
 کشف محموله اسلحه و مهمات جنگی 
در جوانرود 

با هوش��یاری س��ربازان گمنام امام زم��ان )عج( یک 
محموله اس��لحه و مهمات جنگی در جوانرود کشف 
و ضبط ش��د. به دنبال سلس��له اقدامات اطالعاتی و 
عملیاتی توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در 
اداره اطالعات شهرستان جوانرود، یک محموله سالح و 
مهمات جنگی که با اهداف ضد امنیتی از مرز های غربی 
وارد کشور شده بود بالفاصله شناسایی، کشف و ضبط 

شد.  تسنیم
  اعضای ی�ک گروهک تروریس�تی در 

اهواز دستگیر شدند
فرمانده انتظامی خوزس��تان گف��ت: اعضای گروهک 
تروریس��تی که قصد داشتند در ش��هر اهواز اقدامات 
خرابکارانه انجام دهند با اشراف اطالعاتی و هوشیاری 
نیروی انتظامی شناس��ایی و دستگیر ش��دند. سردار 
عب��اس زاده فرمانده انتظامی خوزس��تان اظهار کرد: 
با اش��راف اطالعاتی و هوش��یاری نی��روی انتظامی، 
دس��تگیری اعضای یک گروهک معان��د، ضد انقالب 
و ش��رور که با مدیریت چندین ش��بکه مجازی اقدام 
به تش��ویش اذهان عمومی و فراهم ک��ردن امکانات 
اغتشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز کرده 
بودند در دستور کار پلیس امنیت اهواز قرار گرفت. این 
مقام ارشد انتظامی افزود: اقدامات اطالعاتی و پلیسی 
در خصوص شناس��ایی اعضای این گروهک انجام شد 
و پ��س ازهماهنگی قضایی و اش��راف الزم در اقدامی 
غافلگیرانه و برق آسا توسط پلیس امنیت اهواز دستگیر 
شدند.وی تصریح کرد: در این راستا، 2 عضو اصلی این 
گروهک دستگیر شده و متهمان درتحقیقات پلیس به 
بزه انتسابی معترف شدند. فرمانده انتظامی خوزستان در 
خاتمه بیان کرد: شهروندان گرامی بدانند فرزندان آنها در 
نیروی انتظامی با هوشیاری کامل از امنیت آنان حفاظت 

می کنند.  فارس
  چرا اصالح قانون انتخابات از دستورکار مجلس 

خارج شد؟
سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که نظارت شورای 
نگهبان مش��کل انتخابات نیست، مشکل انجام ندادن 
وظایف نمایندگی، از جمله عدم تصویب قانون جامع 
انتخابات در طول ۴ س��ال گذش��ته است. عباسعلی 
کدخدایی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی  خود در 
فضای مجازی نوشت؛ نظارت شورای نگهبان مشکل 
انتخابات نیست، مشکل انجام ندادن وظایف نمایندگی، 
از جمله عدم تصویب قانون جامع انتخابات در طول ۴ 
سال گذشته است. این سؤال همچنان باقی است که 
چرا قانون انتخابات به تصویب نهایی نرسید و بعد از هر 

بار طرح در مجلس از دستور خارج می شد؟
 مراسم ششمین سالگرد ارتحال استاد 

پرورش برگزار شد
مراسم ششمین سالگرد ارتحال سید علی اکبر پرورش، 
عصر امروز با حضور تنی چند از شخصیت های لشکری 

و کشوری در مسجد امام صادق )ع( تهران برگزار شد.
ششمین سالروز درگذشت علی اکبر پرورش از مبارزین 
انقالب اس��المی با حضور تنی چند از ش��خصیت های 
لشکری و کشوری در مسجد امام صادق میدان فلسطین 
تهران برگزار شد. سردار سید یحیی رحیم صفوی مشاور 
عال��ی فرمانده کل قوا در امور دفاعی، محس��ن حاجی 
میرزای��ی وزیر آموزش و پرورش، حس��ین انواری عضو 

شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، سید فارس

اخبار

از خودکفایی دفاعی الگوبرداری شود
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت: امنیت شرایط الزم برای هر 
پیش��رفت و توسعه ای اس��ت و بی تردید س��رمایه گذاری و تحول و رشد 

اقتصادی کشور نیازمند استقرار امنیت پایدار در کشور است.
امی��ر س��رتیپ حاتمی در بازدی��د از مجتمع های کش��اورزی، دامپروری و 
روغن کشی س��ازمان اتکا در ورامین اظهار داشت: مردم مومن و انقالبی این 
شهرس��تان، حق بزرگی بر گردن انقالب اسالمی و ملت عزیزمان دارند و ما همواره 
قدردان قیام طاغوت ستیز مردمان این دیار والیت مدار هستیم. وی از خود اتکایی 
و خودکفایی در حوزه های دفاعی و نظامی به عنوان الگوی پیش��رفت نظام اسالمی 
و عرصه شکس��ت راهبرد دش��منان در مقابله با انقالب اس��المی نام برد و گفت: در 
حوزه های اقتصادی هم می بایست با الگوگیری از قطع هرگونه وابستگی در عرصه 

های دفاعی به خودکفائی و شکوفائی دست یابیم.  وزارت دفاع

مجلس عدم اجرای صحیح طرح حمایت معیشتی را بررسی می کند
عضو فراکس��یون والیی مجلس از تقاضای اعمال ماده 2۳۴ از سوی جمعی 
از نماین��دگان مجلس درباره ضعف عملک��رد دولت در اجرای صحیح طرح 

حمایت معیشتی خبر داد.
س��ید محمدجواد ابطحی ادامه داد: دولت وعده داده بود که همه منابع حاصل 
از افزایش قیمت بنزین را در قالب طرح حمایت معیش��تی به ۶۰ میلیون ایرانی 
پرداخت کند، اما تاکنون به این وعده خود عمل نکرده است. عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم مشمول طرح حمایت معیشتی 
نش��ده اند که ضرورت دارد هر چه سریع تر این مسئله مد نظر قرار گرفته و با متخلفان 
برخورد شود. ابطحی تاکید کرد: ما این موضوع را به طور دقیق بررسی می کنیم چرا که 
درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین جز درآمد عمومی کشور است و قطعاً باید مشخص 

شود که دولت این درآمد را در چه جاهایی هزینه کرده است.  مهر

واکنش نوبخت به شایعه استعفای رئیس جمهور
محم��د باق��ر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در توئیتی نس��بت به 
تهدید رئیس جمهو به استعفا در جلسه کمیسیون تلفیق نوشت: اردیبهشت 
امس��ال ترامپ رس��ماً اعالم کرد می خواهد صادرات نف��ت ایران را به صفر 
برس��اند، البته او به این هدفش نرس��یده و نخواهد رس��ید اما نمی دانم چرا 
برخی ه��ا در داخل و متأس��فانه از نمایندگان مجلس اص��رار دارند که هدف 

ترامپ حتماً در سال آینده محقق خواهد شد!
وی تصریح کرد: در همین راس��تا دروغی چون »تهدید به اس��تعفای رییس جمهور 
برای تصویب کلیات الیحه بودجه در کمیس��یون تلفیق«! را نیز منتشر کرده اند که 
فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آش��کار به همکاران خودش��ان در مجلس 
اس��ت. آی��ا نمایندگان محت��رم مجلس چنین راح��ت مرعوب تهدیده��ای تخیلی 

می  شوند؟!  فارس

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:
برجام سفره مردم را کوچکتر کرد

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دشمنان به دنبال هر 
فرصتی هستند که ملت ایران را از استقالل و پیشرفت باز 
بدارند، گفت: FATF یکی از حلقه های فتنه دشمن است 

که روی آن اصرار وجود دارد.
حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های اول نماز جمعه 
تهران که در مصالی امام خمینی )ره( برگزار شد، با اشاره 
به روز نهم دی با بیان اینکه این روز هم ایام اهلل است و هم 
تجدید خاطره ایام اهلل 22 بهمن ۵۷ و ۱۹ دی قم اس��ت، 
تاکید کرد: این روز پیروزی خون بر شمش��یر و ایمان را در 
تاریخ به ثبت رس��اند. ۸ ماه بود با نقشه استکبار در سطح 
وس��یع و ش��یطان بزرگ و اذنابش که کش��ورهای بی وفا و 
دروغگوی غربی است و غده سرطانی یعنی اسرائیل، دست 
به دست هم داده و سال ها نقشه کشیده بودند و پایان نظام 
اس��المی را پیش بینی کرده بودند. ع��ده ای هم که هرچه 
سر س��فره انقالب شهرت به دس��ت آورده بودند، با برنامه 
دش��منان آتش فتنه خارجی را ش��عله ور کردند و از هیچ 

کاری در این جهت دریغ نورزیدند.
خطی��ب نماز جمعه تهران با بیان اینک��ه در آن ایام مردم 
شب و روز نداشتند، تاکید کرد: همه امور مختل بود. منافع 
و مج��اری اقتصادی نمی توانس��تند در ناامنی امور خود را 
انجام دهند. اما سالحی که آمریکا را سرافکنده و رسوا کرد 
معجزه حضور ایمان، وف��ا، غیرت، بصیرت و میثاق با نایب 
ام��ام زمان)عج( و تجدید بیعت ب��ا امامان بود. مردم خون 

امام حسین)ع( را در رگ های خود احساس کردند.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال هر فرصتی هستند 
که ملت ایران را از انقالب، اس��تقالل و پیشرفت باز بدارند، 
اظهار داش��ت: جریان برجام یکی از این مسائلی بود که در 
حلقه فتنه ها پیش بینی استکبار عالمی بود. FATF یکی 
دیگر از این حلقه ها اس��ت ک��ه روی آن اصرار وجود دارد. 
با برجام س��فره مردم کوچکتر شد و گرانی ها سیر صعودی 
ط��ی کرد و مردم عزیز ما در مدت زمان کوتاهی تلخ ترین 
ش��رایط را چشیدند. در این رهگذر ماجرای افزایش قیمت 
بنزین که اصل قضیه آن مس��ئله هدفمند کردن یارانه ها و 
گرفتن حق دهک های پایی��ن از دهک های باالی جامعه 

بود را تجربه کردند.

صدیقی افزود: در مسائل دیگر مرفهین و متمکنین از یارانه 
ها چندین برابر طبقات ضعیف بهره مند هس��تند و شکاف 
طبقاتی روز به روز بیش��تر می ش��ود. ل��ذا اصل قضیه هم 
قان��ون و هم بر عهده دولت بود اما متاس��فانه به درس��تی 
مل��ت را توجیه نکردند. هنوز مردمی که ۸ س��ال جنگ را 
با زندگ��ی فقیرانه خود مدیریت کردن��د و پول قلک های 
بچه خود و گردنبند نوعروس��ان خ��ود را به جبهه دادند را 
نش��ناختند و برایشان روش��نگری نکردند. مطالب را واضح 
نگفتن��د، نخبگان را توجیه نکردند و به مراجع تقلید قضیه 

را منعکس نکرده و مردم را دچار شوکی عظیم کردند.
وی تصری��ح کرد: اینکه مردم از نظر معیش��تی واقعا دارای 
شرایط سختی هستند. بیکاری، گرانی، تورم، عدم ثبات در 
بازار، نوس��ان ارز، سقوط پول ملی و باال رفتن پول و اعتبار 
دش��من همه فشارهایی است که کمر مردم را خم می کند. 
در این ش��رایط با حرکت ناگهانی مواجه شدند و مردم در 
مق��ام گرفتن حق خود به خیابان ها آمدند اما من به قربان 
تک تک این مردم، تا دیدند بلندگوی اسالم و صدای نایب 
ام��ام زمان از حلقوم نایبش بیرون آمد که مردم صف خود 
را از اراذل و اوباش جدا کنند، چه مردم نجیبی بودند. این 

مردم همان مردم سال ۵۷ هستند.
وی ادام��ه داد: من ای��ن ایمان، صالبت بصیرت و دش��من 
شناس��ی را به امام زمان تبریک می گوی��م و به همه مردم 
که همیشه یار و یاور دین بودند و سختی ها را تحمل کردند 
و نگذاش��تند آسیبی به امنیت وارد شود و به اراذل و اوباش 
اجازه ندادند نوامیس را لت و پار کنند و همیش��ه به عنوان 
صاحبان اصلی انقالب با تمام وجودشان ۴۰ سال از این نظام 
پاسداری کردند. خدایا وقت آن نشده که امام زمانمان بیاید؟ 

واقعا انسان در برابر این مردم احساس خضوع می کند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بودجه ۹۹ نیز تصریح 
ک��رد: با اینک��ه حضرت آق��ا بودجه س��ال ۹۸ را مبتال به 
آش��فتگی هایی می دیدند و ارش��اد فرمودن��د تا بودجه را 
اص��الح کنید اما نه مجلس و ن��ه دولت اهتمامی نکردند و  
بودجه ۹۹ همان نس��خه ۹۸ است در حالی که سند مهمی 
که برجس��تگی و بی تجربگ��ی دولت ها را نش��ان می دهد 

همان برنامه بودجه است.
صدیق��ی تاکی��د کرد: در بودج��ه ۹۹ و در این مرحله باید 
اقتص��اد مقاومتی مح��ور طرح بودجه قرار م��ی گرفت اما 

متاسفانه این کار نشده است.   مهر

توج��ه به یک نکته روش��ن می کند که چرا از 
ابتدا هم نباید نس��بت به استقبال حتی نسبی 
از آنچ��ه چهلم قربانیان ح��وادث آبان خوانده 

می شد، انتظار می رفت.
پنجم دی؛ روزی که حامیان آشوب های آبان 
۹۸ در فضای مجازی و رسانه ای آن را به عنوان 
چهل��م قربانیان نام گذاری ک��رده و از هفته ها 
پیش با خود وعده کرده بودند، بکوشند عده ای 
را با ه��دف تکرار حوادثی ک��ه منجر به جان 
باختن چندین ایرانی شد، به خیابان بکشانند؛ 
وع��ده ای که در آن روز نیروه��ای انتظامی را 
ناچار به اس��تقرار در نقاطی از شهرهای بزرگ 
کش��ور، از جمله تهران جهت حفاظت از جان 
ش��هروندان ک��رد؛ اس��تقراری که بر اس��اس 
گزارش ه��ا از سراس��ر کش��ور، ب��ه علت عدم 
استقبال قش��رهای مردم از فراخوان مخالفان 
جمهوری اس��المی اع��م از س��لطنت طلبان، 
کروهک منافقین و سایر گروه های اپوزیسیون 
ب��رای مأم��وران ناج��ا زحمتی به جز س��رپا 

ایستادن چند ساعته نداشت. 
گزارش ها نشان می دهد فراخوان های شبکه 
های ضدانقالب برای تجمع و اغتشاش در روز 
۵ دی ماه با شکست قاطع مواجه شده و مردم 
زندگ��ی عادی ش��ان را پیگی��ری کردند. این 
درحالی است که رس��انه های بیگانه علیرغم 
میلیونها دالر س��رمایه گذاری این فراخوان را 

بزرگترین فراخوان تاریخ اعالم کرده بودند!

2 پیامد آماده باش نیروهای انتظامی
این اس��تقرار، گذش��ته از نَْفس پیشگیری ای 
از حرکت ه��ای خرابکارانه و اغتش��اش گونه از 
نوع آنچ��ه عده ای ماه قبل با سوءاس��تفاده از 
تجمع��ات م��ردم در اعتراض به ش��یوه دولت 
در اجرای س��همیه بندی بنزی��ن صورت داده 
بودند، دس��ت کم از یک جه��ت دیگر، اجرای 
طرح های برنامه ریزی ش��ده از چند هفته قبل 
اغتشاش��گران را با مش��کل مواجه کرد و آن، 
همدل ش��دن مردمی بود که ی��ک هفته بعد 
از س��همیه بندی بنزی��ن به خاطر به حاش��یه 
کشیده شدن اعتراضات در نگرانی به سر بردند 

و بسیاری از آنان نیز از بابت خسارت به اموال 
شخصی شان یا اموال عمومی همچون بانک ها 
و پمپ بنزین ها و یا حتی مش��اهده تخریب ها 
و صحنه های آش��وب دچ��ار زیان های مالی یا 

دست کم روحی و روانی شدند.

 سقف رضایت از ناجا در حوادث اخیر
کجا بود؟

اما این س��قف رضایت از استقرار مأموران نظم 
و امنیت در سطح شهرها نبود. قاعدتاً، حداکثر 
خش��نودی را می توان در می��ان خانواده هایی 
جس��تجو ک��رد ک��ه در جریان سوءاس��تفاده 
آش��وب طلبان از اعتراض��ات به اق��دام دولت 
در نح��وه اع��الم س��همیه بندی بنزین، برخی 
اعض��ای خود را از دس��ت دادن��د. هرچند که 
این خانواده ها پیش از این، دلگرمی اساس��ی 
را از سوی رهبری انقالب دریافت داشته بودند 
و با تأیید ایش��ان ش��هروندان عادی که بدون 
داشتن هیچگونه نقشی در اغتشاش های اخیر 
و در میان��ه درگیری ها ج��ان باختند در حکم 
»ش��هید« محسوب ش��ده و خانواده های آنان 
تحت پوش��ش بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 

قرار گرفتند.
در گزارش��ی که بر اساس دستور رهبر انقالب 
به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
برای بررس��ی دقیق ریش��ه ها، عوامل و دالیل 
بروز نا آرامی ها و همچنین رسیدگی سریع به 
وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان تهیه 
و ارائه شده بود، پیشنهادی بر این مبنا درباره 
این دس��ته از ش��هروندان که از قضا بر اساس 
گزارش ها بخش عمده قربانیان آبان را تشکیل 
می دهند، مطرح ش��د که رهبر انقالب ۱۳ آذر 
و در پاس��خ به گزارش مذکور تصریح داش��ته 
بودند: »هرچه س��ریعتر انجام شود و نسبت به 
اف��راد مش��کوک در هر گروه ب��ا جهتی که به 

رأفت اسالمی نزدیکتر است عمل شود«.
دبیر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی در دیدار با 

خانواده های جان باختگان حوادث آبان که به 
صورت کور از سوی آشوبگران ترور شدند

سهم ترورهای کور متعلق به تهران است 
یا کل کشور؟

به ط��ور دقیق تر و بر اس��اس آم��اری که دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در دیدار با خانواده های 
جانباخت��گان حوادث آب��ان ارائه کرد، بیش از 
۸۵ درصد از قربانیان در شهرستان های تهران 
در هیچ ی��ک از تجمع ه��ای اعتراضی حضور 
نداش��ته اند و به صورت مشکوک با سالح های 
س��رد و گرم غیر سازمانی کشته ش��ده اند. با 
وجودی که که اینجا شمخانی از جان باختگان 
ته��ران آمار ارائه داده اس��ت،  ام��ا از آنجا که 
برنامه ریزی جبهه آشوب گر به گفته خودشان 
پس از تجربه فتنه سال ۸۸ برای سراسر کشور 
بوده و به تهران منحصر نش��ده است، می توان 
حدس زد که این آمار برای کل شهرها صدق 

کند.

 چرا خانواده های جان باختگان
 از فراخوان استقبال نکردند؟

توجه به ای��ن درصد از جان باختگان روش��ن 
می کن��د که چ��را از ابت��دا هم نباید نس��بت 
به اس��تقبال نس��بی از آنچه چهل��م قربانیان 
حوادث آبان خوانده می ش��د، انتظار می رفت. 
گزارش های میدانی روز ۵ دی از سطح شهرها 
نش��ان می دهد خانواده هایی که عضو خود را 
در خ��الل ترورهای به اصطالح »کور« س��و ء 
اس��تفاده  کنن��دگان از اعتراض��ات بنزینی از 
دس��ت داده اند، نتوانسته بودند خود را نسبت 
به اس��تقبال از فراخوان رس��انه ها، کانال های 
تلگرامی و اکانت های توییتری و اینستاگرامی 
حامی عامالن ترور از دست  رفتگانشان متقاعد 

کنند.
نه تنها خانواده های قربانیان آشوب های آبان، 
بلکه اکثر اقش��ار جامعه نیز حامیان اغتشاش 

و ناامن��ی را دیروز تنها گذاش��تند، احتماالً  به 
آن دلی��ل ک��ه نمی خواس��تند قربانیان بعدی 

ترورهای کور حامیان آشوب باشند.
رهگذرانی که پنجشنبه پنجم دی با خبرنگاران 
اعزامی به سطح شهرها به گفت  وگو پرداختند 
عمدت��اً ضم��ن انتقاد از ع��دم مدیریت دولت 
حس��ن روحانی ب��ر قیمت ها پس از س��همیه 
 بن��دی بنزین، بر مرزبندی خود با ش��یوه های 

تخریبگرانه اعتراض تأکید می کردند.
»رضا«، شهروند 2۸ ساله ساکن منطقه ای در 
حوم��ه تهران که پس از س��همیه بندی بنزین 
به  واس��طه رخن��ه فرصت  طلب��ان در صفوف 
مردم معت��رض، محل تخریب های گس��ترده 
خیابانی بود، درباره فراخوان اپوزیسیون برای 
چهلمی��ن روز جان باخت��گان می گوی��د که با 
اینکه بی تدبیری ها و ناکارآمدی های دولت روز 
به روز زندگی و معیش��ت را ب��رای خانواده اش 
که از طبقه متوسط هستند مشکل تر می کند، 
اما حاضر نیست به دعوت کسانی پاسخ مثبت 
دهد، که با تخریب جایگاه های بنزین  و بانک ها 
موجب تحمیل هزینه های میلیاردی به کشور 

شدند.
رض��ا تصری��ح می کن��د: آش��وب های آبان نه 
تنها اصل اعتراض ب��ه رفتار تحقیرآمیز دولت 
روحان��ی را با مردم در گران  کردن یک َش��ِبه 
بنزین به محاق برد، بلکه شاید به اندازه همان 
افزایش هزینه ای که خانواده اش برای مصرف 
چند م��اه بنزین باید می پرداختند، برایش��ان 
به واس��طه خس��ارت به بیت الم��ال )به صورت 

َسرِشکن( هزینه به دنبال داشته است.
زن جوان��ی هنگام عبور از یکی از میادین این 
منطقه حومه  تهران از پرسنل نیروی انتظامی 
مستقر در میدان می پرسد که در ادامه مسیر 
مش��کلی ب��رای ترّدد نیس��ت و امنی��ت برای 
عابران برقرار اس��ت؟ که مأمور ناجا با دس��ت 
اش��اره می کند که آرامش حاکم است و جای 

نگرانی نیست.

مرد میانس��ال که در س��وی دیگ��ر میدان از 
تاکس��ی پیاده می شود و برای به دست گرفتن 
ش��یفت بعد از ظهر به س��مت مغازه ای در آن 
حوالی می رود با مش��اهده حض��ور تعدادی از 
نیروهای انتظامی، زبان به گالیه باز می کند و 
می گوید: هنوز ضرری که ماه پیش از اقدامات 
وحشیانه چند اراذل و اوباش به کسب و کارمان 
وارد ش��د، جای خود را در حساب و کتاب ها و 
دخل و خرجمان نش��ان می دهد؛ دوباره امروز 

باید منتظر خسارت دیگری باشیم؟

 زیان ناکارآمدی
این دولت برایمان کافی است

وی در ح��ال حرکت می گوید: زیانی که آقای 
روحانی باب��ت ناکارآمدی های خود و وزرایش 
بر کاسبی ما وارد کرده است، بس نیست؟ که 
باید از یک عده خرابکار هم خس��ارت تحّمل 

کنیم؟
پنج��م دی که توس��ط خ��ود عام��الن ترور 
ش��هروندان و رهگ��ذران در آب��ان ۹۸ به ن��ام 
چهلمین روز ج��ان باختن قربانیان نام گذاری 
ً  بدون تحقق هدف در همراه  ش��ده بود، ظاهرا
کردن مردم گذشت، حال، آیا باید سال آینده، 
منتظر تصمیم  غیر منتظره دیگر دولت تدبیر 
و امیِد محصول »تک��رار« اصالح طلبان از نوع 
آنچ��ه در نحوه اعالم گران ک��ردن بنزین رخ 
داد، و دادن بهان��ه دیگری به طالبان آش��وب 
در کشور باشیم؟ تصمیمی که به نظر بسیاری 
از صاحب نظران با توجه به نوبت های پیشین 
س��همیه  بندی بنزین پی��ش از دولت روحانی، 
اگ��ر با تدبیر بیش��تری اتخاذ و اطالع رس��انی 
می ش��د، بعی��د بود باعث خش��م م��ردم و در 
پی آن سوء اس��تفاده مهره های اپوزوسیون در 
داخل برای وارد کردن خسارات مالی و جانی 

به مردم شود.
ی��ا اینکه دولت برآمده از رأی اصالح طلبان در 
یک س��ال و نیم باقی مانده از عمر خود دست 
از عصبانی کردن مردم که به آش��وب طلبان و 
اغتش��اش گران و ترورکنندگان فرصت عرض 

اندام می دهد، برمی دارد ؟   فارس

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: جریانی به دنبال فراموش 
شدن جهاد وشهادت است که باید درمقابل آن ایستاد.

بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار اعضای ستاد 
کنگره ش��هدای اس��تان هرمزگان که در تاریخ 2۵ آذر ۹۸ 
برگزار شده بود، در محل این همایش در بندرعباس منتشر 
ش��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اش��اره به 
سابقه طوالنی مجاهدت و مبارزه مردم هرمزگان، شجاعت 
و دفاع از حق را عناصری با ارزش و نهادینه ش��ده در این 
منطقه دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: تجلیل از شهیدان 
کاری الزم و وظیف��ه ای ب��ر عه��ده همه ما اس��ت چرا که 
سیاس��ت و حرکت خبیثانه ای با هدف به فراموشی سپردن 
نماده��ای انقالب به ویژه جهاد و ش��هادت جریان دارد که 

باید در مقابل این سیاست ایستاد.
رهبر انقالب اس��المی هر ش��هید را فارغ از س��واد و سّن و 

س��ال آن، نمادی از فداکاری و آمادگی برای جان دادن در 
دفاع از حق خواندند و با تأکید بر لزوم معرفی این نمادها و 
الگوهای بسیار ارزشمند به جوانان، افزودند: در نقطه مقابِل 
حرکتی که سعی می کند دلبستگی ها را به نمادهای فساد، 
دنیاطلبی و هرزه گرایی جلب کند، تبیین چهره های تابناک 
ش��هیدان موجب خواهد ش��د جوانان به آنان دل ببندند و 

راهشان را دنبال کنند.
ایش��ان همچنین جزایر اس��تان هرم��زگان را از جنبه های 
امنیتی، اقتصادی و تاریخی مهم و حائز توجه دانس��تند و 
با تأکید ویژه بر جزی��ره هرمز گفتند: البته اطالع دارم که 
مردم در جزیره هرمز واقعاً دچار مشکالت مالی هستند که 
باید هم مسئوالن استانی و کشوری و هم جریانهای انقالبی 
به آن منطقه بپردازند و برای حل مشکالت آن اقدام کنند. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

کمربند امنیت دریایی
ادامه از صفحه اول

برگزار نمی ش��ود و در اصل تحریکی برای سرکیس��ه 
ک��ردن کش��ورهای عرب��ی و البته با محوری��ت ایران 
هراسی است. رزمایش ایران، چین و روسیه بر اساس 
ظرفیت ها و توان دریایی این کش��ورها برگزارمی شود 
و مطابق با استاندارهای روز بین المللی است که پیام 
آور تالش��ی واحد برای امنیت منطقه اس��ت. لذا عمال 
این رزمایش با رزمایش های ماکتی و نمایش��ی آمریکا 
با کشورهای عربی هیچ شباهتی ندارد بلکه رزمایشی 

حقیقی برای رسیدن به امنیتی حقیقی است. 
در جمع بندی نهای��ی می توان گفت که این رزمایش 
گامی مهم در توس��عه مناس��بات س��ه ق��درت بزرگ 
منطقه و نیز هش��داری جدی به برهم زنندگان ثبات 
و امنی��ت منطقه از جمله در حوزه دریایی اس��ت که 
قطعا می تواند نقشی مهم در تحقق و گسترش امنیت 
پای��دار در منطقه از جمل��ه در حوزه دریایی به همراه 
داشته باش��د. نکته مهم آنکه رزمایش های دریایی در 
جهان معموال با حضور آمریکا برگزار می ش��ود لذا این 
رزمایش رزمایش��ی منحصر به فرد اس��ت که نشانگر 
توان کش��ورهای منطقه برای تامی��ن امنیت دریایی 
ب��دون حضور آمریکاس��ت و این یعن��ی اینکه آمریکا 

دیگر کدخدا نیست. 
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