
تشریح جزئیات طرح مجلس برای 
حمایت معیشتی از مردم

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که برای 
برخی خانوار ها کاال های اساس��ی هم دست نیافتنی 
شده است، گفت: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی و 

ضروری مردم کوچک شود.
محمدباقر قالیباف  در نشست با روسای کمیسیون های 
اقتصادی و برخی نماین��دگان مجلس که با موضوع 
بررس��ی طرح حمایت معیشتی از مردم تشکیل شد 
ب��ود، اف��زود: مجلس در این موض��وع به یک فوریت 
طرحی رأی داده که اکنون در حال جمع بندی نهایی 
در کمیسیون بودجه است. مجموعه مجلس و دولت 
درباره طرح حمایت معیشتی از مردم باید هماهنگ 
عمل کنند. جلس��اتی در کمیسیون برنامه و بودجه 
در ای��ن خصوص با حضور نمایندگان دس��تگاه های 
اجرایی، برگزار شده ان شاءاهلل بزودی پیرامون نحوه 
تامی��ن اعتبارات و اجرای این طرح، مجلس به جمع 
بندی می رسد. رییس مجلس ضمن تأکید بر ضرورت 
تصویب این طرح در ش��رایط کنونی گفت: متاسفانه 
این روز ها افزایش قیمت ها و تورم کاال ها بر اقشار کم 
درآمد، حقوق بگیر ومتوسط جامعه فشار آورده است. 
به نحوی که حتی برای برخی خانوار ها دسترسی به 
کاال های اساسی هم به سختی امکان پذیر است و یا 
حتی دست نیافتنی شده است. البته که این وظیفه 
ما مسئوالن است که برای این وضعیت چاره اندیشی 
کنیم. وی با بیان این که متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تخصیصی به کاال های اساسی نتوانسته مسیر درستی 
را طی کند و نتیجه مطلوبی داشته باشد و به اجماع 
همه کارشناس��ان هدررفت آن بیش از مزیتش بوده 
اس��ت تاکید کرد: ارز یارانه ای تخصیصی برای تامین 
کاال های اساسی باید به درستی در اختیار جامعه هدف 
قرار بگیرد تا بتوانیم به بهترین نحو از داشته های خود 
استفاده کنیم. رییس مجلس اظهار کرد: برای تامین 
منابع مالی طرح نباید از منابع تورم زا و افزایش پایه 
پولی اس��تفاده کرد بلکه باید با بهره گیری از منابع 
موجود بودجه و صرفه جویی دولت این اتفاق بیفتد. 
به هرحال باید به مردم اطمینان داد که سبد غذایی 
و ضروری آن ها کوچک نمی شود. قالیباف خاطرنشان 
کرد: این گرانی افسارگیسخته کار را بر زندگی مردم 
بشدت سخت کرده است بگونه ای که بخشی از مردم 
دغدغه تامین نیاز های ضروری معیشتی زندگی شان 
هستند. اصل کار این اس��ت که اقتصاد کشور رونق 
بگیرد و مسائل اقتصادی بصورت ریشه ای حل شود، 
اما در شرایط فعلی ما باید دغدغه اولیه زندگی مردم 
را برطرف کنیم لذا مردم برای تامین کاالی اساسی و 

ضروری شان باید تضمین داشته باشند.
رییس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه بر روی 
تامین کاال های اساسی با استفاده از کارت الکترونیکی 
و ب��ه صورت موقت بحثی وجود ن��دارد، افزود: تعداد 
دفع��ات پرداختی به جامعه هدف تا پایان س��ال ۹۹ 
ب��رای خری��د کاال های اساس��ی باید تعیین ش��ود و 
در ص��ورت ادامه اجرای آن هم در س��ال آینده باید 
مکانیزم الزم پیش بینی ش��ود. م��ا معتقدیم باید در 
فواصل منظم تا پایان س��ال اقالم اساس��ی مورد نیاز 
خانوار ه��ا را با قیم��ت ارزان در اختی��ار خانوار های 

مشمول قرار داد.  خانه ملت

خبر

رهبر معظ��م انقالب در ارتباط تصویری با مراس��م تکریم و 
تجلی��ل از پیشکس��وتان دف��اع مقدس، تکری��م و تجلیل از 
پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس را وظیفه حتمِی ملی و 

توصیه مؤکد اسالم دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح 
روز )دوش��نبه( در ارتباط تصویری با مراسم تکریم و تجلیل 
از پیشکس��وتان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به پیروزی 
درخش��ان و واض��ح ملت ایران در دفاع مق��دس گفتند: این 
واقعیت، نتیجه رهبری و فرماندهی شگفت انگیز امام خمینی، 
حضور همه جانبه قشرهای مختلف مردم و اقدامات و ابتکارات 
عقالیی مدافعان اس��الم و انقالب در این حماسه تاریخی بود 
که باید مراقب تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه 

از هویت برجسته ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأس��ف ش��دید از جان باختن 
روزانه حدود 15۰ نفر بر اثر کرونا، مردم را به رعایت کامل و 

مستمر دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند.
فرمانده کل قوا، تکریم و تجلیل از پیشکس��وتان و رزمندگان 
دف��اع مق��دس را وظیفه حتمِی ملی و توصیه مؤکد اس��الم 
خواندن��د و افزودند: ب��رای درک عظمت کار ای��ن عزیزان و 
هم رزمان شهیدش��ان بای��د عظمت میدان دف��اع مقدس و 
چرایی و چگونگی این قطعه مه��م از تاریخ ایران را به خوبی 
درک و فهم کرد. ایش��ان صدام جاه  طل��ب را تنها ابزاری در 
دس��ت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برشمردند و افزودند: 
طرف ه��ای اصل��ی نبرد ب��ا ملت ای��ران یعن��ی »آمریکای 
ضربه خورده از انقالب اسالمی، قدرت های نگران از ظهور یک 
هویت جدید اس��المی �� ایرانی در منطقه، ناتو و کشورهای 
اروپای غربی و ش��رقی«، صدام را به حمله تحریک کردند تا 

نظام و انقالب اسالمی را در هم بکوبند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انتشار اسناد توافق های 
آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ افزودند: در طول سال های 
جنگ نیز کمک های نظامی، اطالعاتی و مالی غرب و شرق 
به رژی��م بعثی از طریق ام��ارات، کویت، عربس��تان و دیگر 

مسیرها ادامه داشت.
رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان، اوضاع داخلی ایران را 
نیز در تشجیع صدام به حمله، مؤثر دانستند و افزودند: وضع 
نامناس��ب ارتش از لحاظ امکانات و فرماندهی در س��ال آغاز 
جنگ، نوپدید بودن س��پاه و کمبود ش��دید امکانات دفاعی، 
واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل 

نیز آن را به آغاز جنگ، بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تشریح چگونگی آغاز جنگ 
تحمیلی 8س��اله به بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع 
جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان پرداختند.

ایش��ان در این زمینه، رهبری و فرماندهی امام خمینی)ره( 
را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بس��یار حساس و شگفت انگیز 
برش��مردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی 
کارزار را ش��ناخت و با درایتی اعجاب انگیز اعالم کرد که این 
جنگ، نبرد دو کش��ور همسایه نیست بلکه دشمنان انقالب 
اس��المی و ملت ایران در پشت صدام در مقابل نظام اسالمی 

صف آرایی کرده اند.
رهبر انقالب، آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص 
حیاتی امام راحل عظیم الشأن دانستند و افزودند: امام با درک 
عمیق خود، مانند اصل انقالب، ملت را به وسط میدان کارزار 
همه جانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهای مسلح 

نمی تواند مسئله را حل کند.
ایشان شخصیت  بی نظیر، نفوذ معنوی، صداقت و معصومیت 
در بیان حقایق و واقعیات و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگی های 
فرماندهی امام در هش��ت س��ال دفاع مقدس برش��مردند و 
افزودن��د: امام با قاطعیتی فوق العاده و بی نظیر، فرمان می داد 
و کارها را به پیش می برد که تأکید بر شکس��ت حصر آبادان 
و آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از نمونه های این قاطعیت 
عجیب است. ایشان موضع گیری های هوشمندانه به اقتضای 
شرایط مختلف جنگ را از دیگر ویژگی های امام خواندند و با 
ذکر نمونه هایی افزودند: دادن روحیه به ملت و تحقیر دشمن 
در هنگام الزم، جلوگیری از آفت مخّرب غرور در پیروزی ها و 
دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله 
روش هایی ب��ود که این پدر مهربان و مدی��ر معنوی، آگاه و 
مس��لط بر میدان به کار می گرفت و دف��اع مقدس را هدایت 
می کرد. رهبر انقالب با ابراز تأس��ف از غفلتی که در نوشته ها 
و مباح��ث مربوط به دفاع مق��دس درباره نقش امام خمینی 
وجود دارد، افزودند: باید در این زمینه کار جدی و گس��ترده 
انجام شود. ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن 
برای تحریف واقعیات دفاع مقدس، به بیان نکاتی درباره ابعاد 

شگرف و عظیم این پدیده پرداختند.
»پیروزی درخش��ان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی« 
نخس��تین نکته ای بود که حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به آن 
اش��اره کردند و گفتند: هدف دشمن از به راه انداختن جنگ، 
س��اقط کردن نظام اسالمی، س��لطه مجدد بر ایران و تجزیه 

کش��ور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانس��تند اشغال 
کنند و یک قدم هم نتوانستند جمهوری اسالمی و ملت ایران 

را به عقب برانند.
ایشان با اش��اره به شکس��ت های مداوم ایران در جنگ های 
یک��ی دو قرن اخیر در دوره قاجار و در دوره پهلوی و تحقیر 
سران ایران در آن دوران، افزودند: ملت ایران در دفاع مقدس 
توانست در مقابل قدرت های شرق و غرب و کشورهای وابسته 
به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این 

دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت ملی ایران است.
رهبر انقالب اس��المی در نکته بعدی، دفاع مقدس را از ابتدا 
تا انته��ا یکی از »عقالنی تری��ن و مدبرانه ترین حرکات ملت 
ایران« برش��مردند و گفتند: برخی ها تالش دارند تا با استناد 
ب��ه خطایی که در یک جمعی ص��ورت گرفته، دفاع مقدس 
را ب��ه بی تدبیری متهم کنند، درحالی ک��ه این دفاع از همان 
شروع کار یعنی همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیک های 
مبتکرانه و ش��جاعانه و انجام اقدامات بزرگ و شگفت آور در 
عملیات ه��ا تا پایان جنگ و قب��ول قطعنامه، همه مبتنی بر 

عقالنیت و تدبیر بود.
»ش��کل گرفتن ی��ک مدل جدی��د از حضور مردم��ی و بروز 
استعدادها در دفاع مقدس« سومین نکته ای بود که حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای به آن اش��اره کردن��د و افزودند: این مدل 
بی نظی��ر و بی س��ابقه در جهان به گونه ای ب��ود که هر فردی 
اعم از رزمنده 1۴ساله تا پیرمرد 7۰ساله یا دختر دانش آموز 
دبستانی و بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و 
کش��اورز و کارمند و دانشجو و شاعر و انواع قشرها و صنوف 
مختلف، هریک جایگاه خود را در این ش��بکه عظیم مردمی 

پیدا می کردند و مشغول دفاع و خدمت می شدند.
ایشان خاطرنشان کردند: در این مدل گسترده حضور مردمی، 
استعدادهای مهمی ظهور می یافت و به عنوان مثال یک جوان 
روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی شد، یا یک 
افسر جوان تبدیل به فرمانده ای مجرب و توانا همچون شهید 
صیاد ش��یرازی و شهید بابایی ش��د، و یا از یک روزنامه نگار 
داوطلب در کوران حوادث جبهه، نابغه اطالعاتی مثل شهید 

باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: امروز هم اگر همت شود 

و نگاه صحیح به مس��ائل و مردم وجود داشته باشد، می توان 
از این مدل بی نظیر اس��تفاده کرد. البته بحث جنگ با بحث 
اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند در بررسی ها 
و پژوهش ه��ای خود، این مدل را به عن��وان ابزار اقتدار ملی 

درنظر بگیرند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای نقش آفرینی م��ردم و گروه های 
مختل��ف در پش��ت جبه��ه را بخ��ش دیگ��ری از این مدل 
عظیم مردمی دانس��تند و گفتند: کمک ه��ای مالی مردمی، 
آذوقه رس��انی به جبهه ها، رس��یدگی به مجروحان، بدرقه و 
تشییع باش��کوه شهیدان در ش��هرها، حمایت های فرهنگی 
تبلیغاتی و مقابله با عملیات روانی دشمن، پذیرایی و اسکان 
جنگ زدگان در ش��هرها، و مقاومت مردم در ش��هرهایی که 
آماج حمالت موش��کی رژیم بعث بودن��د، نمونه هایی از این 

نقش آفرینی ها هستند.
ایشان بروز عالی ترین فضایل اخالقی و معنوی و تعالی روحی 
در می��ان رزمن��دگان را یکی از فصل های درخش��ان کتاب 
قطور دفاع مقدس برش��مردند و افزودند: شرح حال هایی که 
از برخی رزمندگان نوش��ته ش��ده، وصیت نامه شهدا، فضایل 
اخالق��ی همچون صدق و صفا، اخ��الص، تواضع، خدمت به 
دیگران، ایثار، فداکاری، سحرخیزی ها و عبادت های عارفانه، 
بی اعتنای��ی به زیورهای دنیوی و رفتارها و حاالت مادران در 
اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان شهیدشان، 
همه به برکت اس��الم و ایمان عمیق دین��ی بود که در دوران 

دفاع مقدس تجلی و بروز یافت.
»سرمایه سازی دفاع مقدس برای کشور« نکته بعدی بود که 
رهبر انقالب اس��المی به آن اش��اره کردند و گفتند: یکی از 
این سرمایه س��ازی های ارزشمند »امنیت« است که به برکت 
دفاع مقدس به دست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که 
هزینه تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی 
با پاسخ کوبنده مواجه می ش��ود، بنابراین متجاوز قبل از هر 

اقدامی تأمل خواهد کرد و آن را بصرفه نخواهد دانست.
ایشان »روحیه خودباوری« و »حرکت به سمت نوآوری های 
فنی و علمی« را یکی دیگر از سرمایه های دوران دفاع مقدس 
دانس��تند و افزودند: در همان دوران و هنگامی که شهرهای 
ایران هدف موش��ک های دش��من بود و هیچ کشوری به ما 

موشک و تجهیزات نمی داد، شهید طهرانی مقدم و دوستان 
وی، صنایع موش��کی را پایه گذاری کردن��د و توانایی کنونی 
موشکی، نتیجه همان روحیه خودباوری و حرکت علمی آن 

زمان است.
رهبر انقالب اسالمی، جرأت انجام کارهای به ظاهر نشدنی و 
ارتقای سرمایه انسانی کش��ور را از جمله سرمایه های دوران 
دفاع مقدس برش��مردند و گفتند: یک نمونه از سرمایه های 
انسانی دوران دفاع مقدس، شهید سلیمانی بود که در عرصه 
منطقه و دیپلماس��ی، اقدامات ش��گفت آوری انجام می داد و 
هنوز ملت ایران از گستره فعالیت های این شهید عزیز اطالع 

کافی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »آشنایی بیشتر ملت ایران با ذات 
و واقعیت تمدن غرب« را از دیگر نکات هش��ت س��ال دفاع 
مق��دس دانس��تند و افزودند: در تاریخ معاص��ر ایران عناد و 
خباث��ت دولت های غربی در حق ملت ایران چندبار آش��کار 
ش��ده اما این دولت ها با حمایت کامل از حکومت فاسد، ضد 
بش��ری و دیکتاتوری صدام، ادعاهای حقوق بشری و انسانی 
خ��ود را عماًل لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند که 
این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در همه تصمیمات 

ما نقش داشته باشد.
ایش��ان، »ب��روز توانایی ه��ا و ظرفیت های ملت ای��ران برای 
جهانیان« را از دیگر نکات تأمل برانگیز دفاع مقدس برشمردند 
و افزودند: دفاع مقدس در اوج حمالت رس��انه ای دش��منان 
ایران، خود به یک »رسانه ی رسا و صدای بلند« تبدیل شد و 
با نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت ملی ایرانیان، 

برای این ملت در جهان ارزش و وجهه درست کرد.
رهبر انقالب اسالمی دفاع مقدس را تابلویی عظیم و درخشان 
در پی��ش روی ملت ایران خواندند و افزودند: جنگ پدیده ای 
سهمگین و خشن است اما با وجود همه مشکالت و ضایعات 
آن، دفاع مقدس برای ملت ایران برکات، بشارت ها، پیشرفت ها 

و طراوت هایی به ارمغان آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ادبیات جهاد در قرآن را بشارت آمیز 
و در نفی ترس و اندوه دانستند و گفتند: نظیر همین ادبیات 
درباره مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید می کند اگر استقامت 
کنید، ترس و اندوه که دو آفت بزرگ برای یک ملت است، از 

شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجام شده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش 
اما کم دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: هر چه از زمان دفاع 
مقدس دورتر می ش��ویم باید به معرفت آن نزدیک تر ش��ویم 

چراکه دست های تحریفگر در کمین هستند.
رهبر انقالب اسالمی، ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمه ای 
جوش��ان تش��بیه کردند و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی 
به عنوان منابع غنی ب��رای خلق آثار هنری و همچنین لزوم 
ش��خصیت پردازی از ش��هیدان و رزمن��دگان جنگ گفتند: 
موضوع یادواره های دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری است 
که از ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت جلوگیری 
می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، مدافعان حرم را نمونه ای 
درخش��ان از تداوم ب��رکات دفاع مقدس و اس��تمرار روحیه 
جهاد در نس��ل جدید برش��مردند و افزودند: حضور همزمان 
رزمندگان��ی از ملیت ه��ای مختلِف ایرانی، س��وری، عراقی، 
لبنانی و افغانس��تانی در صف واح��د از حقایق و پدیده های 
حیرت انگیز زمان ما اس��ت. رهبر انقالب اس��المی در بخش 
پایانی سخنانش��ان با تقدیر از تالش ه��ای فداکارانه و دائمی 
کادر درم��ان و مس��ئوالن در مقابله با کرون��ا، از فوت روزانه 
15۰ تا 17۰ نفر از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند 
و افزودند: عالج این واقعه تأسف بار به دست خود مردم و در 
گروی رعایت اصول بهداش��تی مثل فاصله گذاری، استفاده از 

ماسک و شستن دست ها است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در خصوص مس��ئله اربعین نیز 
گفتند: ملت ایران عاش��ق امام حس��ین)ع( و زیارت اربعین 
هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف به صالحدید 
مس��ئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که تاکنون با انجام 

آن مخالفت کرده اند، بنابراین همه باید تابع و تسلیم باشند.
ایشان با انتقاد از حضور برخی افراد در مرزها برای اظهار ارادت 
به امام حس��ین)ع(، گفتند: اظهار ارادت باید از منازل انجام 
شود همچنانکه در روز اربعین چند زیارت وارد است و مردم 
می توانند با خواندن آنها، به پیشگاه حضرت سیدالشهداء)ع( 
شکوه کنند که ما آرزوی حضور داشتیم اما با این وضع مقدور 

نشد تا ان شاءاهلل آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سرلشکر باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از برنامه ها و فعالیت های 
انجام شده در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش های 
دف��اع مقدس گفت: وظیفه ما اس��ت ک��ه آن دوران زرین و 
نقطه نورانی در کش��ور را زنده نگه داریم و با پاسداری از آن 
اجازه ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به 
فراموش��ی سپرده شود.  پایگاه اطالع رس�انی دفتر مقام 

معظم رهبری

ادامه از صفحه اول
نیز برای نیروهای مسلح دفاع پایان نیافت و ورود به 
عرصه خودکفایی و تقویت توان دفاعی را در پیش 
گرفتند. نیروهای مسلح با تکیه بر این حقیقت که 
غرب هرگز قابل اعتماد نیس��ت خودکفایی دفاعی 
را محقق س��اختند و توانس��تند در حوزه دریایی، 
زمینی، هوای��ی و پدافند، ملت ای��ران را به قدرت 
اول منطقه و در مواردی جهان مبدل سازند. غرب 
که زمانی از دادن س��یم خاردار به ایران خودداری 
می کرد اکنون از توان موش��کی ای��ران ابراز نگرانی 
می کند. زمانی ص��دام حماقت حمله به ایران را به 
خود داد حال آنکه به برکت دستاوردهای نیروهای 
مس��لح امروز حتی ابرقدرتی همچ��ون آمریکا نیز 
ج��رات اقدام نظامی علیه ایران را به خود نمی دهد 
و اذع��ان دارد که هرگونه اقدام علیه ایران یعنی به 

آتش کشیده شدن تمام منطقه.
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که درسها و 
برکات دوران دفاع مقدس پایان ناپذیر اس��ت و راه 
پایان چالشهای اقتصادی کشور، رویکرد صادقانه به 
این برکات و درسهاست؛ چنانکه نیروهای مسلح این 
مسیر را پیموده و تجربه ای ماندگار و غرورآفرین را 
بر جای گذاشتند. حقیقت آن است که دستگاه ها و 
متولیان اقتصادی کشور نباید گرفتار تحریف دفاع 
مقدس ش��ده بلکه باید با تکیه بر دستاوردهای آن 
دوران ب��رای پایان دادن به مش��کالت کش��ور گام 
بردارن��د که تنه��ا راه تجارت کش��ور همان برکات 

دوران 8 سال دفاع مقدس است.
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گزارش

آمریکا از درون پوسیده است مردم عزیز ایران با آرامش زندگی کنند
فرمانده کل سپاه گفت:آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی 

است ، ملت عزیز ایران هیچ نگران نباشند و با آرامش زندگی کنند.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه آیین تجلیل و تکریم 
از ی��ک میلیون پیشکس��وت دفاع مقدس و در جم��ع خبرنگاران گفت: ما 
توانستیم موازنه جنگ را معکوس کنیم، یعنی دشمنان ما بسیار قوی بودند 
و م��ا هنوز قوی نبودیم، اما نتیجه جنگ عک��س موازنه اتفاق افتاد و این نتیجه 
یک رکورد بس��یار شگفت انگیز اس��ت.وی درباره تهدیدات اخیر سران آمریکا گفت: 
آمریکا نمادهایش را از دس��ت داده است و حتی مردم آمریکا اکنون مرگ بر آمریکا 

می گویند. 
مردم مجس��مه های نمادین را در آمریکا به زیر کش��یده و پرچم آمریکا را به آتش 

می کشند.  مهر

نبود مدیریت مناسب؛ ریشه مشکالت امروز
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز اگر ما 
در یک بخش محدودیت و مشکل داریم از ناتوانی نیست و از نبود مدیریت 
مناس��ب نشأت می گیرد لذا اگر سیاست دولت، اتکای به داخل و تکیه بر 
خود باش��د،توانمندی های فراوانی داریم. حجت االسالم مجتبی ذوالنور با 
اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های صنایع دفاعی در سایر صنایع کشور 
گفت: وی اظهار داش��ت: وقتی ما زیردریایی، ناو، ناوچه، هواپیما، تانک، نفربر، 
توپخانه و سامانه پدافندی می سازیم لذا باید دانست ساخت برخی از صنایع مادر به 
ویژه تجهیزات صنعت خودروس��ازی دیگر پیچیده تر از این موارد نیست. وی گفت: 
باید باور کنیم که دشمن داریم. باید باور کنیم که اراده غربی ها و آمریکایی ها تعامل 
و تقویت ما نیست. باید باور کنیم که اگر بخواهیم در قسمتی خودکفا شویم آن ها از 

این مسئله ناراحت خواهند شد و علیه آن اقدام خواهند کرد.  میزان

با رفع تحریم تسلیحاتی راه صادرات تجهیزات دفاعی باز می شود
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه با بیان اینکه اگر تحریم های تسلیحاتی 
برداشته ش��ود، راه صادرات باز می شود، گفت: ما امروز در بحث تأمین 

تسلیحات مورد نیاز کشورمان به خارج نیاز نداریم و خودکفا هستیم.
س��ردار امیرعل��ی حاجی زاده در حاش��یه آیین تجلی��ل و تکریم از یک 
میلیون پیشکس��وت دفاع مق��دس که در موزه انقالب اس��المی و دفاع 
مقدس برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به سوالی درباره برنامه 
ایران در واکنش به تحریم های تس��لیحاتی آمریکا، اظهار داش��ت: برداشته شدن 
تحریم های تس��لیحاتی ای��ران چند مزیت دارد که نخس��تین مزیت آن برای ما 
به دس��ت آوردن یک پیروزی سیاس��ی اس��ت، دومین مورد در رفع تحریم های 
تس��لیحاتی نیز بازش��دن دس��ت ایران برای صادرات اس��ت ک��ه در واقع روی 

آمریکایی ها با این کار کم می شود.  فارس

رهبر انقالب: 

دفاع مقدس از ابتدا تا انتها عقالنی  و مدبرانه  بود
تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای تحریف دفاع مقدس


