظرمان هس��ت را بس��یار بزرگتر از چیزی که 
دش��من فکر می کن��د، انجام دهیم. هم��ه چیز برای 
انج��ام کارهای بزرگ در حوزه هوایی فراهم اس��ت و 
م��ن مطمنئم که در آینده دس��تاوردهایی را خواهیم 

داشت که باعث بهت دشمنان خواهد شد.
وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: امروز زمینه الزم برای 
نزدیک��ی بخش نظام��ی و غیرنظام��ی صنعت هوایی 

کشور فراهم است. فارس

اخبار

پای "خرزوخان" هم به پرونده قتل میترا 
استاد باز شد

وزیر بهداش��ت: در خصوص فاضالب های بیمارستانی 
معم��وال تا وقتی که به حدی از عاری بودن از باکتری 
نرس��ند اجازه ورود آن ها به آب های رودخانه ای داده 

نمی شود.
با توجه به این انش��ا نتیجه م��ی گیریم فاضالب های 

بیمارستانی که به رودخانه کارون می ریزد ...
الف( مزه گالب و طعم هل می دهد.

ب( کیفیتش در حد رد بول و کمپوت آناناس است.
ج( از شیر مادر هم حالل تر است.
د( هر سه گزینه فوق چرند است.

س��خنگوی دول��ت: رئی��س جمه��ور در کاهش حکم 
حس��ین فریدون هیچ نقشی نداش��ته، اما پرسش این 

است که چرا محتویات در سایت ها می رود.
به نظر شما چرا "محتویات" در "سایت ها" می رود؟

الف( چون دانستن حق مردم است.
ب( چون ندانستن حق مردم است.

ج( چون قب��ال محتویات صندوق بیت المال در جیب 
اختالس گرها رفته است.

د( چ��ون قیمه ه��ا را ه��م گاهی در ماس��ت ها می 
ریزند.

جرای��د: پای روانگردان به پرونده قتل "میترا اس��تاد" 
باز شد.

با توجه به روند پرونده و تالش عالم و آدم برای تبرئه 
"محمد علی نجفی" – وزیر اس��بق آموزش و پرورش 
– به زودی پای کدام یک از گزینه های زیر به پرونده 

باز خواهد شد؟
الف( شوهر عمه رهبر کره شمالی

ب( ننجون
ج( خاله شادونه

د( خرزوخان شب های برره

ننجون

هفته آینده زمان بررسی الیحه تشکیل وزارت بازرگانی
س��خنگوی شورای نگهبان از بررس��ی الیحه تشکیل وزارت بازرگانی در نشست 

هفته آینده این شورا خبر داد.
عباس��علی کدخدایی در تشریح نشست این ش��ورا اظهار داشت: در این جلسه 
الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی مورد تأیید قرار گرفت. 
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بررسی الیحه تشکیل وزارت بازرگانی 
در دستور کار شورا بود، این موضوع در جلسه روز گذشته مطرح شد یا نه؟ افزود: فرصت 
نشد که به بررسی الیحه تشکیل وزارت بازرگانی برسیم. کدخدایی ادامه داد: در جلسه، 
بیشتر بحث را برای بررسی الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی صرف شد که چند ایراد جزئی داشت و نهایتاً مجلس 

آن را اصالح کرده بود و اکنون در شورای نگهبان به تأیید.  فارس

ظرفیت تردد زائران در مرز خسروی افزایش می یابد
رئیس س��تاد اربعین بیان کرد: دوس��تان ما در عراق تالش می کنند تا ظرفیت 

تردد زائران در مرز خسروی در روز های منتهی به اربعین افزایش یابد.
حس��ین ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین  در باره ساعت کاری و پذیرش زائران از 
مرز خس��روی، بیان داش��ت: طبق توافقات قرار شد این مرز قبل از آغاز مراسم 
اربعین راه بیفتد و هر هفته زمان پذیرش مس��افران در آن، نس��بت به هفته بعد 
گس��ترش یابد. وی ادامه داد: هفته اول که مرز خس��روی بازگشایی شد روزانه تعداد 

۳۰۰ نفر از آن مرز عبور می کردند و هفته بعد به ۶۰۰ نفر رسید.
رئیس ستاد اربعین بیان کرد: دوستان ما در عراق تالش می کنند تا ظرفیت تردد زائران 

در مرز خسروی در روز های منتهی به اربعین افزایش یابد.
ذوالفقاری یادآور ش��د: بازه زمانی ۷ تا ۱۶ عصر برای گذر از مرز خس��روی مطرح شد تا 

در این بازه زمانی برای اربعین پذیرش زائر داشته باشند.  میزان

هیئت رئیسه مجلس قرائت گزارش برجامی را بایکوت کرده است
رئیس کمیس��یون امنیت  ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: هیئت رئیس��ه 

مجلس قرائت گزارش های برجامی را بایکوت کرده است.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور با بیان اینکه هیئت رئیسه قوه مقننه اجازه قرائت 
گزارش های برجامی را در مجلس نمی دهد و آنها را  بایکوت کرده اس��ت، گفت: 
تاکنون ۳ گزارش از نحوه اجرای برجام از سوی کمیته هسته ای کمیسیون تدوین 
و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده اما تاکنون دلیلی برای عدم قرائت آنها 
به کمیس��یون ارائه نشده است. وی با تاکید براینکه این گزارش های تدوین شده باید در 
صحن علنی پارلمان قرائت شود، با اشاره به دستور رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس درباره تدوین گزارش از روند کاهش تعهدات برجامی کشورمان، 
اظهار داش��ت: این دس��تور رئیس مجلس را به صورت ویژه در حال پیگیری هس��تیم و 

گزارشی در این زمینه تدوین و در صحن علنی پارلمان قرائت خواهد شد.  تسنیم

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه 
پاس��داران، سپاه را نهادی پرافتخار و رشدیابنده 
در مس��یر تعالی و پیش��رفت خواندند و با بیان 
توصیه هایی بس��یار مهم افزودند: معتقدم سپاه 

می تواند بسیار بیشتر از این، پیشرفت کند.
ایش��ان همچنین با اش��اره به شکست بی تردید 
سیاس��ت فشار حداکثری امریکا و تسلیم نشدن 
ایران در مقابل نظام س��لطه گفتند: آنها اخیراً با 
کمک رفقای اروپایی شان برای مالقات با رئیس 
جمهور کشورمان و ایجاد یک حالت نمایشی از 
شکست ایران، تالشی بی نتیجه کردند اما ایران با 
جدیت و قاطعیت و تا رسیدن به نتیجه مطلوب 

به کاهش تعهدات هسته ای ادامه خواهد داد.
رهب��ر انق��الب همچنین با اش��اره به س��ختی 
وضع معیش��تی مردم تأکی��د کردند: اگر نگاه به 
داخ��ل، قوی و منطقی و مجاهدانه انجام ش��ود، 
در معیش��ت و زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد 

داشت.
رهب��ر انق��الب، س��پاه پاس��داران را در می��ان 
پدیده ه��ای گوناگوِن برآم��ده از انقالب، دارای 
خصوصیاتی خواندند که در سایر برکات انقالب، 

کمتر دیده می شود.
ایش��ان در تبیین این خصوصیات افزودند: سپاه 
در بحبوحه ح��وادث و هیجانهای بزرگ انقالب 
والدت یاف��ت، در تالط��م عظیم دف��اع مقدس 
رشد کرد و به بلوغ رسید و بعد از جنگ نیز که 
دوران جبهه بندی های عمیق و وسیع سیاسی 
و فرهنگی میان انقالب و دش��منان بود، س��پاه 
بدون لغزش و انحراف توانس��ت مس��یر رش��د و 

تکامل را ادامه دهد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای مواجه ش��دن با دو 
راه��ی »تعالی ی��ا انحطاط« را مرحل��ه ای غالباً 
اجتناب ناپذی��ر در زندگ��ی ف��ردی، سیاس��ی و 
اجتماعی افراد، سازمانها و حتی انقالبها خواندند 
و افزودن��د: س��پاه از ای��ن دوران و دوراهی نیز 
سربلند خارج شد و بدون فرسودگی یا انحطاط، 
عناص��ر اساس��ی هویت خود را حف��ظ کرد و به 

سمت تعالی ادامه حرکت داد.
رهبر انقالب با اش��اره به »ریزشها و رویشها« در 
همه مجموعه ها افزودند: در سپاه نیز ریزشهایی 
وجود داش��ته اس��ت اما قضاوت قاطع بنده این 
اس��ت که در س��پاه، غلبه با رویشها بوده است و 
حرکت رویشی به سمت پیشرفت و تعالی ادامه 

داشته است.
ایش��ان در همی��ن زمینه ب��ه عرص��ه نورانی و 
درخشان جهاد و شهادت اشاره کردند و افزودند: 
سی س��ال پس از دفاع مقدس، ش��هادت دالوِر 
جا افتاده ای همچون ش��هید همدانی و نوجوان 
تازه رس��یده ای همچون ش��هید حججی نشان 
دهنده اس��تمرار طراوت و هویت س��پاه در این 

عرصه است.
رهبر انق��الب با بیان معیاری اساس��ی افزودند: 
ب��رای قض��اوت صحیح درب��اره ه��ر مجموعه و 
ناکامی ه��ای آن  بای��د موفقیته��ا و  دس��تگاه، 
مجموع��ه را با هم مقایس��ه کرد که با این معیاِر 
مبنایی و مهم،  س��پاه از پرافتخارترین مجموعه 

های کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه برای قضاوت 
دقیق تر در زمینه مقایسه موفقیتها و ناکامی های 

سپاه به بیان چند سرفصل مهم پرداختند.
ایشان در سرفصل و معیار »نوآوری و خالقیت« 
یادآوری کردند: سپاه در اوایل جنگ برای داشتن 
حتی دو خمپاره دچار مش��کل بود، اما امروز در 
تولید و س��اخت ابزارها و تجهیزات پیش��رفته و 
همچنین در شیوه های نظامی و دفاع مبتکرانه 

به مرحله برجسته ای رسیده است.
رهبر انقالب اس��المی »ورود پرت��وان به عرصه 
های گوناگ��ون خدمات اجتماع��ی و مورد نیاز 
مردم و کش��ور« را سرفصل دیگری خواندند که 
قضاوت صحیح درباره س��پاه پاسداران را ممکن 

می سازد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فعالیتهای 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء به عنوان بازوی 
اجرایی قوی دولتها، فعالیت بس��یار گس��ترده و 
مؤثر سپاه در محرومیت زدایی در مناطق مختلف 
کشور و حضور برجسته و تعیین کننده این نهاد 
در حوادثی نظیر زلزله کرمانش��اه و س��یل اوایل 
امس��ال تأکی��د کردند: مجموعه کارهای س��پاه 
در عرصه خدمات��ی، اجتماعی و مردمی با هیچ 
سازمان و دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست و 

در سازمانهای نظامِی جهان نیز نظیر ندارد.
ایشان در س��رفصلی دیگر »فعالیتهای سپاه در 
عرصه فرهنگ و هنر و اندیش��ه« را نیز برجسته 
ارزیابی کردند و افزودند: »نگاه و نقش س��پاه در 
جغرافی��ای مقاومت در منطق��ه« معیار دیگری 
برای قض��اوت درباره س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تحس��ین توانایی 
ه��ای مجموعه عظی��م مقاوم��ت در مواجهه با 
جبهه متح��د کفر و ظلم، افزودند: نقش س��پاه 
پاس��داران در این عرصه به قدری برجسته است 
که دش��منی آشکار مس��تکبران و جبهه بدهای 
عال��م را علیه س��پاه برانگیخته اس��ت که البته 
دش��منی این جبهه خبیث برای سپاه پاسداران 

افتخار بزرگی است.
رهب��ر انق��الب »تالش ب��رای حف��ظ معنویت« 
را س��رفصل بس��یار مهمی خواندند که سپاه به 
آن اهتمام جدی داش��ته و تالش کرده از باران 
رحمِت معنویت برای ط��راوت و زیبایی و عزت 

خود استفاده کند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان تأکید کردند: سپاه پاسداران 
در عمر پر برکت خود در زمینه سخت افزاری و 
نرم افزاری در جاده تعالی و پیشرفت کاماًل جلو 

رفته و اوج قابل توجهی گرفته است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به دشمنی های 
مستمر امریکا و جبهه استکبار و امتداد کوچک 
آنه��ا در داخل بر ضد س��پاه که نمون��ه بارز آن 
تحریم س��پاه اس��ت، گفتند: این دشمنی ها که 
به علت موفقیت ها و پیشرفت های سپاه پاسداران 
اس��ت، عزت س��پاه را در چش��م دوست و حتی 

دشمن افزایش خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پاهیان پاس��دار را 
فرزندان خود خواندند و افزودند: من صد در صد 
از س��پاه راضی هستم اما به این حد از پیشرفت 
س��پاه قانع نیس��تم و معتقدم این نهاد براساس 
توانایی ها و اس��تعدادهای خود م��ی تواند ده و 

حتی صد برابر رشد و پیشرفت کند.
ایش��ان در ادامه هش��ت توصیه برای اس��تمرار 

حرکت پرش��تاب و رو به پیش��رفت پاس��داران 
انقالب اسالمی بیان کردند.

»به هیچ وجه نگذارید س��پاه پیر، محافظه کار و 
به وضع موجود قانع ش��ود«. ای��ن اولین توصیه 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بود. ایشان در همین 
خص��وص گفتند: ب��رای آنکه روحی��ه جوان در 
سپاه استمرار یابد و این سازمان به مرحله پیری 
نرس��د، باید جوانگرایی که در س��پاه آغاز شده، 
ادامه یاب��د، نوگرایی و روش��های خالقانه ادامه 
یابد و ب��ا انتقال تربیت دینی و انقالبی و روحیه 
ش��هدای نام آور به نس��ل های بعدی، از انقطاع 

نسلی جلوگیری شود.
»حف��ظ آمادگی در مواجهه ب��ا حوادث بزرگ« 
دومی��ن توصیه رهب��ر انقالب اس��المی بود که 
گفتن��د: یک��ی از خصوصیات بارز س��پاه از ابتدا 
تاکنون، س��ینه س��پر کردن و حض��ور در صف 
مقدم مواجهه با حوادث بزرگ بوده است که این 

روحیه باید حفظ شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در همین خصوص 
حفظ آمادگی های علمی و عملی و آگاهی های 
سیاس��ی و اس��تحکام سازمانی س��پاه در عرصه 
ه��ای اقتصاد مقاومتی و رون��ق تولید، کمک به 
محرومان و خدمت رسانی و مقابله با دشمنی ها 

را ضروری خواندند.
توصیه س��وم رهبر انقالب به سپاه پاسداران »از 
دست ندادن نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای 

مقاومت« بود.
ایش��ان گفتند: نبای��د قناعت کنی��م به منطقه 
خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به 

تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم.
رهب��ر انقالب افزودند: نگاه وس��یع فرامرزی که 
مسئولیتش با سپاه است، عمق راهبردی کشور 
است و گاهی از واجب ترین واجبات هم الزم تر 

می شود اما برخی متوجه این مسئله نیستند.
رهبر انقالب اس��المی چهارمین توصیه خود به 
سپاه را اینگونه مطرح کردند، »از دشمن مطلقاً 
نترسید اما کاماًل هوشیار باشید و ارزیابی واقعی 

و صحیحی از دشمن داشته باشید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نباید از 
دش��من هر اندازه هم که قوی باشد، ترسید اما 
نباید دش��من را، هرچقدر هم که کوچک باشد، 

به حساب نیاورد.
ایش��ان در توصی��ه پنجم خود خطاب به س��پاه 
خاطرنش��ان کردند: با همه اجزاء عظیم تشکیل 
دهن��ده نظام اس��المی اعم از دول��ت، مجلس و 
قوه قضاییه و بخش ه��ای گوناگون، همکاری و 
هم افزایی داش��ته باشید. البته این هم افزایی و 
همراهی به معنای جدایی سپاه از عناصر هویتی 

خود نیس��ت و س��پاه باید عناصر هویتی خود را 
صددرصد حفظ کند.

»مردمی بودن« توصیه شش��م حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به سپاه بود.

ایش��ان گفتن��د: مردم دوس��ت، م��ردم پذیر و 
مردمی رفتار باشید و از فخرفروشی، دنیا طلبی 
و اش��رافی گری جداً پرهیز کنید، زیرا س��پاه از 

ابتدای تشکیل، مردمی بوده است.
»اولویت قرار دادن کار و روحیه جهادی در همه 
عرصه ها« دیگر توصیه رهبر انقالب اسالمی به 
سپاه بود که گفتند: کار جهادی در مقابل تنبلی 
و ب��ی تفاوتی و کار امروز را به فردا انداختن قرار 
دارد که متأس��فانه برخی بخشهای کشور دچار 

این مشکل هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه هشتم خود 
بر حف��ظ و تقویت معنویت، انس با قرآن، توکل 
به خدا و توس��ل به اهل بیت علیهم السالم و در 
میان نیروهای س��پاه و خانواده های آنان تأکید 
کردند. رهبر انقالب اس��المی در ادامه به مسائل 
بین المللی اشاره کردند و گفتند: اگر به تحوالت 
منطقه و جهان با دقت نگریس��ته شود، متوجه 
می ش��ویم که دشمنان هرچه بیشتر هزینه می 

کنند، بیشتر ضرر می کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به هزینه 
های دشمنان به ویژه امریکا در افغانستان، عراق 
و سوریه خاطرنش��ان کردند: آنها با هزینه های 
گزافی داعش را به وجود آوردند و از آن حمایت 
های تس��لیحاتی، مالی و تبلیغاتی کردند و حاال 
که با همت جوانان س��وریه، عراق و ایران داعش 
از بین رفته اس��ت، به دروغ می گویند ما داعش 

را نابود کردیم!
ایشان افزودند: رئیس جمهور امریکا اذعان کرد 
که در منطقه هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند 
اما در مقابل جز ضرر و شکست عایدی نداشتند 

و از این پس هم این روند ادامه خواهد داشت.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای سیاس��ت فش��ار 
حداکثری امریکا را سیاس��تی شکست خورده و 
بی فرجام خواندن��د و گفتند: امریکایی ها خیال 
می کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به ویژه در 
زمین��ه اقتصادی، می توانند ایران را به نرمش و 
زانو درآورند اما خودشان دچار زحمت و مشکل 
ش��ده اند. ایش��ان با اش��اره به تالش ناکام اخیر 
امریکایی ه��ا برای ایجاد و الق��ای حالتی حتی 
نمادین از شکست ایران افزودند: آنها برای وادار 
ک��ردن رئیس جمهور کش��ورمان به مالقات، به 
التم��اس هم افتادند و رفق��ای اروپایی را هم به 
کمک خواس��تند، اما نتوانستند و تا این ساعت 
فش��ار حداکثری شکست خورده و بنده قاطعانه 

می گویم که تا آخر هم در این فش��ار حداکثری 
شکست خواهند خورد.

رهبر انقالب با تأکید بر ادامه یافتن مسیر عزت 
و اقتدار جمهوری اس��المی افزودند: سلطه گران  
به گفته خودش��ان می خواهند ایران به کشوری 
ع��ادی یعنی منطبق با س��ازوکار نظام س��لطه 
تبدیل ش��ود اما جمهوری اسالمی از آغاز شکل 
گیری خود با نظام س��لطه مقابله کرده و از این 
پس نیز مطلقاً تس��لیم زورگوی��ان جهانی نمی 
شود و راه انقالبی گری و مقابله با سلطه گران را 

قطعاً ادامه خواهد داد.
رهب��ر انق��الب اس��المی همچنین با اش��اره به 
موضوع هسته ای گفتند: کاهش تعهدات هسته 
ای ک��ه مس��ئولیت آن بر عهده س��ازمان انرژی 
اتمی اس��ت، باید همانگونه که دولت اعالم کرده 
ب��ا جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه 
یابد تا ب��ه نتیجه مطلوب برس��د و قطعاً هم به 

نتیجه خواهد رسید.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در زمینه مس��ائل 
اقتص��ادی نیز تأکی��د کردند: عالج مش��کالت 
اقتصادی، تکیه به امکانات و توانایی های داخلی 
است. ایشان با اش��اره به امکانات خوب داخلی، 
گفتند: برخی ه��ا قباًل پیش بینی می کردند که 
سال ۹۸ سال مش��کالت بسیار شدید اقتصادی 
باش��د، در حالی که اکنون مسئوالن کشور خبر 
از یک رش��د اقتصادی نسبی در شش ماهه اول 

سال می دهند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته وضع زندگی 
و معیش��ت مردم سخت اس��ت ولی اگر حرکتی 
ق��وی و پیگی��ر و مجاهدانه انجام گی��رد، قطعاً 
به تدریج وضع معیش��تی مردم نیز بهبود خواهد 
یاف��ت. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تحریم نفتی 
کش��ور را مش��کلی کوتاه مدت خواندند و تأکید 
کردند: اگر به درس��تی عمل شود، از این مشکل 
کوتاه مدت می توان به یک سود بلندمدت رسید 

که همان رهایی بودجه کشور از نفت است.
ایش��ان با اشاره به اعالم مسئوالن اجرایی مبنی 
بر تهیه بودجه بدون در نظر گرفتن فروش نفت، 
افزودند: این یک دس��تاورد بسیار بزرگ است و 
ما باید از این فرصت برای انقطاع کامل از درآمد 

فروش نفت استفاده کنیم.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: فشار 
تحریم که از لحاظ تاکتیکی به ما وارد می شود، 

از لحاظ راهبردی به سود ما خواهد بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در جم��ع بندی 
س��خنان خود گفتند: از هر زاویه که به مواجهه 
کنونی ملت ایران با دنیای ظلم و استکبار و کفر 
نگریسته شود پیروز نهایی ملت ایران است و بر 
اس��اس وعده الهی در قرآن و همچنین براساس 
تجربه چهل ساله انقالب اسالمی، ملت ایران به 
لطف خداون��د، صاحب یک پی��روزی راهبردی 

خواهد شد.
اس��المی،  انق��الب  رهب��ر  از س��خنان  پی��ش 
ولی فقیه  نماینده  حجت االس��الم حاجی صادقی 
در س��پاه اع��الم کرد: س��پاه بی��ش از هر زمان 
دیگری، با انسجام کامل، همدلی درون سازمانی 
و وحدت با سایر نیروهای مسلح آماده پاسداری 

از انقالب است.
همچنین س��ردار سرلشکر س��المی فرمانده کل 
س��پاه در س��خنانی گفت: امروز خطوط تماس 
انق��الب ه��زاران کیلومتر عمق پیدا ک��رده و با 
انتقال پیام ظلم ستیزی، عدالتخواهی و معنویت، 
آمریکا در تحوالت سیاس��ی و امنیتی منطقه به 

حاشیه رانده شده است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اقتدار و بازدارندگی 
انق��الب اف��زود: کوچک تری��ن خط��ای رژی��م 
صهیونیس��تی در مقابل ایران ب��ه مثابه آخرین 
خطا خواهد بود و به محو رژیم صهیونیس��تی از 

عالم منجر خواهد شد.
سردار س��المی گفت: سپاه با نوسازی داخلی به 
س��مت تقویت هرچه بیشتر توان خود در عرصه 

های مختلف در حال حرکت است.

سردار رسول سنایی راد:
انصاراهلل دیگر در الک دفاعی نیست 

و تهاجمی عمل می کند
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: 
ام��روز انصاراهلل دیگر در الک دفاعی نیس��ت و تهاجمی عمل 
می کند و این تهاجم منحصر به داخل مرزهای یمن نیس��ت و 

به داخل خاک عربستان نیز کشانده شده است.
س��ردار رسول س��نایی راد با بیان اینکه مدتی است که موازنه 

قدرت در جنگ ظالمانه سعودی ها علیه ملت یمن جابجا شده 
اس��ت، گفت: امروز انصاراهلل عالوه بر دارا بودن امکانات مربوط 
به حوزه هوا و فضا نظیر پهپادها و موش��ک هایی که در اختیار 
دارد و از آنها بهره می برد، در عرصه زمینی نیز دس��ت برتر را 

در اختیار دارد.
وی افزود: مدت ها پیش از عملیات نصرمن اهلل، س��عودی ها در 
جریان نبردهای الحدیده چش��مه هایی از ق��درت رزم زمینی 

انصاراهلل را دیده بودند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان 
اینک��ه یک ویژگی مه��م عملیات نصرمن اهلل ای��ن بود که این 

عملیات در جغرافیای عربس��تان انجام شد، عنوان کرد: انتشار 
فیلم ه��ا و تصاویر عملیات موفقیت آمیز نصرمن اهلل، امکان فرار 

از واقعیت سران آمریکا، غرب و آل سعود را از آنها گرفت.
س��ردار س��نایی راد با بیان اینکه ضربه س��ختی که در جریان 
عملیات نصرمن اهلل به مزدوران س��عودی وارد شد از جمله به 
اس��ارت گرفتن چندین هزار مزدور، روحیه ائتالف سعودی را 
بس��یار تضعیف کرده اس��ت، تصریح کرد: اسرایی که امروز در 
دست انصاراهلل هستند، می توانند چهره واقعی آل سعود را برای 

مردم دنیا ترسیم کنند.
وی ادام��ه داد: ام��روز انصاراهلل دیگر در الک دفاعی نیس��ت و 

تهاجم��ی عمل می کند و این تهاجم منحصر به داخل مرزهای 
یمن نیست و به داخل خاک عربستان نیز کشانده شده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا یادآور 
ش��د: بعد از حمل��ه به تاسیس��ات نفتی آرامکو، ای��ن پیام به 
سعودی ها داده شد که تکیه بر راه حل نظامی، تنها »خسارت« 
را برای آل س��عود در پی خواهد داشت. س��ردار سنایی راد در 
پایان با بیان اینکه سعودی ها چاره ای جز پذیرش واقعیت های 
میدانی ندارند، گفت: با توجه به موازنه ای که پدید آمده است، 
پذیرش راه حل سیاس��ی در خصوص تجاوز سعودی به یمن، 

اجتناب ناپذیر است.  میزان

فشارحداکثریشکستخوردهاستبهکاهشتعهداتهستهایادامهمیدهیم
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه:


