
واکنش حساب توئیتری رهبر انقالب به 
سفر ترامپ به افغانستان

حساب کاربری توییتر سایت رهبر معظم انقالب به سفر 
»دونالد ترامپ« به افغانستان واکنش نشان داد.

حس��اب توئیتری پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهب��ری در توئیتی به س��فر ش��ب گذش��ته ترامپ به 

افغانستان واکنش نشان داد.
در ای��ن توئیت ب��ه نقل از رهب��ر انقالب آمده اس��ت: 
»آمریکایی ها بی اجازه بلند می ش��وند می آیند وارد یک 
کشوری می شوند مثل کشور عراق، نه به سراغ دولت آن 
کش��ور می روند، نه به سراغ پایتخت آن کشور می روند، 
آنجا پایگاه دارند، می روند داخل پایگاه خودشان! یعنی 
آزادی ملت ها و اس��تقالل ملت ها را رسماً مورد توهین 
ق��رار می دهن��د.«  دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
شامگاه پنج شنبه در سفری وارد افغانستان شد. مهر 

امروز نی�روی دریایی پرچم اقتدار ایران 
در اقیانوس هاست

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��المی ایران با صدور پیامی خطاب به امیر 
دریادار خانزادی، هفتم آذر، روز نیروی دریایی را تبریک 
گفت. در بخشی از این پیام آمده است همرزم ارجمند، 
امیر دری��ادار خانزادی فرمانده محت��رم نیروی دریایی 

راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران،سالم علیکم،
هفت��م آذر ماه هر س��ال ی��ادآور دلیرم��ردان فراموش 
نش��دنی نیروی دریایی اس��ت که در یک نبرد تاریخی 
کت��اب زرین افتخ��ارات دریادالن را مزی��ن به پیروزی 
ش��صت و هفتمین روز ش��روع جنگ تحمیلی کردند و 
این روز به پاس عظمت آن حماسه کم نظیر به نام روز 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ثبت شد.به 
خواس��ت خداوند بزرگ، با تدابیر حکیمانه حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( این نیروی سترگ روزبه روز در 
مسیر ارتقاء پیش رفته و امروز پرچم اقتدار ایران سربلند 

اسالمی در اقیانوس ها است.  فارس

گام های کاهش تعهدات هس�ته ای باید 
زودتر برداشته می شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: باید بسیار زودتر از اینها گام های کاهش تعهدات 

هسته ای خود را برمی داشتیم.
حجت االس��الم و المس��لمین مجتبی ذوالنور، با اشاره 
اظه��ارات ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانس��ه در 
خصوص برجام و همچنین امکان بهره گیری از مکانیسم 
حل و فصل اختالفات این سند )مکانیسم ماشه(، گفت: 
اقدام فرانس��ه صد در صد اقدام اش��تباهی اس��ت، زیرا 
براساس محتوای برجام آنها هرگز اینچنین حقی ندارند. 
ذوالن��ور افزود: آنها از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی 
نداش��ته و تنها درصدد دشمنی و تهدید هستند و این 
اقداماتی که آنها انجام می دهند تماما غیر قانونی است، 
اما بازهم به آن دس��ت می زنن��د، اگرچه غیر از این هم 
نباید از آنها توقع داش��ت، زیرا ماهیت اینها و نگاهشان 
به ما به همین صورت بوده و اگر غیر از این باش��د باید 
تعح��ب کرد که آنه��ا چطور آدم ش��ده و درچهارچوب 
قانون حرکت می کنند. رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس گف��ت ما در عین حال که بای��د در چهارچوب 
برجام اقدامات خود را انجام دهیم ، اما باید بسیار زودتر 
از اینها گام های کاهش تعهدات هسته ای خود را برمی 

داشتیم.  باشگاه خبرنگاران 

کنار کش�یدن شما از پذیرش مسئولیت 
جای شگفتی است!

محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
در واکنش به اظهارات رئیس جمهور  در جریان س��فر به 
آذربایجان شرقی که درباره   زمان اجرای طرح سهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین ابراز بی اطالعی کرده بود، در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: "کنار کشیدن آقای روحانی 
از پذیرش مسولیت انتخاب زمان و چگونگی اجرای افزایش 

قیمت بنزین جای شگفتی دارد!"

اخبار

انتقاد مطهری به سخنان اخیر روحانی
نماین��ده مردم تهران در مجلس به اظهارات اخی��ر رییس جمهور در مورد نحوه 

اجرای تصمیم سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت انتقاد کرد.
علی مطهری نوش��ت: »رئیس جمهوری گفته اند »من هم صبح جمعه فهمیدم 
قیمت بنزین تغییر کرده، چون اجرای تصمیم س��ران قوا را به ش��ورای امنیت 
کشور واگذار کرده بودم.« نمی توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای 
تصمی��م مذکور پذیرفت. رئیس جمهور مقام اول اجرایی کش��ور اس��ت و باید برای 
اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می کرد و قبل از همه با مردم صحبت می کرد 
و ضرورت اصل این کار را � نه با این شیب تندی که انجام شد � برای مردم بیان می کرد 
و در واقع به ش��خصیت مردم احترام می گذاش��ت نه اینکه آنه��ا را غافلگیر کند. رئیس 
جمهور نباید این امر خطیر را رها می کرد. باید گفت این س��خن رئیس جمهور عذر بدتر 

از گناه است.  ایسنا

برخی شرکت های دولتی پیشگام گرانی
نماینده بناب در مجلس گفت: برخی شرکت های دولتی به جای اینکه در افزایش 
ندادن قیمت کاالها بعد گرانی بنزین پیش��گام باشند، قیمت محصوالت شان را 
افزایش داده اند. ضیاءاهلل اعزازی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی،  
ب��ا تأکید بر لزوم نظارت دولت ب��ر بازار گفت: همه قوای نظام بر کنترل بازار به 
دنب��ال افزایش قیمت بنزین تأکید دارند تا این گرانی باعث افزایش سرس��ام آور 
قیمت ها نشود. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: متأسفانه 
خروجی این کار چندان موفق نیست و ما در بازار شاهد اثرات مثبت آن نیستیم. اعزازی 
خاطرنش��ان کرد: دولت باید اعتم��اد مردم را جلب کند اعتماد م��ردم هم زمانی جلب 
می شود که وقتی دولت می گوید کنترل می کنیم در عمل هم این کار را انجام دهد. وی 
افزود: نظارت بر بازار جزو محدوده وظایف و اختیارات دولت است و دولت است که باید 

با تمام توان بر قیمت کاالها بازار نظارت داشته باشد.  فارس

سخنان روحانی در شأن رئیس جمهور و مردم نبود
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: س��خن اخیر روحانی درباره 
درباره عدم اطالع از زمان اجرای طرح »بنزین« انصافا در ش��أن رئیس جمهور 

ایران و ملت بزرگ ایران نبود.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس ش��ورای اس��المی ، با 
اش��اره به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین از س��وی دولت اظهار داش��ت: سعی 
کردند این کار را از همه پنهان کنند، به خصوص از مجلس. این کار در شان مجلس  
و دول��ت هم نبود. وی با اش��اره به اظهارنظر رئیس جمهور درب��اره بی اطالعی از زمان 
اجرای طرح س��همیه بندی بنزین گفت: این س��خن اخیر رئیس جمهور انصافا در شان 
رئیس جمهور ایران و ملت بزرگ ایران نبود. این نماینده مجلس دهم ش��ورای اسالمی 
همچنین بیان کرد: این روزها مردم نگاهشان به استدالل،  توجیه منطقی و عقالنی این 

اقدام )اجرای طرح افزایش قیمت بنزین( از طرف دولتمردان بود.  فارس

خطی��ب نماز جمعه تهران گفت گف��ت: طرح مدیریت قیمت 
بنزی��ن برای کش��ور الزم و خ��وب بود اما ش��یوه اجرایی این 
تصمیم بزرگ در بوته نقد اس��ت و دول��ت از مردم دلجویی و 

عذرخواهی کند.
حجت االس��الم والمس��لمین حاج علی اکب��ری در خطبه اول 
نماز جمعه تهران ضم��ن توصیه به نمازگزاران به تقوای الهی 
گف��ت: وی تاکید کرد: امثال ما که تریبون داریم و مس��وولین 
و کس��انی که س��خنان آنها موج در جامعه می اندازد و تبعات 
پیدا می کند، باید حواسش��ان باشد که سخنشان سدید باشد. 
برخی خیلی بی حس��اب سخن می گویند معلوم می شود که 
فکر نکرده اند. س��خنی میگویند دهه��ا عاقل دیگر نمی توانند 
عواقب آن سخن را جمع و جور کنند لذا ما به اصالح وضعیت 
کالمی خیلی نیاز داریم و باید همه به هم کمک کنیم تا آیین 
س��خن گفتن را انگونه که خدا می پس��ندد بیش از گذش��ته 

رعایت کنیم.
ح��اج علی اکب��ری در خطبه های دوم نمازجمع��ه این هفته 
تهران ضمن تبریک فرا رسیدن حلول ماه ربیع الثانی و نیز روز 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به جمع 
بن��دی حوادث اخیر گفت: مطل��ب اول در این زمینه موضوع 
س��وخت و ان��رژی و بنزین و عمدتا مدیری��ت مصرف انرژی و 
بنزین به طور خاص است. ما یکی از کشورهای مصرف کننده 
هستیم و یک عیب ملی در این زمینه در مصرف انرژی داریم 
و واقعا متعارف نیس��ت سبکی که ما در مصرف انرژی از جمله 

بنزین داریم.
وی افزود: از طریق ش��یوه های سهمیه بندی و تصمیمات، با 
روش��ی که اخذ  ش��ده، برخی از زیر ساخت ها هم فراهم شد. 
البته چهار س��ال در اجرای این مصوب��ه تاخیر وجود دارد که 
در این زمینه مجلس و دولت باید توضیح دهند. باالخره جمع 
بندی کارشناس��ی و جمع بندی مدیریت عالی نظام این بوده 
که به تایید سران سه قوه رسیده است و در این مرحله قیمت 
بنزین افزایش یافت و سهمیه بندی اتفاق افتاد. این کار الزم و 
خوب و سودمند برای امروز و فردای کشور ماست. این موضوع 
ابعاد زیادی دارد که باید متخصصان این کار را توضیح دهند.

حاج علی اکبری گفت: ش��یوه اجرای ای��ن تصمیم بزرگ که 
دارای ابعاد ملی است و همه جامعه ما با این موضوع درگیرند 
و با برخی از تصمیمات فرق دارد، این اس��ت که این شیوه در 
بوته نقد است. خود عزیزان این را قبول دارند که توضیح الزم 
داده نش��د و اقن��اع ملی صورت نگرفت و اجم��اع نخبگانی در 
رابطه ب��ا نحوه اجرا صورت نگرفت و نتیجه این ش��د که یک 
ناراحتی و نگرانی را در سطح جامعه به وجود آورد و انبوهی از 

سواالت و ابهامات را در بین عوام و خواص ایجاد کرد.
خطیب این هفته نماز جمع��ه تهران تاکید کرد: برای کاهش 

نگرانی ها مس��وولین محترم که یک بسته ای را در نظر گرفته 
اند که اعالم هم ش��د، باید اقناع ملی را جلب کرده و با مردم 
صحبت کنند و از رس��انه ملی استفاده کنند و رسانه و دست 
اندرکاران کوتاهی نکنند و از مردم دلجویی و عذرخواهی شود 
و به سواالتشان پاسخ داده شود و نظارت قاطع برای جلوگیری 
از گرانی های مصنوعی ادامه یابد. کار خوبی که شروع شده و 
در حال انجام است. آنچه که به عنوان یارانه بنزین و به عنوان 
کمک تقدیم می ش��ود، به خوبی اجرا ش��ود و سایر مشمولین 
را در بر بگیرد و س��همیه ها اصالح ش��ود و این وعده هایی که 
داده شده اجرایی شود. امیدواریم با عمل به این وعده وضعیت 
مناسبی را داشته باشیم و اگر این طرح در مراحل بعدی اجرا 

شود به نفع همه و کشور است.
خطی��ب نماز جمعه ای��ن هفته تهران اف��زود: ماجرای بنزین 
ی��ک حالت نارحت��ی پیش آورد و اعتراضاتی را داش��ت و این 
اعتراضات که به صورت یک شوکی بود، از روز جمعه که اعالم 
ش��د آغاز و در روز ش��نبه ادامه یافت. در گوشه و کنار کشور 
التهاباتی را به وجود آورد و این بهانه ای شد تا اتفاقی بیفتد.

وی یادآور ش��د: طی 8 ماه گذشته آمریکایی ها و صهیونیست 
ها و سران استکبار ضربه های استراتژیک و راهبردی از جبهه 
مقاومت دریافت کردند و باورشان نمی شد. یک زلزله سیاسی 
بزرگ در هژمونی و سیطره پوشالی غرب واقع شد. موضوعاتی 
همچ��ون حمله موش��کی گروه ه��ای مقاومت به فلس��طین 

اش��غالی، حمله به تاسیسات نفتی  آرامکوه، حمله موفق حزب 
اهلل به مناط��ق مهم رژیم صهیونیس��تی، مقابله به مثل قاطع 
س��پاه در ماجرای نفتک کش، س��اقط کردن پهپاد راهبردی 
توس��ط س��پاه، نتیجه اش  غلبه گفتم��ان مقاومت در منطقه 
و رنگ باختن گفتمان س��ازش در منطقه ش��د. مردم منطقه 
توانستند از فراسوی این گرد و غبارهای ناشی از حمله رسانه 
ای دش��من، رنگین کمان زیبای مقاومت در آسمان منطقه را 

مشاهده کنند.
ح��اج علی اکبری اف��زود: وقایع جهانی دیگ��ر که برای دولت 
ای��االت متح��ده رخ داده نیاز به توضیح نیس��ت و آبروی آنها  
در بین دوستانش��ان در اروپ��ا و منطقه لطمه خورده البته اگر 
آبرویی داش��تند. االن آمریکا مثل شیر پیر خسته ای است که 
فقط هر از چند گاهی عربده ای می کشد و دندان های ریخته 
اش را به این و آن نشان می دهد و فقط بزدالن را می ترساند. 

این وضع دشمن ماست. 
هر روز ش��اهد افول و ش��تاب در امپریالیس��م جهانی آمریکا 
هستیم. از جمله در فشار حداکثری به نقطه مقاومت که ایران 
است، نتوانستند به اهدافشان برسند و درصدد انتقام برآمدند. 
بعد از ماجرای 96 بالفاصله مشغول طراحی های جدید شدند 
و هزین��ه های فراوانی را کردند تا بتوانند با یک پاتک امنیتی 
در برابر این حمله ای که از جبهه مقاومت ش��ده  آنرا جبران 

کنند.

وی افزود: دش��من  در عراق به کنسولگری ایران حمله کرد و 
باخبرید که آن هم توس��ط مرجعیت و مردم کنترل ش��د. در 
لبن��ان باخبرید از این روش اس��تفاده ک��رد و نام روش هنگ 
کنگی روی آن گذاش��تند. به س��راغ ایران آمدند و کار بسیار 
وس��یع و پیچیده ای انجام دادند و با حمایت اقتصادی توسط 
اتباعشان در منطقه و سرمایه گذاری وسیع و فضاسازی هجمه 
رس��انه ای توسط ش��بکه عنکبوتی ش��ان در داخل و خارج و 

حمایت های سیاسی امریکا و اروپا اقداماتی را انجام دادند.
خطیب نم��از جمعه ته��ران ادامه داد: س��خنان وزیر خارجه 
امریکا را ش��نیدید و بعد عملیات میدانی پادوهای استکبار که 
ب��ا رهبری منافقین خبیث ضد انقالب و س��لطنت طلب ها و 
میدان داری آموزش دیده و خش��ن بی رحیم انجام شد و طی 
دو روز در اقصی نقاط کش��ور در اوج وحش��ی گری سوزاندند 
و غارت کردند و کش��تند و مجروح کردند و از س��رباز دالور تا 
افسر قهرمان مدافع قهرمان و پاسدار و بسیجی گرفته تا مردم 
عادی که به آنها رحم نکردند و از کارگر زحمتکش که داعشی 
وار آنرا سوزاندند و تا کارمند مظلوم شهرداری که حتی به آنها 

آب داده بود را به رگبار بستند.
وی ادام��ه داد: نه به اماکن رح��م کردند و نه به مردم. هزاران 
میلیون خسارت به وجود آوردند. یک طراحی بسیار خطرناک 
پشت س��ر آن اس��ت و هزینه های زیادی کردند و پشتیبانی 
اطالعات��ی کردند. حاصل دو س��ال کار وس��یع تش��کیالتی و 
آموزش بود و توطئه خطرناک و طراحی شده بود.خطیب نماز 
جمعه ای��ن هفته تهران گفت: در این ماج��را از بصیرت ملت 
ایران و هوش��مندی و ش��جاعت و بردباری و صبوری و نجابت 
مل��ت ایران در براب��ر ملت های جهان رونمایی ش��د. در حالی 
ک��ه مردم ناراحت و معترض بودند و در اولین فرصت با اش��اره 
رهبری صف خود را در همه جا با سرعت زیاد از اغتشاش گران 
و آش��وبگران جدا کردند. بالفاصله عالوه بر اینکه آنها را منزوی 
کردن��د،  با  یک حض��ور متصل یک هفته ای حماس��ه حضور 
دیگری را آفریدند و اثبات کردند وقتی پای اس��تقالل و امنیت 
و آزادی در میان باش��د همه هستند. این را خط قرمز خود می 
دانن��د. همایش های خودجوش و متنوع در سراس��ر ایران یک 
خروش ملی علیه فتنه گران بود و اعالم بیعت مجدد با رهبر ما 
بود.وی افزود: آقا فرمودند در برابر چنین ملتی باید تعظیم کرد 
و قدر بدانیم و مسوولین عاشقانه و خاضعانه به این ملت شریف 
و بزرگ خدمت کنند. قدرت نمایی ملی ما بود و اقتدار و وحدت 
مان را به رخ کش��یدیم.وی تاکید کرد: اگر فتنه 88، هشت ماه 
بود و اگر  فتنه 96، هشت روز ولی ماجرا و فتنه امسال به تعبیر 
رهبری در کمتر از دو روز به همت ملت نابود شد. وی در پایان 
گفت: اهالی سیاست مراقب باشند وقت گروکشی های سیاسی 

نیست و باید همدلی ملی را تجربه کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
امروز فرزندان این مملکت که در نیروی دریایی هستند در 
مجموعه خودمان تربیت می ش��وند و در مس��یر حرکت در 
گام دوم انق��الب نیروی دریایی ارتش تبدیل از یک نیروی 
دریایی س��نتی به یک نی��روی دریایی مدرن و پیش��رفته 

متناسب با شأن انقالب را در دستور کار دارد.
حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریای��ی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در س��خنانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران با اش��اره به حضورش به مناس��بت 7 آذر روز نیروی 
دریای��ی در جمع نمازگ��زاران اظهار کرد: در تاریخ هر ملت 
روزهایی هس��ت که موجب افتخار است و به لطف خدا و به 
برکت انقالب اس��المی تاریخ ایران اس��المی مملو از چنین 

روزهایی است.
وی با بیان این که »نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران در مسیر 40 ساله گام اول انقالب اسالمی افتخارهایی 
آفری��د ک��ه متضمن امنی��ت و آرمان های انقالب اس��المی 
اس��ت«،  گفت: در شرایطی که اس��تکبار جهانی با تحمیل 
جنگ هش��ت س��اله تالش کردند انقالب را از پای درآورند 
تکاوران نیروی دریایی حماسه 34 روزه را آفریدند. استکبار 
که بعثی ها را در جبهه تهاجم به انقالب اس��المی گذاش��ته 
ب��ود تصور می کرد که ی��ک روزه می تواند خوزس��تان را از 
ای��ران جدا کند اما دفاع نیروی دریای��ی تالش های آنان را 

از پا درآورد.
خان��زادی اظهار کرد: نیروی دریایی 67 روز پس از ش��روع 
جنگ تحمیلی سیلی محکمی را به دشمن بعثی وارد کرد و 
دشمن را در دریا متوقف کرد و تا پایان دفاع مقدس سیطره 

خود را بر دریا اعمال کرد.
وی با بیان این ک��ه »نیروی دریایی ارتش 10 هزار نفتکش 
را اس��کورت کرد«، ادام��ه داد: با وج��ود تحریم ها از همان 
روزهای آغاز انقالب اسالمی به دنبال تضعیف انقالب بودند 
کار عم��ده تجهیزات نیروی دریایی آغاز ش��د و توانس��تیم 
تجهیزات��ی را ک��ه از غرب خریداری کردیم به روز رس��انی 
کنی��م و هویت ایران به وس��یله آن در دریاها تثبیت ش��د 
و پ��ا به عرصه اقیانوس گذاش��تیم و با همان تجهیزات وارد 
اقیانوس ها ش��دیم و به مظهر اقتدار ملت در دریاها تبدیل 

شدیم.
وی بیان کرد: برای تامین اقتصاد کش��ور در شمال اقیانوس 
هند و همه آب های آزاد با دزدان دریایی جنگیدیم و امنیت 

ناوگان جمهوری اسالمی ایران را تامین کردیم.
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش با بیان این که » 67 ناو گروه 
دریایی به اقیانوس های جهان اعزام شده است«، گفت: هم 
اکن��ون ناوگروه ش��صت و چهارم در دریای س��رخ در حال 

برقراری امنیت است.
 ب��ا تداوم حضور در دریاه��ا امتدادهای عمقی را برای نظام 
جمهوری اس��المی ای��ران ایجاد کردی��م. وی یکی دیگر از 
اقدام��ات نی��روی دریایی ارتش را حض��ور در مناطق کمتر 
برخ��وردار و آبادس��ازی این منطقه عنوان ک��رد و در ادامه 
گف��ت: امروز فرزندان ای��ن مملکت که در نی��روی دریایی 
هس��تند در مجموعه خودمان تربیت می ش��وند و در مسیر 
حرک��ت در گام دوم انقالب نی��روی دریایی ارتش تبدیل از 
یک نیروی دریایی س��نتی به یک نی��روی دریایی مدرن و 
پیش��رفته متناسب با ش��أن انقالب در دستور کار دارد. وی 
با بیان این که »امروز امنیت ما عاریه ای نیس��ت زیرا متکی 
بر ظرفیت های داخلی کش��ور اس��ت«، گفت: با وجود همه 
تحریم ها این بش��ارت را می دهیم ک��ه همه تجهیزات مورد 
نی��از نیروی دریایی را خودمان با اتکاء به ظرفیت های بومی 
می سازیم.وی افزود: دریاهای ما امن است و حضور استکبار 
جهانی و رژیم اش��غالگر قدس نمی تواند آن را خدش��ه دار 

کند. 
در ش��رایطی ک��ه ایران آزاد، مس��تقل و ایران دانش��مند و 
قدرتمن��د با اتکاء ب��ه ظرفیت ملی عرصه ه��ا را در خواهد 
نوردید و نیروی دریای��ی پرچم دار این حرکت خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: طی روزهای 
آینده شما شاهد خواهید بود با وجود فشارها و تحریم های 
استکبار جهانی نس��ل جدیدی از تجهیزات بومی متکی بر 
ظرفیت ه��ای فرزندان ملت ایران به نی��روی دریایی ارتش 
ملح��ق خواهد ش��د. وی در پای��ان گفت: در آینده بس��یار 
نزدیک ش��اهد خواهی��م بود رد پایی از وجود اس��تکبار در 
مناطقی که تح��ت کنترل ارتش جمهوری اس��المی ایران 

است وجود نخواهد داشت.  ایسنا 

فرمانده نیروی دریایی ارتش

به زودی ردپایی از استکبار جهانی در منطقه نخواهید دید

سردار سالمی: 

بد عاقبت های داخلی تالش کردند آشوب های اخیر را تقویت کنند

در دی��دار هزاران نفر از بس��یجیان با رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی،  سرلش��کر حس��ین س��المی فرمانده کل س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی به ارائه گزارشی از روند اقدامات 

تحولی بسیج  پرداخت.
اینجان��ب به نمایندگی از آحاد بس��یجیان و جمع حاضر از 
اجابت و قبول ش��رفیابی، صمیمانه تشکر نموده و با کسب 
اجازه از محضر مبارکتان گزارش��ی از بسیج جدید در حال 
تکوین را تقدیم می نمایم. چش��م انداز ترسیم شده از آینده 
انقالب اس��المی در گام دوم نس��بت به گذشته، برای نظام 
س��لطه و استکبار جهانی، بسیار نگران کننده تر شده است. 
یعنی هیچ آینده ای برای بازگشت آنها به گذشته قابل تصور 
نیس��ت و این اعجازی است که موجب اعجاب همگان شده 
اس��ت که چگونه انقالب اسالمی بر خالف تمام انقالب های 
پیش��ین جهان، که با مرور زمان دچار اس��تهالک، میرایی، 
تحلیل و ذوب ش��دن در نظم موجود شدند، متفاوت نموده 
و بلکه برعکس به حیات رو به پیش��رفت خود ادامه می دهد 
و در گذر زمان به مثابه ش��جره طیبه ای قد کش��یده است 
که ریش��ه های آن در عمق ایمان و احس��اس مردم اس��ت. 
اهم اهداف کالن نظام س��لطه آن اس��ت که اج��ازه ندهد، 
منظوم��ه فکری، اعتقادی و اس��المی ما به مدل مجس��م، 
عینی و جهان پس��ند برای سایر کشورها تبدیل شود.از این 
رو امروز س��رزمین ذهن ه��ا و دل ها محیط اصلی پیکار را 

شکل می دهد.
 نب��رد و تهاجم از ح��وزه جغرافیاهای س��رزمینی به حوزه 
س��رزمین های اعتقادی، باورها، آرمان ها، نگرش ها و جهان 

بینی ها کشیده شده است.
در این مس��یر اس��تکبار جهانی از طری��ق معاندین داخلی، 
منافقین خبیث و ش��به روشنفکرهای راحت طلب و ریاکار، 
این بدیل های ن��ازل و ارتجاعی میرزا ملکم خان ها، میرزا 
فتحعلی آخوندزاده ها، حاج سیاح ها و سایر بد عاقبت های 
خ��ود باخت��ه و غ��رب زده داخلی تالش کردن��د حرکات و 
جریان ه��ای مختلف از جمله آش��وب تیرماه 78، فتنه 88، 

اغتشاشات دی 96 و غائله اخیر را تقویت و فعال کنند.
 جریان های مزبور در واقع برداشت محصول بذر پاشی شده 
دنیای استکبار در ابعاد فکری، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی 

برای چرخش از تهاجم س��خت به تهاج��م نرم بود. تمامی 
ش��بهه افکنی ها، القاء تردیدها، مفهوم س��ازی ها، تاکید بر 
جدایی دین از سیاست، القای ناکارآمدی دینی در مدیریت 
جامعه، تعارض بی��ن منافع ملی و آرمان های انقالبی، طرح 
گفتگ��وی تمدن ها که مدل نظری ب��رای ادغام نظام فکری 
حاکم بر جامعه در سیس��تم جهانی سازی بود. همه و همه 
مفاهی��م نبرد جدیدی بودند که در ش��عله  ف��روزان انقالب 
اس��المی و والیتم��داری م��ردم بزرگوارمان باط��ل گردید.

موفقیت حرکت های جهادی، فرهنگی و اجتماعی بس��یج، 
معطوف به س��ازماندهی نوین، اعتال بخش و جذاب مردمی 
در متن جامعه اس��ت. اگر در ای��ن کار فرهنگی و اجتماعی 
که ما می کنیم، نش��اط انقالبی م��ردم را فراگرفت، امید به 
آینده نظام در مردم موج افش��انی نمود، ظالمین ترسیدند، 
مفسدین به لرزه افتادند، رفتارها و ساختارهای کند کننده 
پیش��رفت انقالب اس��المی تغیی��ر کردند، آن��گاه کار ما در 
راستای پیش��رفت و اقامه  مراحل فرآیندی انقالب اسالمی 

موفق خواهد بود.
در این راس��تا حامل های چهارگانه رسالت بسیج ، به شرح 

زیر تعیین گردیده است:
الف- پیشگامی و پرچم داری در شکوفاسازی استعدادهای 
نس��ل جوان در عرصه های دفاع، امنیت، علم، فناوری، هنر، 
ورزش، فض��ای مجازی، ام��داد، خدمات و رس��انه با هدف 
پیش��برد انقالب اس��المی و گذار از مراحل تعیین ش��ده از 

سوی حضرتعالی
ب- بیرق داری ترمیم و حل آس��یب ها و معضالت اجتماعی 

با اولویت بیکاری، فقر، طالق و مواد مخدر
ج- تحکیم دائمی و مس��تمر روح مقاومت اسالمی در کالبد 
جامعه و جهان اسالم، ساختن امت نمونه برای تمام بشریت، 
امت امت س��از با مختصات مردم س��االری دینی و استقرار 

معنویت در جامعه
د- پیش��رفته س��ازی روش ه��ای بس��یج در ب��ه کارگیری 
ظرفیت ه��ای مردمی و تنوع بخش��ی در جذب آحاد جامعه 
خصوصاً جوانان و خصوصاً جوانان و نخبگان در پیکره بسیج، 
راز موفقیت و غلبه بس��یج، نق��ش آفرینی موثر، به هنگام و 

فراگیر متناسب با هرم مخاطبین در کشور. سپاه نیوز

دلخوش به توهمات
ادامه از صفحه اول

و ع��راق را با تخریب کنس��ولگری ای��ران در نخف به 
دس��ت اش��رار را اجرا کردند تا به زغم خ��ود ایران را 
درگیر چالشهای منطقه ای سازند که هوشیاری مردم 
و مس��ئوالن دو کشور خنثی س��ازی این توطئه را به 

همراه داشته است. 
به هر تقدیر می توان گفت که آنچه از سوی دولتمردان 
فرانس��ه صورت می گیرد اس��تمرار دلخوش��ی آنها به 
توهماتی اس��ت که در کنار اهدافشان در قبال ایران، 
رویاه��ای جهانی آنها را نیز در برگیرد حال آنکه عدم 
اس��تقالل پاریس در سیاست گذاری هایش و وابستگی 
آن به آمریکا و صهیونیس��ت ها بیانگ��ر غیر قابل اجرا 
ب��ودن این توهمات اس��ت و فرانس��ه با ای��ن رفتارها 

نمی تواند به اهداف جاه طلبانه اش دست یابد.
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