
انقالب اسالمی چگونه با اتفاقات اخیر 
ارتقا می یابد

فردریش هگل تعبیری تحت عنوان آفِهبونگ دارد 
که همزمان شــامل این معانی اســت: نفی یا رفع، 
حفظ و ارتقاء. معادل فارســی پیشنهادی نگارنده 
برای این مفهوم عمیق چنین می تواند باشد: فرار- 
فرا و متناســب با یادداشت حاضر، رفع- رفعت. در 
نهایت اگر بخواهیم تنها یک واژه را به عنوان معادل 
پیشنهاد کنیم، آن واژه، »فرارفعی« است؛ واژه ای 
که تاکنون در زبان فارسی سابقه نداشته است. این 
واژه متضمن و حامل فراتر از رفع بودن و مشــابه 
واژه ی فراروی و هم آهنگ آن است. این مشابهت، 
عامدانه اســت و مطابق با آن اســت که در مفهوم 
آفهبونــِگ هگلی، با وجود مکانیزم حفظ و رفع، در 

نهایت این فراروی است که اصالت دارد. 
از بحث بیشــتر بر سر مفهوم مذکور در می گذرم. 
آنچه گفته شــد اجمالی بود تا بــه تفصیل درباره 
فرارفعــی و چگونگی فراروی در عین حفظ میراث 
و مبانی گذشته جمهوری اسالمی ناظر به حوادث 

اخیر )شهریور و مهر( سخن بگویم.
فرارفعی و فراروی حداکثری مورد نظر این نوشــته 
در صورتی ممکن اســت که جمهوری اسالمی در 
خصوص نسبت عنصر نفی یا رفع، عنصر حفظ و و 
سپس ارتقاء، دست به داوری عقلی و عقالنی بزند 
و نســبت به آن خودآگاهی و روکرد تأملی داشته 
باشد. این مستلزم اصرار بر مبانی و مواضع انسانی 
و الهــی و دینی و در عین حــال التفات به خطاها 
و خالهایی اســت که زمینه نفــی و به طور خاص 
خشــونت را فراهم کرده یا آن را تســریع و تقویت 
مــی کند. در این صورت، عمق و وســعت عقالنی 
و مقبولیت و اســتحکام جمهوری اســالمی بیشتر 
خواهد شــد. به زبان ســاده، با انعطاف بدون عقب 
نشــینی این اتفــاق خواهد افتــاد. چنانکه منطق 
انقالب اسالمی نیز منطقی منعطف و در عین حال 

دقیق و مقتدر)آرمان گرایی واقع بینانه( است. 
به طور مصداقی، الزم اســت جمهوری اســالمی 
حتــی بیش از گذشــته بر حجاب اصــرار کند اما 
این اصرار باید اصرار عقالنی و عمیق و متناســب 
با عمق اعتقادی و نظری و بنیانی انقالب اســالمی 
و بنیانگذار آن باشــد. انقالب اسالمی یک منظومه 
اســت. کامل ترین و عمیق ترین منظومه فکری-
سیاسی- حکومتی، انقالب اسالمی است. همچنین 
یک منظومه صرفاً فکری نیست بلکه منظومه عملی 
هم هست. مطابق این حقیقت، الزم است هم فکر 
کارگزاران آن و هم عمل آنها حتی اگر بعضاً عمیق 

نباشد، اما ضرورتا سازگار و بدون تناقض باشد.
به طور مصداقی، تفاوت زندگی برخی از کارگزاران 
با زندگی بخش بزرگ تر مردم و یا تناقضات مبنی 
بر زندگی وابستگان برخی آنها در کشورهای غربی 
به ویژه کشورهای متخاصم باید با عقالنیت مقتدْر 
دفع و رفع شود. انجام چنین رفع هایی، عنصر نفی 
از جانب مردم را به حداقل ممکن رسانده و اثر نفی 
خارجی و بیرونی)دســتکاری و توطئه( نیز تقریبا 
بی اثر می شود. در یک کالم با موضعی ایجابی و با 
ارتقای عدالت و با تصمیمات و سیاست های درون 
زا و کنشی اســت که عنصر حفظ و حتی نفی نیز 

کارکرد مثبت و سازنده خواهند یافت.
در صورت اخذ موضع سلبی یا نهایتاً واکنشی، عقب 
نشــینی در حجاب و حتی گشت ارشاد، مشروعیت 
دادن به عناصر ناســازگار نفی و بدل کردن رفع به 
نفی آن هم نفی مطلق است. به زبان ساده این اقدام، 
گم کردن مســأله و از دســت دادن نظرگاه ایجابی 
و گفــت وگویی و در یــک کالم، عقالنیت انقالب 
اســالمی اســت. عقالنیت انقالب اسالمی مستلزم 
ســاده زیســتی مدیران جمهوری اسالمی است و 
بــدون این امر که زندگی امامین انقالب اســالمی 
واضح و محرز بوده، صداقت هم معنا نداشــته و از 
ســوی افکار عمومی چندان باور نمی شود. انقالبی 
بودن مستلزم توجه به همه مفاهیم انقالب اسالمی 
از جمله استضعاف، استکبارستیزی، ساده زیستی و 

در فراتر از این ها، آزادی و عدالت است.
در نهایت باید دانســت ارتقاء بــدون عناصر حفظ 
و رفع، شــدنی نیســت امــا ارتقــای حداکثری، 
یــک ارتقای التفاتــی و معقول عالوه بــر ارتقای 
عقلی)هگلی( است. حفظ نیز بدون ارتقا به محافظه 
کاری و انســداد منتهی می شود. قابل توجه است 
که جمهوری اســالمی در مواقــف و وقایع ارتقایی 

بیش از هر زمانی حفظ و تثبیت شده است.
ســخن نهایی اینکه وقت آن رســیده چنان باشیم 
که حادثه ای مثل درگذشــت غمبار مرحومه مهسا 
امینی، سبب سکوت و یا تناقض ما نشود. وقت آن 
اســت تا با تأمل و اقدام کنشی و اصیل و درونی به 
ریشــه بازگردیم و اصرار بیشتری بر حفظ مبانی و 
مواضع الهی و انسانی انقالب اسالمی داشته باشیم. 
وقت آن اســت که اتفاقات تلــخ را بدل به فرصت 
ارتقاء کنیم و بدانیم رضای الهی به معنای حقیقی، 
رضای مردم -دست کم مردم ایران امروز- را در پی 
دارد و ســبب فراروی و فرارفعی جمهوری اسالمی 
خواهد شــد؛ نظامی که محکم ترین نظام سیاسی 
تاریــخ در برابر بحران و توطئه بوده اســت و امروز 
می باید بیش از هر زمانی خوداتکایی و بازگشت به 
خود )انقالب مردمی و الهی ۵۷( را به تجلی برساند. 
باید توجه داشت رفتن به حقیقت انقالب و برجسته 
کردن سیاســت حقیقت در برابر سیاســت دروغ و 
پســاحقیقت  دشــمن غربی و پیروان آن مستلزم 
درک عنصر و مفهوم مصلحت اســت؛ مفهومی که 
نزد رهبر حکیم انقالب متضمن حقیقت، و مسئول 
حفظ و ارتقای آن است. از این رو بازگشت و اصرار 
بر مبانی و مواضع انقالب اسالمی، مستلزم واقع بینی 

و سنجیده و سنجنده بودن است.  الف

یادداشت

ایران اســالمی هم از تمامیت ارضی کشــور دفاع می کند 
و هــم اجازه نمی دهد امنیت مردم از ســوی برخی عناصر 

تجزیه طلب و تروریست به خطر بیفتد.
در روزهایی که برخی گروه های تروریســتی و تجزیه طلب 
با برنامه ریزی های از پیش تدارک دیده شده سعی کردند 
تا امنیت کشــور را به خطر انداخته و به فکر تجزیه باشند، 
نیروهــای نظامی، انتظامی و امنیتی بــا حضور در صحنه 
اغتشاش، آشوب و تجزیه طلبی از بسیاری توطئه ها و فتنه 
جلوگیری کردند. اقلیم کردســتان عراق که سال هاســت 
محل اســتقرار گروه های ضد انقالب تروریستی کوموله و 
دموکرات اســت و نیروهای این گروه هــا با اعزام نیروهای 
خود به خاک ایرن قصد تجزیه و ایجاد آشوب و جنگ های 
شهری داشتند، با حمالت موشکی و پهپادی نیروی زمینی 

سپاه پاسداران زمینگیر شدند.
همزمان با حمالت موشــکی و پهپادی ایــران به مواضع 
کومولــه و دموکــرات در خاک کردســتان عراق،عملیات 
پاکســازی خانه های تیمی آنها در برخی از شهرهای غربی 
کشــورمان آغاز شــد. مهاباد و برخی از شــهرهای استان 
کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با عملیات نیروهای 
نظامی و انتظامــی از وجود تروریســت های تجزیه طلب 
پاکســازی شد و بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده 
است، جمهوری اسالمی برای ریشه کن کردن تروریست ها  
تجزیه طلب ها در هر منطقه و کشوری که باشند،  قاطعانه تر 

از پیش اقدام خواهد کرد.
در همین زمینه فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
از تقویــت یگان هــای زرهی ســپاه در مرزهــای غرب و 

شمال غرب کشــور خبر داد و گفت: مقابله با گروهک های 
تجزیــه  طلب ادامه دارد. ســردار محمد پاکپــور فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه پاســداران گفت: به دنبال تحرکات 

اشــرار و گروهک های تروریســتی تجزیه طلب ضدایرانی 
در شمال غرب کشور و ایجاد شــرارت و ناامنی در برخی 
مناطق، نیروی زمینی ســپاه با تقویت نیروهای خودی در 
محدوده نوار مرزی استان های غرب و شمال غرب کشور و 
بهره گیری از همکاری مردم غیور بومی به مقابله قاطعانه با 

عوامل ناامنی در منطقه می پردازد. 
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هم اکنون برخی 
یگان های زرهی و نیرو مخصوص نزسا در حال عزیمت به 
استان های مرزی غرب و شمالغرب کشور هستند، تصریح 
کرد: این اقدام نیروی زمینی ســپاه به منظور تقویت یگان 
های مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم های تروریستی 
وابسته به گروهک های تجزیه طلب مستقر در اقلیم شمال 

عراق صورت گرفته است.
نیــروی زمینــی ســپاه از اوایل مهــر ماه ســال جاری 
عملیات های موشکی، پهپادی و توپخانه ای خود با نام های 
ربیع1 و ربیع2 را علیه گروهک های تجزیه طلب مستقر در 
اقلیم کردســتان عراق را انجــام داده و تاکنون در چندین 
مرحله، مقرهای گروهک های تروریســتی نظیر دموکرات، 

کومله، پژاک و پاک را مورد اصابت قرار داده است.
این گروهک ها در دو ماه اخیر با توجه به شــرایط کشور، 
سعی داشتند تا با اعزام نیرو و تجهیزات و انجام عملیات های 
تروریســتی، به ناامنی ها و اغتشاشات در شهرهای مرزی 
دامن بزنند که برخی از نیروهای آن ها نیز بازداشت شدند.

نماینده مردم اراک در مجلس:

ادعاهای حقوق بشری غرب مضحک است
نماینــده اراک در مجلس گفت: امروز کمیته حقیقت یاب باید شــکل بگیرد تا 
مقامات کشورهای غربی را در قبال حضور اتباع شان در عراق و سوریه و مشارکت 

آنها در کشتار بی رحمانه مردم مظلوم این کشورها پاسخگو کند.
محمدحســن آصفری نماینده اراک در مجلس در گفت وگو با تســنیم، با اشاره 
به نشســت ضدایرانی شورای حقوق بشر ســازمان ملل گفت: امروز کشورهایی 

ادعای تشــکیل کمیته حقیقت یاب حقوق بشــر برای ایــران دارند که در زمان 
دفاع مقدس پرونده آنها در مقابل ملت ایران ســیاه اســت و هنوز آثار جراحت 
سالح شیمیایی اهدایی آنها به رژیم بعث نه فقط زندگی جانبازان جنگ را تحت 
شــعاع قرار داده بلکه بسیاری از مردم مظلوم کشــورمان همچنان با پیامدهای 
حمالت شیمیایی صدام درگیر هستند. وی افزود: امروز کشورهای اروپایی چون 
فرانســه که مدعی کمیته حقیقت یاب برای ایران هستند، اعتراضات کارگری را 
با شدید ترین وضع ممکن سرکوب می کنند؛ هر زمان که اروپایی ها توانستند به 
حقوق مردم خودشــان احترام بگذارند آن زمان می توانند در ارتباط با وضعیت 

حقوق بشر در سایر کشورها نیز اظهار نظر کنند. 

نماینده اراک در مجلس گفت: امروز ســوالی که کشورهای غربی باید به آن پاسخ 
دهند این است که چرا در برابر نقض فاحش حقوق بشر در فلسطین سکوت کرده اند؟ 
چرا در برابر جنایات رژیم کودک کش اسرائیل سکوت کرده اند؟ چرا هیچ واکنشی به 
جنایات رژیم آل سعود و هم  پیمانانش در یمن نشان نمی دهند؟ آصفری تاکید کرد:  
امروز کمیته  حقیقت یاب باید برای بررسی جنایات گروه های تکفیری چون داعش 
که مورد حمایت کشــورهای غربی بودند، شکل بگیرد؛ داعشی که به اذعان مقامات 
آمریکایی دســت پرونده دولت این کشور است. امروز کمیته حقیقت یاب باید شکل 
بگیرد تا مقامات کشــورهای غربی را در قبال حضور اتباع شــان در عراق و سوریه و 

مشارکت آنها در کشتار بی رحمانه مردم مظلوم این کشورها پاسخگو کند. 

محسن سلگی
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گزارش
سردار پاکپور: یگان های نیروی زمینی سپاه در مرزهای غربی و شمال غرب تقویت می شوند 

تا نابودی کامل گروه های تروریستی و تجزیه طلب

امــام جمعه موقت تهــران گفت: باتوجه به حوادثی که رخ داده بود، بخشــی از 
هم وطنان بی گناه کشته و مجروح شــدند، این اتفاق برای امام عزیزمان رنج آور 
بود، علیرغم تدابیر اســتانی، ایشان فرمودند که هیاتی به استان برود و مسائل را 

بشنود و تدابیر تکمیلی ابالغ کند.
به گزارش تســنیم، حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت 
تهران در خطبه نماز جمعه تهران با اشــاره به آیه پایانی ســوره نمل بیان کرد: 
عنایت الهی برای کســانی شمرده شده که اهل تقوا هستند و روش زیست شان، 
خدایی اســت. وی در ادامه گفت: در هفته گذشته تحلیل بسیار ژرف و حکیمانه 
از رهبر عزیزمان درباره شــرایط کشور و موقعیتی که در آن قرار داریم، دریافت 
کردیم. جان کالم در سخن ایشان این بود که مساله بین ما و جریان استکباری، 

پیشرفت است. آن ها نمی خواهند ایران پیشرفت کند.
حاج علی اکبری با اشــاره به بخش هایی از ســخنان رهبر معظم انقالب در دیدار 
با مردم اصفهان عنوان کرد: بســیج امید کشــور برای پیشرفت است؛ هم تفکر 
بسیجی و هم نهاد بسیج امید ما برای رسیدن به آرزوهای انقالب اسالمی و ملت 
ایران هستند. ما معجزه تفکر بسیجی را در دفاع مقدس، سازندگی، پیشرفت علم 

و دانش، عمق بخشیدن به امنیت کشور و منطقه مقاومت دیدیم.
وی افزود: ما امتداد بســیج را در ســوریه، عراق، لبنان، فلســطین و... مشاهده 
کردیم. این درخت مدام ثمر می دهد و ریشــه عمیق و اســتواری دارد؛ ریشه در 

سنت های الهی و در بین ملت های بزرگ دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره به دشــمنی ها گفت: برای مسیرهای پیش رو 
چشم امید به تفکر بسیجی و بسیج است. وی با بر شمردن شخصیت هایی که با 
تفکر بســیجی موفقیت هایی در کشورمان داشتند، اظهار داشت: دانشمند شهید 
فخری زاده یک بسیجی نمونه و الگو بود که حرکت علمی را در کشور پیش برد. 
این الگوهای درخشان جلوی چشمان ما هستند.حاج علی اکبری با گرامی داشتن 
یاد ســردار شهید قاسم ســلیمانی بیان کرد: به کوری چشم دشمنان خط سرخ 

همچنان ادامه دارد. وی از شــهید فرید الدین معصومی که نخبه کشوری بود و 
در جریان حمله تروریســتی به شــاهچراغ به شهادت رسید نیز یاد کرد و گفت: 

شهادت داوود جعفری در سوریه نیز نشان داد که راه ما ادامه دارد.
امام جمعه موقت تهران گفت: اکنون نوبت اعجاز دیگر تفکر بســیجی است. در 
گام دوم انقالب اسالمی باید بسیج در همه ساحت ها بدرخشد؛ نخست در ساحت 
ساخت انســان تراز انقالب اسالمی در جهاد پیشــرو، در خودسازی، در جامعه 

 پردازی، در تمدن سازی و در یک کلمه در پیشرفت، چشم امید به بسیج است.
وی افزود: در جهاد علمی، تولید، ترویج معنویت و اخالق مداری، ترویج ســبک 
زندگی اسالمی و... بسیج باید حضور داشته باشد چشم امید امام ملت و شهیدان 
به اراده های پوالدین بســیج اســت امیدواریم به بســیج دانش آموزی و بسیج 
فرهنگیان اولویت داده شــود اصلی ترین جایی که باید برای امتداد خط بســیج 

سرمایه گذاری کرد، این حوزه است.
امــام جمعه موقت تهران تاکید که به مســجد و پایگاه های مقاومت در بســیج 
نیز باید بیش از گذشــته توجه کرد. وی خاطرنشان کرد: بسیج محالت و بسیج 
اصناف نیز مهم هستند و باید از نفوذ دشمن جلوگیری کرد فهرست خدماتی که 

بسیج در جامعه داشته است باید منتشر و به اطالع مردم رسانده شود.
حــاج علی اکبــری همچنین بیان کــرد: گاهی گفتارها در جامعــه بیش از حد 
احساســی و انشــقاق و دوقطبی در جامعه ایجاد می کند. همه مجموعه ها باید 

به روش امام خامنه ای اعتقاد کنند جامعه باید عقالنی و مستنداندیش باشد.

وی با اشاره به سفری که در رأس هیاتی از سوی رهبر انقالب به استان سیستان 
و بلوچســتان داشت، گفت: این استان موصوف به غیرت و وطن  دوستی است. با 
گروه های مختلف مردم دیدار کردیم. دیدگاه های علما، نخبگان و ســران طوایف 
را دریافت کردیم. با توجه به حوادثی که رخ داده بود، بخشی از هم وطنان بی گناه 
کشته و مجروح شــدند. این اتفاق برای امام عزیزمان رنج آور بود. علیرغم تدابیر 
اســتانی، ایشان فرمودند که این هیات به استان برود و مسائل را بشنود و تدابیر 

تکمیلی را ابالغ کند.
امام جمعه موقت تهران گفت: طی یک هفته این کار به صورت فشرده انجام شد. 
نتایج محسوســی در ارتقای امنیت، آرامش و وحدت به دست آمد. از میزبانی پر 
از مهر و محبت مردم، مســئوالن، سران طوایف و نخبگان سیستان و بلوچستان 

تقدیر می کنم.
وی همچنین بیان داشت: از مواضع انقالبی و بسیجی دولت، دستگاه دیپلماسی 
و سازمان انرژی اتمی در برابر رفتارهای مضحک تروئیکای اروپایی و مواضعی که 
کشــورهای اروپایی نسبت به حقوق بشر دارند، تشکر می کنم. مسئوالن در برابر 
جبهه غربی محکم و انقالبی ایســتادند. غنی سازی 60 درصد در فردو آغاز شد. 
برخی از کشورهای اروپایی ها بدانند که حسابشان پیش ملت ایران مفتوح است. 

این ها خیلی به جمهوری اسالمی جفا کردند و روزهای سختی خواهند داشت.
امام جمعه موقت تهران در پایان صحبت هایش برای تیم ملی کشورمان در جام 
جهانی فوتبال آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم خوش بدرخشند و دل ملت 
عزیزمان را شــاد کنند. حاج  علی اکبری همچنین در خطبه نخســت نمازجمعه 
تهران اظهار داشــت: در آستانه پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین قرار 

داریم. بسیج در عرصه های گوناگون خدمات قابل تقدیری انجام داده است.
وی ادامه داد: تاســیس بسیج 22 روز بعد از فتح النه جاسوسی صورت گرفت. 9 
ســال بعد و در دوم آذر سال 6۷ که سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه است، 

امام جلوه های معجزه گون بسیج در دفاع مقدس را در پیام شان بیان کردند.

حاج علی اکبری مطرح کرد:

  رنجش رهبر انقالب از کشته شدن 
افراد بی گناه در بلوچستان

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: تفکر بســیجی راهکاری 
اثربخش برای خنثی ســازی توطئه های دشمنان بوده و 
به فضل الهی، میهــن و مردم عزیزمان با اقتدار و اتحاد 
و انسجام ملی از گزند کینه  توزان مصون خواهند ماند.

همزمان با سالروز تاسیس ســازمان بسیج مستضعفین 
و هفته بسیج، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، پیامی صادر و در آن بسیج را نشأت 
گرفته از نــگاه جامع و دوراندیشــانه امام خمینی )ره( 
در تشــکیل نهادی مقدس دانســت که خنثی ســازی 
توطئه های دشــمنان انقالب اســالمی گواهی روشن بر 

عمق آن تدبیر و تصمیم بوده است.
متن پیام به شرح ذیل است: 

» ای کســانی که ایمان آورده اید، اگر دین خدا را یاری 
کنید، او نیز شــما را یاری می کند و گام هایتان را استوار 

می سازد. )سوره محمد-آیه ۷( «
تشــکیل نهادی با فرهنگ مجاهدت، ایثار و پاسداشت 
ارزش های اســالمی، دینی و آرمان های انقالب اسالمی 
برآمده از متن و بدنه مردم؛ در پنجم آذرماه سال 1۳۵۸ 
بیانگر دوراندیشــی و عمق تدبیر و تصمیم تاریخی امام 
راحــل و عظیم الشــان )ره( بوده که حضــرت آیت اهلل 
العظمی امــام خامنه ای )مدظله العالــی( نیز با هدایت 
و حمایــت از این نهاد مقدس مهر تأییدی بر شــاکله و 

حیات پر برکت این شجره طیبه زدند.
بسیج؛ این نهاد مردمی از روز های ابتدایی پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون در تمامی برهه ها و بزنگاه های کشور، 
خالصانه و پادررکاب با هدایت و تدابیر روشنگرانه امامین 
انقالب در صحنه های مردم یاری، علمی و فناوری، دفاع 

مقدس، ســازندگی و دیگر عرصه های غرورآفرین حضور 
داشــته و هر روز کــه از عمر پر برکتــش می گذرد آثار 

وجودی آن بیش از پیش، خود را نشان می دهد.
امروز؛ بســیج مســتضعفین شــجره طیبه ای است که 
فرهنگ آرمان گرایی و معرفت ملی و دینی را به میدان 
عمــل آورده و با توجه به تهاجم همه جانبه دشــمنان، 
بیش از گذشــته، وجود این نهاد مقدس و ترویج روحیه 
و تفکر بســیجی در خنثی ســازی توطئه دشــمنان و 

بدخواهان نظام، کشور و ملت ایران احساس می شود.
این نهاد افتخارآفرین، مملو از انسان های مومن، مخلص 
و متعهــد بــا آرمان هــای واال و متعلق به همه اقشــار 
جامعه اســت و امروز در شرایط حساس کنونی که نظام 
و ملت ایــران در یک جنگ ترکیبی تمــام عیار، تحت 
آماج تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی است و آن ها 
سعی در جدا کردن نوجوانان و جوانان از انقالب و مردم 
را دارند، تفکر بســیجی راه کاری اثربخش برای خنثی 
سازی توطئه های دشمنان بوده و به فضل الهی، میهن و 
مردم عزیزمان با اقتدار نیرو های مسلح و اتحاد و انسجام 

ملی از گزند کینه توزان مصون خواهند ماند.
اینجانب هفته بســیج را با یاد شهیدان واالمقام به آحاد 
کارکنــان آن نهاد مردمی و همچنین ملت فهیم و بصیر 
ایران اســالمی و فرماندهان بصیر، والیی و مردمی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی و سازمان بسیج مستضعفین 
تبریک گفته و توفیقات روزافزون بســیجیان غیور ایران 
اســالمی تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
آیت اهلل العظمی امــام خامنه ای )مدظلــه العالی( را از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.

سرلشکر موسوی:

تفکر بسیجی راهکار خنثی سازی توطئه های دشمنان است
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بسیج سپر بالی تمام 
حوادث ســهمگین و خطرناک برای ملت ایران و متوقف 

کننده سیاست های دشمنان بوده و هست.
سردار سرلشــکر حســین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران در اختتامیه هفتمین جشــنواره سراســری 
مالک اشتر بســیج گفت: بسیج سپر بالی تمام حوادث 
ســهمگین و خطرناک برای ملت ایران و متوقف کننده 

سیاست های دشمنان بوده و هست.
سردار ســالمی تصریح کرد: هفته های گذشته همیشه 
هفته بســیج بود. این روزها روزهای بسیج است. چون 
یک فتنه عظیم جهانی شبیه جنگ احزاب و یک آرایش 
عظیم سیاسی در جهان شکل گرفته است. یک ائتالفی 
از تمام شــیاطین و اشرار عالم. همه آمده اند به صحنه؛ 
از اشرار، شــیاطین،  مســتکبران، بدخواهان،  شکســت 
خوردگان ســابق، حتی محتضران سیاسی. قدرت های 
نــاکام همه بــه صحنه آمده اند و بســیج در مقابل این 

اشرار ایستاده است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران با تاکید بر اینکه بســیج 
همــواره متوقف کننده حرکت دشــمنان بوده اســت، 
تصریح کرد: دشــمن به شــدت زخمی و عصبانی است 
چون تمام سیاســت هایش متوقف و ناکارآمد و شکست 
خورده و فروپاشــیده است. تحریم نســخه تسلیم بود 
ولی ملت ایران به جای تســلیم شدن در برابر فشارهای 
جهانی با مدیریت آمریــکا و متحدانش، فرصتی بزرگ 

برای قطع وابستگی به جهان را ساخت.
وی گفت: امروز سعودی ها در برابر انصاراهلل برای آتش 
بس التماس می کنند. نخســت وزیران امــروز انگلیس 

ادامه چرچیل هستند و چیزی عوض نشده است. خوی 
اشــرافیت و تجاوزگری انگلیس پابرجاست هرچند این 
روبــاه پیر اســت و دندان ندارد. اســرائیل همان مولود 
مصنوعی رژیم های نحس سیاسی است که مثل خنجری 
در پهلوی جهان اســالم فرو برده شــده اســت و رژیم 

سعودی دست پرونده و رشد یافته مکتب غرب است.
سالمی افزود: به آمریکا، اسرائیل، آلمان، فرانسه، سعودی 
و دیگر گروه های ناچیز متحد آنها می گویم که شــما در 
چشمان ملت ایران همان کسانی هستید که اگر پشه ای 
از دستتان چیزی برباید نمی توانید پس بگیرید. شما پر 
کاه را از پشه نمی توانید پس بگیرید آن وقت می خواهید 
ایــران را از ملت ایران بگیریــد؟وی ادامه داد: پرچمدار 
سپاه مکرون را دیدید؛ این ها اینگونه می خواهند ایران را 
فتح کنند. فرمانده ســپاه تاکید کرد: هرکسی به امنیت 
ما دســت درازی کند غرق خواهد شد و این رجزخوانی 
نیســت. به دشمنان هشــدار می دهم منافعتان همه جا 
گسترده است پس به خودتان رحم کنید. شما به آرامش 
نیاز دارید پس خود را در معرض ناآرامی قرار ندهید. ما 
بــرای برقراری امنیت و دفاع از عزت ملت و برافراشــته 

بودن پرچم، برای استقاللمان جدی هستیم.
ســردار ســالمی با تاکید بر اینکه در فتنه اخیر حق و 
باطل کامال واضح و مشــخص اســت و غبارآلود نیست، 
گفت: فتنه اخیر شبیه جنگ احزاب بود که از قبل شکل 
گرفته و حاضران در آن اخیر یکدیگر را مالقات کردند.

وی گفت: منزلت ملت ایران برای دشــمن قابل تحمل 
نیســت. ما در مقابل دشمنانمان خطرناکیم و دشمن را 

کاماًل خواهیم شکست.

سرلشکر سالمی: 

بسیج سپر بالی ملت ایران است


