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گزارش

شکایت ۱۰۰ دانشجو از علی مطهری 
جمعی از دانشجویان و فعاالن دانشجویی دانشگاه های مختلف در نامه ای به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از علی مطهری نماینده تهران به دلیل توهین به 
یکی از دانشجویان در دانشگاه بهشتی شکایت کردند. حدود 100 نفر از دانشجویان 
و فعاالن دانش��جویی دانشگاه های مختلف کشور خواس��تار برخورد قانونی با علی 

مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی شدند. دانشجویان امضا 
کننده نامه همچنین از علی مطهری خواس��تند به جای ش��کایت از رسانه ها و گستاخ 

دانستن دانشجوی منتقد از جامعه دانشگاهی و مردم عذرخواهی کند. در نامه دانشجویان 
نوشته شده؛ آقای مطهری بعد از اتفاق زشت رخ داده به جای عذرخواهی از جامعه دانشگاهی 
و دانش��جویان و همه مردم دس��ت پیش گرفته اند و با این توجیه که دانشجو گستاخ بوده 
و باید ادب می ش��د! توهینی دوباره به محیط علمی و دانشگاهیان کردند و با این بهانه که 

دانشجوی مذکور پسر بوده نه دختر سعی دارند فرار روبه جلو کنند.  تسنیم  

اروپا تعهدات برجامی  را انجام نخواهد داد
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: امروز برای همه ما روشن شده است که قرار 
نیس��ت اروپایی ها هیچ اقدامی در جه��ت اجرای برجام و تحقق منافع جمهوری 

اسامی بردارند و برداشتن گام چهارم ضروری بود.
محمدابراهی��م رضایی با اش��اره به اظهارات اخیر رئی��س جمهور مبنی بر اینکه 

گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را برمی داریم، گفت: کش��ورهای اروپایی عضو 
برجام ثابت کرده اند که با آمریکا در یک س��مت و س��و قرار  دارند و از خودشان هیچ 

گونه اختیاری ندارند.
رئیس کمیته هس��ته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدامات ما در کاهش تعهدات برجامی تاکنون قابل قبول بوده 
اس��ت؟، گفت: به اعتقاد بنده اجرای گام به گام کاهش تعهدات ایران در برجام تاکنون 

بسیار تاثیرگذار بوده و آثار مثبتی داشته است.  مهر

مردم سخنرانی فرمانده کل را ستودند
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی گفت: بعد از بیان مطالب ارزشمند 
فرمان��ده کل ارتش در مراس��م راهپیمایی 1۳ آبان، ط��ی تماس ها و مراجعات 
حضوری که داش��تیم ش��اهد یک رضایت مطلق از مستمعین بودیم که همگی 

بیانات و محتوای فرمایشات امیر موسوی را ستودند.
نصرت اهلل لطفی با اش��اره به سخنران اصلی مراس��م 1۳ آبان و بازخورد هایی که 

س��خنرانی وی در ابعاد ملی و بین المللی داش��ته است، گفت: امیرسرلشکر موسوی 
ازخان��واده متدین، اصیل و والیی اس��ت که در مقام عمل و بع��د از انتصاب  نیز تعامل و 

رابطه تنگاتنگی با سپاه برقرار کرده است.
س��خنران اصلی مراس��م روز 1۳ آبان امس��ال - که روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی 
و یادآور وقوع انقاب دوم و تس��خیر النه جاسوس��ی آمریکاس��ت - امیر سرلشکر سید 

عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران بود.  میزان 

این به معنی چشم پوشی از حق 
بهره برداری صلح آمیز از انرژی 

هسته ای نیست. 
جمهوری اس��امی ایران استفاده از ساح هسته ای و 
ش��یمیائی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخش��ودنی 
میدان��د. م��ا ش��عار »خاورمیان��ه ی عاری از س��اح 
هس��ته ای« را مطرح کرده ایم و ب��ه آن پایبندیم. این 
به معنی چشم پوش��ی از حق بهره ب��رداری صلح آمیز 
از انرژی هس��ته ای و تولید س��وخت هسته ای نیست. 
اس��تفاده ی صلح آمیز از این انرژی، بر اس��اس قوانین 
بین المللی، حق همه ی کشورها است. همه باید بتوانند 
از این انرژی س��الم در مصارف گوناگوِن حیاتی کشور 
و ملتش��ان استفاده کنند و در اِعمال این حق، وابسته 
به دیگران نباشند. چند کشور غربی که خود دارنده ی 
ساح هسته ای و مرتکب این کار غیرقانونیاند، مایلند 
توان تولید س��وخت هس��ته ای را نیز در انحصار خود 
نگه دارند. حرکتی مرموز در حال شکل گیری است تا 
انحصار تولید و فروش سوخت هسته ای را در مراکزی 
با نام بین المللی ولی در واقع در پنجه ی چند کش��ور 

معدود غربی، تثبیت و دائمی کنند.
طن��ز تل��خ روزگار ما آن اس��ت که دول��ت آمریکا که 
دارنده ی بیش��ترین و مرگبارترین ساحهای هسته ای 
و دیگر س��احهای کش��تار جمع��ی و تنه��ا مرتکِب 
به کارگیری آن اس��ت، امروز میخواهد پرچم مخالفت 
با اش��اعه ی هسته ای را به دوش بگیرد! آنها و شرکای 
غربیش��ان رژیم صهیونیس��تِی غاصب را به ساحهای 
هس��ته ای مجهز کرده و برای این منطقه ی حس��اس، 
تهدیدی ب��زرگ فراهم کرده اند؛ اما همین مجموعه ی 
فریبگر، استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای 
کشورهای مستقل برنمیتابند و حّتی با تولید سوخت 
هس��ته ای برای رادیوداروها و دیگر مصارف صلح آمیز 
انس��انی، با هرچه در توان دارند، ستیزه گری میکنند. 
بهانه ی دروغین آنان، بیم از تولید س��اح هس��ته ای 
اس��ت. در مورد جمهوری اس��امی ای��ران، آنان خود 
میدانن��د که دروغ میگویند؛ اما سیاس��ت ورزی، آنگاه 
ک��ه کمترین اثری از معنویت در آن نباش��د، دروغ را 
هم مجاز میشمرد. آیا آن که در قرن بیست ویکم زبان 
به تهدید اتمی میگشاید و شرم نمیکند، از دروغگوئی 

پرهیز و شرم خواهد کرد!؟

بیانات در شانزدهمین اجالس سران 
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مخاطب شمایید

هدف دشمنان ایجاد ناامنی و بی 
دولت سازی است

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسامی گفت: 
برخی دش��منان منطقه در صدد سوء استفاده و ایجاد 

ناامنی و بی دولت سازی در لبنان و عراق هستند.
 »حس��ین راغب حس��ین نائب« رئیس گروه دوستی 
پارلمانی س��وریه و ایران با  حس��ین امیرعبداللهیان، 
دس��تیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل 
دی��دار کرد.امیرعبداللهی��ان در این دیدار با اش��اره به 
مناقش��ات در شمال س��وریه و تحرکات جدید آمریکا،  
گفت: ارتش، مردم و رهبری س��وریه، تروریست  ها را از 
ادامه تعدی و جنایت در س��وریه باز داشتند  و کمک 

شایانی به ثبات و امنیت منطقه کردند.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داده شود که ادلب به عنوان 
پایگاه تروریس��ت ها و بدخواهان ق��رار گیرد و ضرورت 
دارد ک��ه آرام��ش، زندگ��ی و ثبات به ای��ن منطقه از 
سوریه باز گردد.مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای 
اس��امی با تش��ریح تحوالت منطقه، گفت: جمهوری 
اس��امی ایران امنیت سوریه را امنیت منطقه می داند 
امیرعبداللهیان افزود: ما با قدرت در کنار مردم سوریه 
خواهی��م مان��د و معتقدیم که امنیت کنونی س��وریه، 
مرهون ایثارگری و خون ش��هدای مقاومت و مدافعین 
حرم اس��ت.وی با اش��اره به تحوالت عراق و لبنان، با 
تأکی��د بر توجه ب��ه مطالبات مردم و مبارزه با فس��اد، 
اظهار داش��ت: برخی دش��منان منطقه در صدد س��وء 
اس��تفاده و ایجاد ناامنی و بی دولت س��ازی در لبنان و 
عراق هستند.حس��ین راغب حسین نائب رئیس گروه 
دوستی پارلمانی سوریه � ایران نیز با تأکید برضرورت 
ایفای نقش روابط پارلمانی در پیشبرد اهداف راهبردی 
دو کش��ور بیان داشت: »همکاری های فیمابین به ویژه 
تعامات پارلمان��ی نقش به س��زایی در تقویت روابط 
داشته است و سوریه از همکاری  های پارلمانی و ارتقاء 
روابط اس��تقبال می کند«. نائب رئیس گروه دوس��تی 
پارلمانی سوریه � ایران، نگاه راهبردی و دقیق رهبری، 
مل��ت و دولت جمهوری اس��امی ای��ران در کمک به 
سوریه در شکست جریان تکفیری � تروریستی داعش 
را خاطر نشان کرد و گفت: سوریه هرگز نقش اساسی 
جمهوری اس��امی ایران در مبارزه با تروریس��م را از 
یاد نخواهد ب��رد و  نقش ایران در تحوالت منطقه را 

موثر و ضروری اس��ت.  مهر

سیاست مجازی

»واژه هایی مثل گفت وگو، مذاکره و تعامل کاغذ کادو هایی هستند که به دور واقعیت های 
تسلیم و سازش پیچیده اند، دشمن تاش می کند در قالب واژه های خاکستری، سازش و 
تسلیم را تحمیل کند«؛ این بخشی از سخنان فرمانده انقابی ارتش جمهوری اسامی 

ایران در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بود.
س��خنران اصلی مراس��م روز 1۳ آبان امس��ال - که روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی 
و یادآور وقوع انقاب دوم و تس��خیر النه جاسوس��ی آمریکاس��ت - امیر سرلشکر سید 

عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران بود.
انتخاب سرلش��کر موسوی به عنوان سخنران اصلی مراس��م روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی در برابر النه جاسوسی سابق آمریکا، پیام معناداری داشته و دارد. اما قبل از اینکه 
به پیام های این انتخاب بپردازیم باید به این نکته تاکید کنیم که سرلش��کر موس��وی، 
در طول ۲۷ ماهی که سکاندار فرماندهی کل ارتش جمهوری اسامی ایران شده است 
همواره مواضع پرصابت در دفاع از آرمان های انقاب اس��امی اتخاذ کرده و نقشه های 

اختاف افکنان بین نیروهای مسلح کشورمان را نقش بر آب کرده است.
دروغ پراکنی رایج ضدانقالب

بر کس��ی پوشیده نیس��ت که یکی از خدعه های عناصر ضدانقاب و ضدایرانی در طول 
این ۴1 سال اخیر ایجاد شکاف و القاء اختاف میان نهاد های نظامی کشور بویژه ارتش 
جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی بوده است؛ این قضیه ِی سردراز 
از همان نخستین روز های پیروزی انقاب آغاز شد و در دوران دفاع مقدس اوج گرفت؛ 
هم اکنون نیز عده ای قلم به مزد در ش��به رس��انه های خارجی ب��ا عناوین کذایی نظیر 
پژوهشگر جنگ و تحلیلگر نظامی، از هر فرصتی برای القاء گزاره دروغین اختاف بین  

ارتش و سپاه بهره می گیرند.
در چنین ش��رایطی که دروغ نگاران ضدانقاب، شبهه آفرینی می کنند تا ارتش و سپاه 
را به عنوان بازوان توانمند فرماندهی معظم کل قوای جمهوری اس��امی، تضعیف و از 
مس��یر موفقیت آمیز و خیره کننده بازدارند، موضع گیری های فرمانده مقتدر، انقابی و 
مردمی ارتش جمهوری اس��امی ایران بس��یار تعیین کننده اس��ت؛ لذا امیر موسوی از 
همان نخستین روزی که با دستان مبارک فرماندهی معظم کل قوا، نشان سرلشکری بر 
شانه اش نشست و به فرماندهی کل ارتش منصوب شد، بخشی از تمرکز خود را معطوف 
ب��ه خنثی کردن حیل��ه و خدعه ضدانقاب کرد و مواضعی بر م��دار بصیریت، وحدت، 
معنویت و دشمن س��تیزی در راستای ارزش های انقاب اس��امی و منویات فرمانده با 

درایت کل قوا اتخاذ کرد، که ضدانقاب بی آبرو را متحیر ساخت.
ارتش انقالبی

امیر سرلش��کر موس��وی از همان روز ۳0 مرداد ۹۶ که به فرماندهی کل ارتش منصوب 
شد، بر وجوه اقتدارآفرینی، »انقابی«بودن، معنویت محوری، مردم یاری و دشمن ستیزی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران تاکید کرد؛ به گونه ای که در س��ردر ها و سربرگ ها و به 
ط��ور کل��ی همه گزاره های تبلیغی و ترویجی و رس��انه ای مرتبط با ارت��ش، واژه نغز و 

پرمفهوم »انقابی« در کنار سایر وجوه با برجستگی بسیاری رخ نمایی می کند.
تاکید سرلشکر موسوی بر وجه »انقابی« ارتش، عناصر ضدانقاب را آنچنان خشمگین 
و غضبناک کرد که به قول بیهقی بر »صفرای خویش برنیامدند« و در آمریکا تجمع به پا 
کردند و علیه سرلشکر موسوی شعار دادند و گفتند وی می خواهد ارتش ملی را به ارتش 
انقابی تبدیل کند؛ وقتی این پیام به سرلشکر موسوی رسید، وی خداوند را شکر کرد و 

گفت اکنون یقین یافتم که مسیر را درست می رویم و جهت گیری مان درست است.
*ارتش معنویت محور »تخصص نظامی و دفاعی« امری روشن، بدیهی و محفوظ برای 
نیرو های مس��لح اس��ت اما صرف متخصص بودن، »ناکافی« اس��ت. ش��رط کافی برای 
نیرو های مسلح، معنویت محور بودن است؛ معنویت محور بودن یعنی همه چیز را برای 
خدا بدانیم و به وعده های قادر متعال اطمینان داشته باشیم. همین معنویت محور بودن 
اس��ت که وجه تمایز و برتری نیرو های مسلح ما نس��بت به قوای نظامی سایر کشور ها 
بویژه کشور های استکباری است؛ آن ها نظامیان شان را با مقوله ها و پاداش های مادی و 
شهوانی تحریک و تشجیع می کنند، اما نیرو های مسلح ما قرب به منبع الیزال الهی و 

یاری رسانی جبهه حق را انگیزه نظامی گری خود می دانند.
»ارت��ش معنویت محور« نظریه مق��ام معظم رهبری در حوزه نظامی و دفاعی اس��ت؛ 
سرلشکر موسوی فرمانده انقابی و مردمی نیز در رأس ارتش، عملیاتی کردن این نظریه 
را وجه همت خود قرار داده است؛ بنابراین بدیهی است که مستکبرین و تفاله های آن ها 
در گروهک هایی نظیر منافقین و ش��به رس��انه های ضدانقاب از فرمانده ارتش انقابی 

جمهوری اسامی ایران عصبانی باشند.
پیوند عمیق ارتش و سپاه

اما عاوه بر تاکید بر وجه انقابی و معنویت محور بودن ارتش، آنچه خش��م ضدانقاب 
از سرلش��کر موس��وی را دو چندان کرده است، تاکید این امیر مقتدر و بصیر بر وحدت 
و پیوند عمیق س��پاه و ارتش است؛ اول اردیبهشت ۹۷، سرلشکر موسوی طی سخنانی 
در همایش تجلیل از مدافعان حرم گفت: یکی از توفیقات و افتخارات من این است که 
سالهاست عضویت بسیج را دارم و هر سال که به شهرستان می روم پایگاه محله، وظایف 
بنده را طلب می کند و بابت آن توضیح می دهم. همیشه گفته ام اگر لباس ارتش را کنار 

بگذارم می روم و در پایگاه بسیج محله خود خدمت می کنم.
این اظهارات سرلشکر موسوی، شبه رسانه های معاند و ضدانقاب و عوامل وطن فروش 
آن را آنچنان خش��مگین کرد که آن ها از پنهان کردن این خش��م ناتوان شدند تا آنجا 
که یکی از کارشناس��ان بی بی سی فارسی، در کانال تلگرامی اش با لحنی زننده بواسطه 

این موضع گیری متواضعانه، اما پرصابت سرلشکر موسوی، به پرسنل و نیرو های غیور 
ارتش کشور ما توهین کرد.

تودهنی محکم به عناصر ضدانقالب و پادو های مستکبرین
مواضع سرلشکر موسوی در پیوند وثیق ارتش و سپاه و دیدار های مرتب وی با فرماندهان 
س��پاه، ناجا و بس��یج و همچنین دیدارهای که متقابًا فرماندهان سپاه، ناجا و بسیج با 
حضور در س��تاد فرماندهی ارتش با وی دارند، تودهنی محکمی به عناصر ضدانقاب و 
پادو های مستکبرین بوده است؛ بگونه ای که دیگر به اذهان و قلوب مریض این دشمنان 
ملت ایران، َخلَجان و خطور نمی کند که برای اخال در دژ مس��تحکم ارتش و س��پاه، 
دروغ پراکنی و شایعه سازی کنند؛ چرا که افکار عمومی ایران و جهان به خوبی آگاهند 
که در رأس ارتش فرماندهی مقتدر و مردمی اس��ت که خود را یک بس��یجی و انقابی 

تمام عیار می داند.
دست در دست

یک��ی از نقاط عطف تاش امیر سرلش��کر موس��وی ب��رای به نمایش گذاش��تن پیوند 
ناگسس��تنی و وحدت همیشگی ارتش جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی ۲0 فرورین ۹۸ نمود پیدا کرد آنجا که ارتش تحت لوای او، ضمن محکومیت 
قاطع اقدام غیرقانونی و بی خردانه آمریکا در قراردادن نام سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در فهرس��ت س��ازمان های تروریستی، این اقدام بی اس��اس را عاملی در ایجاد ناامنی و 
نقض آرامش و صلح در منطقه حس��اس غرب آس��یا و تجاوز به حق حاکمیت و امنیت 
ملی جمهوری اسامی ایران دانست و اعام کرد همانند گذشته، دست در دست سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی تا آخرین لحظه از نظام جمهوری اسامی ایران و آرمان ها و 

دستاورد های انقاب اسامی دفاع خواهد کرد.
بازو در بازو

البته تاش امیر سرلش��کر موس��وی برای وحدت روزافزون نیرو های مس��لح، صرفاً به 
هم زمانش در سپاه ختم نمی شود بلکه با ناجا نیز چنین رابطه حسنه ای دارد و آنجا که 
نیاز باشد برای دفاع و حمایت از آن ها دریغ نخواهد کرد چه آنکه در فتنه زمستان ۹۶ 
با زمان شناسی و درک درست تحوالت میدانی، در یک اقدام انقابی از نیروی انتظامی 
حمایت کرد و 1۴ دی ۹۶ ضمن قدردانی از نیروی انتظامی در خاموش کردن فتنه اخیر 
گفت: مطمئن باش��ید اگر الزم می شد همرزمان ش��ما در ارتش بازو در بازوی دالوران 
آن نیروی سربلند رودرروی فریب خوردگان شیطان بزرگ می ایستادند تا آتش زنندگان 
بی هویت پرچم مقدس ایران سربلند اسامی، خبر ضربت سیلی محکم انقاب اسامی 

را به گوش اربابان شکست خورده خود برسانند.
نطق حماسی مستدل

س��خنرانی سرلشکر موس��وی در یوم اهلل 1۳ آبان امسال در مقابل النه جاسوسی سابق 
آمریکا نیز استمرار همان مواضع غیورانه و انقابی و ضداستکباری این فرمانده انقابی 
ارت��ش طی بیش از دو س��ال اخیر بود. این نطق هم سلحش��ورانه و حماس��ی بود هم 
مس��تدل و ژرف و دشمن شناسانه. سرلشکر موسوی در این سخنرانی، ابتدا جنایت ها و 
خباثت های آمریکا علیه ملت ایران را طی بیش از ۶ دهه اخیر متذکر ش��د و سپس بر 
وجوه انقابی و معنویت محور بودن ارتش اش��اره کرد؛ نقطه اوج و فراز نطق سرلش��کر 
موس��وی در مراسم روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی، آنجایی بود که وی تاکید کرد: 
»دشمنان ما تقریبا از مقابله نظامی ناامید شده در جنگ اقتصادی به یاس رسیده اند؛ اما 
از فتنه ناامید نیستند، قطعا بدانید فتنه ها در راه است«. این بخش از سخنان سرلشکر 

موسوی عمق دشمن شناسی و استبصار او را به اثبات رساند.
بصیرت فرمانده

فرماندهی که در میدان نبرد قطب نما و نقشه راه داشته باشد لشکرش را از محاصره و 
مهلکه فتنه های ریز و درشت مهاجم از ناحیه دشمن می رهاند و با قطب نمای واقعی که 

همان بصیرت است، به فتنه ها و  دشمنی دشمنان فائق می آید.

سرلش��کر موس��وی این اصل را به خوبی درک کرده اس��ت، لذا در نطق 1۳ آبان خود، 
مس��تمعین و به طور کلی مردم ایران را از فتنه جویی دش��منان، ان��ذار داد و در پایان 
این تبش��یر را هم داد که »دشمن بداند حامیان او هم بدانند که تحریم ها و تهدید ها و 
تزویر ها و فتنه ها در اراده پوالدین ملت ایران خلل ایجاد نخواهد کرد و این ملت هرگز 
تسلیم زیاده و زورگویی های آمریکا نخواهد شد؛ دشمنان نیز مذبوحانه به دنبال فرار از 
شکس��ت نباشند این سنت الهی و تاریخ است و راهی است که فرعون ها و یزید ها رفته 
اند، سردمداران کاخ سیاه و رژیم صهیونیستی به زودی به اساف خود خواهند پیوست 
انشاهلل«. فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در فرازی دیگری از سخنان خود به 
عبور س��رافرازنه ملت ایران از یک مس��یر پرپیچ و خم  اشاره و تاکید کردند: ملت ایران 
علیرغم خواس��ت و باور دش��منان با س��رعت گردنه های خطرناک را طی کرده و مسیر 
پیش��رفت را طی می کند، در پرتو الهام بخش��ی و اس��تکبار ستیزی و مقاومت اسامی 
شیطان رانده شده ازمنطقه طعم شکست را چشیده است و در مسیر افول با سردمداری 

ترامپ با سرعت بیشتری به سقوط نزدیک می شود.
سرلشکر موسوی اظهار داشت: انقاب اسامی یک چله پرچالش، اما پرافتخار را پشت 
سرگذاش��ته اس��ت و به صورت اعجاب آور از مجموعه مش��کات و گرفتاری ها که هر 
ک��دام از این گرفتاری ها به تنهایی می توانند یک نظ��ام را از پا دربیاورند، اما این نظام 
و ای��ن مردم با وفاداری کامل ب��ه ارزش ها و مقاومت از این موانع عبور کرده اند و اینک 
وارد دومین گام برای ساخت تمدن نوین اسامی و آمادگی برای طلوع والیت عظمای 
حض��رت بقیه اهلل االعظم ش��ده اند. فرمانده انقابی و مقتدر ارتش جمهوری اس��امی 
ایران همیچنین به گام دوم انقاب اس��امی اش��اره و تاکید کرد: در آغاز فصل جدید 
از فص��ل طیبه انقاب و گام دوم انقاب بر همه الزم اس��ت ف��رازو فرود های انقاب را 
به درستی بشناس��ند و از رویدادهای گذشته چراغی بسازند و ادامه این راه مقاومت را 
طی کنند و با شناخت راه و دشمنی ها گام های پیشرفت را بردارند.  دشمنان با جدیت 
به دنبال تحریف واقعیات و حقایق هس��تند و از ایزار های ش��یطانی برای انحراف کسیر 
انقاب بهره می گیرند ملت ایران تاکنون فتنه های زیادی را پشت سر گذاشته که بعضا 

باخسارت هایی نیز همراه بوده است.
واژه هایی کادویی!

یکی از بخش های مهم س��خنان امیر سرلش��کر موسوی که نشان از عمق نگاه سیاسی 
و بصی��رت نش��أت گرفته از معنویت اوس��ت آنجا ب��ود که تاکید ک��رد: واژه هایی مثل 
»گفت وگو«، »مذاکره« و »تعامل«، این ها کاغذ کادو هایی هستند که به دور واقعیت های 
»تسلیم« و »س��ازش« پیچیده اند، دشمن تاش می کند در قالب واژه های خاکستری، 
سازش و تسلیم را تحمیل کند اما با پایداری و ایستادگی ملت ایران - به شکر خداوند 
-  امروز گفتمان مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافته و به الگویی کارآمد در برایر 

نظام سلطه تبدیل شده است.
سرلشکر موسوی عنوان کرد: بعد از اردیبهشت ۹۸ اتخاذ راهبرد مقاومت فعال که باعث 
تغییر در محاس��بات و رفتار نظام استکبار شد، عقای آن ها این پیام را از نظام و مردم 
ایران درک کردند که دوران فشار باهزینه صرف به پایان رسیده است و ایران برای پاسخ 

به فشارها، اراده و امکانات و اجماع الزم را در اختیار دارد.
بخش پایانی سخنان فرمانده ارتش جمهوری اسامی ایران به پیام اجتماع های همانند 
روز ملی مبازه با استکبار اشاره داشت، آنجا که تاکید کرد: پیام این اجتماع و اجتماعات 
هزار نقطه ایران برای دش��من این اس��ت که ملت ایران راهی را که آمده است با قدرت 
ادامه خواهد داد، دش��من بداند نس��ل جوان ایران هیچگاه از آرمان ها و ارزش های خود 

دست برنخواهد داشت و تا آخر ایستاده اند.
چهلمین مراس��م روز ملی مبارزه با استکبار در حالی روز گذشته با حضور پرشور آحاد 
مردم بویژه جوانان و نوجوانان در 1000 شهر ایران اسامی برگزار شد که 1٥0خبرنگار، 
ع��کاس و تصویرب��ردار خارجی بار دیگر روایت استکبارس��تیزی یک ملت را به نمایش 
گذاشتند. روایتی که یکی از نقش آفرینان آن فرمانده مقتدر و انقابی ارتش جمهوری 
اسامی ایران است که در بزنگاه های مختلف با صابت حاضر شده است؛ چه آن زمان 
ک��ه ناجای زحمت کش در حال مقابله به فتنه ۹۶ بود، وارد میدان ش��د و برای اجرای 
فرامین فرمانده معظم کل قوا با دس��ت در دس��ت نیرو های مسلح اعام آمادگی کرد و 
چه آن زمان که ضمن محکومیت تروریس��تی قلمداد کردن همرزمان سپاهی اش اعام 
کرد دست در دست سپاه تا آخرین لحظه از نظام جمهوری اسامی ایران و آرمان ها و 

دستاورد های انقاب اسامی دفاع خواهد کرد.
 به هر روی عملکرد حدود ۲۶ ماهه سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی نشان می دهد 
امنیت آفرین��ی، معنویت محوری، مردم ی��اری و  بصیرت محوری در دس��تورکار ارتش 
جمهوری اس��امی ایران قرار دارد و  فرمانده انقابی و مقتدر این نیرو، با اس��تمداد از 
نیروی الهی و زیر سایه فرامین فرمانده معظم کل قوا در حال دفاع از ارزش های انقاب 
اس��امی و مرزهای خاکی، آبی و هوایی ایران اسامی و حریم »احساس امنیت« مردم 

کشور عزیزمان است. مردمی که از نعمت داشتن چنین نیروهایی به خود می بالند.
 جان کام آنکه، پیش تاز بودن حوزه نظامی کش��ور مدیون راهبری فرمانده فرزانه کل 
قوا و حضور فرماندهان معنویت محور، مقتدر، انقابی و پا به رکابی همچون سرلش��کر 
»موسوی«هاست که حضورشان مایه دلگرمی و افتخار نه تنها ایران اسامی که جبهه 
جدید محور مقاومت اس��ت؛ محوری که به برکت انقاب اس��امی در مقابل کشور های 
قلدر و ظالم غرب به سردستگی آمریکا گشورده شده و روز به روز شاهد موفقیت ها آن 

هستیم و خواهیم بود. ان شاءاهلل.  میزان

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه حقوق قانونی و منافع 
مردم ایران قابل معامله نیس��ت، گف��ت: اگر آمریکا و اروپا رویه 
فعلی را با امید به عقب نش��ینی ایران ادامه بدهند، دستاوردی 

جز پشیمانی نخواهند داشت.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، دریابان علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در هجدهمین همایش دادس��تان های سراس��ر کش��ور در 
مشهد مقدس طی سخنانی تصریح کرد: حقوق قانونی و منافع 
مردم ایران قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی 
رویه فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه بدهند، به طور 

قطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
ش��مخانی گفت:اعتماد بین حاکمیت و م��ردم ،الزمه پایداری 
امنیت ملی اس��ت و قوه قضاییه در این ایجاد و تحکیم اعتماد 

نق��ش مهم و منحصر به فردی دارد. وی افزود:اس��تقال قاضی 
و ع��دم تاثیر پذیری از جریانات و رویکردهای سیاس��ی، حزبی 
و بخش��ی از الزامات غیر قابل اجتناب و مهم فعالیت دس��تگاه 
قضایی اس��ت. ش��مخانی خاطرنشان کرد: س��ازمان بازرسی و 
دیوان عدالت اداری باحفظ اصول پویایی، دقت و س��رعت عمل 
می توانند با پاسخگویی سریع به مطالبات مردم تضمین کننده 
حقوق ش��هروندی به عنوان یکی از ضرورت های افزایش اعتماد 
اجتماعی باشند. دبیر شورای عالی امنیت ملی بهترین الگو برای 
ق��وه قضاییه را نظام جامع علوی که منطبق بر س��یره نظری و 
عملی امام علی علیه السام است، ذکر کرد و افزود: دادستان ها 
و قضات می توانند با تأسی به این الگوی موفق و ماندگار، عدالت 
قضایی را به معنای واقعی در جامعه اجرا کنند. وی مساوات در 
برابر قانون، فارغ از رنگ، نژاد، قبیله، پست، مقام، قدرت، شهرت 

و ثروت را از برجس��ته ترین اصول نظام قضایی علوی برشمرد و 
رعایت آن را تضمین کننده سامت و صابت قوه قضاییه برای 
ایج��اد عدالت فراگیر در جامعه عنوان کرد. دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی رمز موفقیت دس��تگاه های مسؤول در کشور را هم 
افزایی و رویکرد ش��بکه ای در ارائه خدمات به مردم ذکر کرد و 
افزود: در شرایطی که اصلی ترین اولویت کشور حمایت از تولید 
ملی و کارآفرینان اس��ت، قوه قضاییه م  توان��د با تامین امنیت 
سرمایه گذاران و تولید کنندگان واقعی، نقش تعیین کننده ای 
در تحقق برنامه های اجرایی کش��ور داش��ته باشد. شمخانی با 
اش��اره به انتخابات مجلس شورای اس��امی در اسفندماه سال 
جاری، این رخداد مهم را نماد مردمس��االری در کشور و تولید 
کننده اقتدار ملی عنوان کرد و گفت: انتخابات منبع تولید قدرت 
در نظام اسامی بوده و بر خاف خواست معاندین که به دنبال 

تبدیل کردن این رخداد به تهدید علیه کشور هستند، انتخابات 
آتی نیز با تحقق اصول امنیت، س��امت، رقابت و مش��ارکت با 
ش��کوه تر از همیشه برگزار خواهد شد. شمخانی هدف آمریکا از 
پیگیری راهبرد فش��ار حداکثری آمریکا، متزلزل کردن اراده و 
ایمان جبهه نیرومند و استکبار ستیز مقاومت ذکر کرد و گفت: 
آمریکا با استفاده از ابزارهای جنگ نسل چهارم در تاش است 
با ایجاد خس��تگی و فرسایش در س��اختارها و ابزارهای قدرت 

کشورهای مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق کند.
وی افزود: ش��رایط امروز در عراق و لبنان و تاش آمریکا و هم 
پیمانان این کش��ور برای سوء اس��تفاده از مطالبات اقتصادی و 
اجتماعی بر حق گروهی از شهروندان عراق و لبنان برای ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی نیز دقیقا براس��اس شاخص های جنگ نسل 

چهارمی در حال پیگیری است. شورای عالی امنیت ملی

حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نیست
شمخانی: 

واژه هایی که کادوپیچ شده اند!
سخنرانی آتشین فرمانده مقتدر و انقالبی ارتش


