سردار سليماني:

ستمگرانرفتنيهستندو
عاقبتي جز نابودي ندارند

2

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران گفت :ستمگران رفتني هستند و عاقبتي جز نابودي
ندارند.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،سردار سرلشکر
حاج قاسم سليماني در سومين سالگرد روحاني مبارز شهيد حجتاالسالم شيخشعاعي و
 175شهيد غواص که در بيتالزهراي کرمان برگزار شد با بيان اينکه ستمگران عاقبتي جز
نابودي ندارند و رفتني هستند گفت :ظالمان مانند برفي که بر بلنداي کوه جلوهگري ميکند
عمري ندارد ،ميروند و در حقيقت اين کوه است که باصالبت پابرجا ميماند.وي با اشاره به
اينکه امروز هيچ نامي از ستمگران باقي نماند و اين شهدا هستند که نام و يادشان جاودان
شده است ،افزود :همه ظالمان در ظلم هم شريک هستند مانند داعش و کساني که داعش
را ايجاد کردند.وي با بيان اينکه در ميان شهدا هم مراتبي وجود دارد بيان کرد :در همه جاي
جنگ خطشکني داشتيم اما تنها در چند عمليات تجربه خطشکني غواص را داشتيم که

سياسي
» گفتوگو

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
در گفتوگو با رسالت:

ايران و آمريكا راهبردي
براي مذاكره ندارند

حشمت اهلل فالحت پيشه رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس در گفت و گو با رسالت گفت :ايران و آمريكا راهبردي
براي مذاكره ندارند .مذاکره اي که من مطرح مي کنم به معناي
ديپلماسي هدفمند است.
وي ادامه داد :هدف آمريکايي ها از طرح مذاکره اين است که از شدت
فشارهاي بين المللي روي ترامپ بکاهند ،برهمين اساس بيشتر سعي
مي کنند موضوع مذاکره را در لفظ مطرح کنند در صورتي که همه
اقداماتشان خصمانه و خالف مقدمات الزم براي ديپلماسي است.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد:
آنها در قبال رويه حقوقي جمهوري اسالمي و در برابر دو راهبرد ايران،
موضوع مذاکره را به صورت انحرافي مطرح کنند ،يکي در مقابل راهبرد
ديپلماسي ايران است که مي خواهند دست برتر ايران را در ديپلماسي
عمومي ضعيف کنند.
وي افزود :يکي هم در مقابل راهبرد حقوقي نظام اسالمي است که
ما به ديوان الهه شکايت کرديم مبني بر اينکه اقدامات آمريکايي ها
خالف معاهده مودت ،خالف مقررات بين المللي بوده و نقض صريح
برجام و قطعنامه  2231شوراي امنيت ملي است بنابراين آنها در چنين
شرايطي که ايران به الهه شکايت کرده ،مي خواهند براي خودشان
مفر حقوقي پيدا کنند.
فالحت پيشه با اشاره به اينکه ديوان الهه در هفته اول شهويور نخستين
جلسه خود را تشکيل مي دهد ،اظهار کرد :طبق مقررات بين المللي الهه،
کشورها زماني که راهکارهاي مصالحت آميز را انجام داده اما به نتيجه
نرسيده باشند ،مي توانند شکايت کنند برهمين اساس آمريکايي ها با طرح
صوري مذاکره ادعا مي کنند که طالب راهکار مصالحت آميز بوده اند.
اين نماينده مجلس يادآور شد :موضوع ديگر اينکه ترامپ در قالب
جنگ رواني به دنبال اين است کشورها را پاي ميز مذاکره بکشاند
بدون اينکه برنامه و دستورکاري براي مذاکره داشته باشد و هدفش
تحقير جمهوري اسالمي است.
وي بيان کرد :بحث مذاکره با ايران در طول  40سال گذشته بالغ بر
صدها بار و به قول کارشناسان هزار بار از طرف آمريکايي ها مطرح شده
و ايراني ها به شدت در اين زمينه پخته هستند و مي دانند اين موضوع
جدي نيست.وي در رابطه با امکان مذاکره ميان ايران و آمريکا تصريح
کرد :در واقع تا زماني که موضوع برجام به شرايط اوليه برنگردد ،عمال
ايراني ها دليلي براي مذاکره نمي بينند البته در اينجا شاهد فشارهاي
بين المللي هم هستيم و مي بينيم موضع کشورهاي اروپايي ،روسيه
و چين و کشورهاي مستقل دنيا اين است که آمريکايي ها تا تکليف
برجام را روشن نکنند ،نمي توانند درباره مذاکره صحبت کنند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد:
اعتقادم بر اين است که راهبرد ايران همان طور که رئيس جمهور عنوان
کرد ،اعالم آمادگي براي مذاکره است ،منتها مذاکره اي که دستور کار
داشته باشد تا حقوق ايراني ها نقض نشود ،ضمن اينکه نوع موضع
ايراني ها منطقي بوده و نتيجه اش اين است که آمريکايي ها در ادعاي
ديپلماسي با شکست مواجه مي شوند.

» خبر

سردار نقدي:

رسانهها،خطمقدمدرجنگبادشمنهستند
معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران گفت :رسانهها خط مقدم در جنگ با دشمن
هستند.به گزارش ايرنا ،سردار محمدرضا نقدي در جمع اعضاي بسيج رسانه همدان با
بيان اينکه رسانهها خط مقدم در جنگ با دشمن هستند گفت :ضعف رسانه ها عدم
استفاده از نقاط ضعف دشمن براي فائق آمدن بر آنهاست که الزمه اين مهم نپذيرفتن
ادبيات دشمن است.وي با بيان اينکه رسانه ها ميدان اصلي جنگ را بر عهده دارند
و چشم ها همه به دست آنهاست ،گفت :پرچم شما بايد هميشه باال باشد لذا بايد به
نقاط ضعف دشمن حمله کنيد .نقدي با بيان اينکه رسانه ها در اين زمينه هنوز خود
را درنيافته اند ،ادامه داد :دشمن در همه جهات خلع سالح شده و امروز به ستون رسانه
تکيه زده و با غوغاي رسانه خود را نگه داشته است.وي با بيان اينکه انقالب اسالمي برنده
و پيروز است و با قوت تمام توطئهها را خنثي کرده و هر روز آمريکا را از منطقه اي
بيرون مي کند افزود :آمريکا حرف جديدي ندارد و در ايران سلطنت را تبليغ
مي کند و در همه مسائل سياسي ،فرهنگي و اقتصادي شکست خورده و ارتش آنها ديگر
برش ندارد .وي خطاب به رسانه ها گفت :دنباله رو دشمنان نباشيد و واژه هاي آنها را
دنبال نکنيد بلکه براي خود ادبيات تعريف کنيد و خالق باشيد.معاون فرهنگي سپاه
با بيان اينکه اکنون دشمنان ما در اقتصاد خراب کاري مي کنند اما رسوا خواهند شد
و ما بر آنها غلبه مي کنيم و با اين بازي ها آنها نمي توانند کاري از پيش ببرند گفت:
انقالب اسالمي با پيروزي ،سالح هاي دشمن را ناکارآمد و خلع سالح و ظرفيت هاي
دشمن را خنثي کرد و اکنون آنها از طريق فرهنگي وارد عمل شدند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

نيروي دريايي ،امنيت صادرات و
واردات را در دريا تامين ميکند
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي با اشاره به اهميت امنيت در اقتصاد دريايي
گفت  :ناوگان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي امنيت تمامي صادرات و واردات کشور
را در پهنه درياها تامين مي کند.به گزارش خبرنگار ايرنا ،امير دريادار حسين خانزادي در
آيين آغاز عمليات اجرايي دفتر نمايندگي نيروي دريايي در حسن کيف شهرستان کالردشت
افزود :ناوگان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي امنيت کشتيها را در آبهاي شمال و
جنوب کشور که  ۹۰درصد صادرات و واردات در اين مرز انجام مي شود ،تامين مي کند.وي
اظهار داشت  :ما براي تامين امنيت در دريا ،هوا و سواحل آبهاي کشور ،به پيچيده ترين
زير ساخت ها و نيروهاي انساني توانمند مجهز هستيم.وي با بيان اينکه  9۰درصد تجارت
کاال در دنيا به صورت دريايي انجام مي شود افزود :غرب آسيا مهمترين تبادل کاالهاي
تجاري جهان ،داراي چهار گذرگاه مهم دريايي است که با اتحاد کشورهاي منطقه ميتوان
نبض اقتصاد جهان را در دست گرفت و کشورهاي اين منطقه به عنوان قدرت جهاني مطرح
شوند.خانزادي با بيان اينکه نيروي دريايي ارتش براي تامين نيروي انساني خود عضويابي را
در دستور کار خود قرار داده است گفت :اين نيرو در اين راستا با ايجاد نمايندگي در سراسر
کشور نيروهاي مستعد را براي نيروي دريايي جذب مي کند

والفجر  8از جمله اين عملياتها بود.سليماني با اشاره به اينکه گذشتن از رودخانه خروشان
و شط عميق و رسيدن به آن سوي رودخانهاي که دشمن قرار داشت اين عمليات را با سختي
مواجه ميکرد خاطرنشان کرد :عمليات دوم ما که خطشکني غواصان را داشتيم خيلي سختتر
بود.وي با بيان اينکه غواصان ما در ميان آب توان دفاع نداشتند و تمام سالحشان در ميان
آب صدا بود گفت :در آن لحظات در ميان آب سالح نبود ،صدا بود و مناجات و استغاثه و
فريادهاي يا حسين يا فاطمه.سليماني با اشاره به اينکه شهيد شيخشعاعي ويژگيهاي خاصي
داشت افزود :مناجات شهيد شيخشعاعي در ميان آب در آن لحظات به سالها عبادت و فريادها
و نيازهاي دنيايي ميارزد.وي با بيان اينکه شيخ بصير و روحاني مبارز شهيد حجتاالسالم
شيخشعاعي يک نماد واقعي است گفت :شهيد شيخشعاعي نماد دين حقيقي و حقيقت دين،
نماد روحانيت مجاهد و نماد معنويت جهاد و ايستادگي بود.

اخبار برگزيده »

اعتراف فرمانده آمريکايي به توانمندي
نظامي ايران

»
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آي تاهلل نوريهمداني:

در دفاع از مطالبات مردم با کسي تعارف نداريم
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :در دفاع
از مطالبات مردم با کسي تعارف نداريم.به گزارش خبرنگار
خبرگزاري رسا ،آيتاهلل حسين نوريهمداني در ديدار جمعي از
اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم با بيان توصيه هايي
به مسئوالن ،خواستار صداقت در کالم ،عمل به وعده هاي
داده شده و حل مسائل اقتصادي کشور از سوي مسئوالن
شد.وي گره زدن تمام امور کشور را با تحريم نادرست دانست
و مديريت صحيح و تخصصي با نظارت و مبارزه با فساد را
يکي از راه هاي برون رفت از مشکالت کشور عنوان کرد.
وي با بيان اين که علما و روحانيون بايد زبان مردم باشند
و خواسته هاي بحق مردم را به گوش مسئوالن برسانند،
اظهار داشت :مردم نبايد از نظام و انقالب و روحانيت نااميد
شوند چرا که در طول تاريخ علما متکي به مردم بودند و
اگر به کسي ظلم ميشد درب خانه علما مي رفتند.وي
روحانيت را پناهگاه مردم دانست و ادامه داد :اين مسئله
بهعنوان يک افتخار بوده و نبايد اين ارتباط قطع شود ،ما
درحمايت از خواسته بحق مردم ،حمايت از انقالب و نظام
اسالمي و واليتفقيه با هيچ کس تعارف نداريم و کوتاه
نخواهيم آمد چون مردم از ما توقع دارند مدافع حقوق آنان

وشعارهاي انقالب اسالمي باشيم.وي تأکيد کرد :ما نبايد
اجازه دهيم عده اي کم با فساد و بي مديريتي ،کارآمدي
نظام را زير سوال ببرند و به حق مردم دستدرازي کنند.
وي با يادآوري خباثت و دشمني آمريکا نسبت به ملت ايران
عنوان کرد :اين دشمني بوده و خواهد بود چون آنها با ملت
ايران مخالف هستند و در اين چهل سال بدترين ظلمها را
در حق مردم ايران انجام دادهاند.وي با بيان اينکه مردم ما
دشمنيها را درک مي کنند و به همين دليل چهل سال
مقاومت و ايستادگي کردند ولي از بي عدالتي ،تبعيض و
فساد در رنج هستند اضافه کرد :مردم مسلمان فطرت
پاک دارند ،اين مردم ظلمستيز هستند و زيربار زورگويي
آمريکا و ايادي آن نميروند ،مردم اين را تحمل نمي کنند
يکي پول بيت المال را بخورد و ببرد و عده اي هم به نان
شب محتاج باشد.آيتاهلل نوريهمداني با بيان اينکه من به
مسئوالن عرض مي کنم اگر مردم مطمئن باشند شما با
رانت و فساد مقابله ميکنيد از شما حمايت خواهند کرد،
مسئوالن همه چيز را با تحريم گره نزنند چرا که تجربه نشان
داد خيلي از چيزها به تحريم ارتباط ندارد ،قيمت گذاري
واقعي اجناس و نظارت و اشراف بر آن بخشي از مشکالت را

روحيه انقالبي در دولت ضعيف است

حل خواهد کرد افزود :مسئوالن خواسته بحق مردم را بشنوند
و در رفع آن بکوشند ،مردم هم نبايد اجازه موج سواري
به دشمنان خود دهند چون اين افراد دست شان به خون
اين ملت آلوده است و االن هم نوکري استکبار را ميکنند.
وي آينده انقالب را روشن دانست و اظهار داشت :اکثريت
مردم ايران انقالب و نظام و رهبري را قبول دارند و از آن

حمايت ميکنند لذا بايد قدر اين مردم را دانست و به اينها
خدمت کرد ،بايد معيشت شان را حل کرده و براي جوانان
کار و زمينه ازدواج فراهم نمود.وي ادامه داد :مسئوالن از
اختالف و مسائل حاشيه اي پرهيز کنند و با وحدت حول
محور واليتفقيه در پي حل مشکالت بوده و متکي به
تواناييهاي خودمان باشد.

معاون سياسي سپاه:

سپاه با وجود تهديدات ترکيبي و هوشمند نميتواند فقط نقش پادگاني داشته باشد

معاون سياسي سپاه پاسداران گفت :سپاه با وجود تهديدات ترکيبي و هوشمند
نميتواند فقط نقش پادگاني داشته باشد.سرادر سرتيپ يداهلل جواني در گفتوگو
با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا در رابطه با نامه اخير
علي مطهري که عدم ورود سپاه پاسداران را به حوزههاي سياسي مورد تأکيد قرار
داده بود ،گفت :بهطور کلي در مورد مأموريتهاي سپاه بايد به رسالت سپاه توجه
کرد .بر اساس اصل  150قانون اساسي و اساسنامه سپاه که مصوب مجلس شوراي
اسالمي است و همچنين رهنمودها و تدابير امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمي،
سپاه تنها يک مجموعه نظامي نيست.وي ادامه داد :اينطور نيست که ما بگوييم
سپاه همانند ارتش يک تشکيالت و مجموعه بهطور کامل نظامي و پادگاني است

و بايد مبتني بر تشکيالت نظامي باشد و فقط با تجاوزهاي دشمن مقابله کند يا
اينکه يک تشکيالت امنيتي صرف است.معاون سياسي سپاه با بيان اين مطلب
که رسالت سپاه ،پاسداري از انقالب اسالمي است ،تصريح کرد :اين پاسداري در
هر مقطعي و در هر شرايطي بستگي به نوع تهديداتي دارد که عليه انقالب اسالمي
است .اگر عملکرد سپاه را در زمان حضرت امام خميني(ره) بررسي کنيم ،متوجه
خواهيم شد که سپاه در حوزههاي مختلف ورود داشته و حتي  30سال پس از
ن روند ادامه داشته است.وي ادامه داد :امروز تهديدات
رحلت حضرت امام (ره) اي 
ترکيبي و هوشمند مطرح هستند و دشمن از همه ابزار و امکانات خودش استفاده
ميکند تا در حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و امنيتي به انقالب

اسالمي ضربه وارد کند و بديهي است که در اين شرايط سپاه پاسداران وظيفه دارد
با هوشمندي کامل حوزههاي مختلف تهديدات را شناسايي و ورود داشته باشد.
جواني در پايان به منتقدان ورود سپاه به مسائل سياسي گفت :آن دسته از افرادي
که انتظار دارند سپاه فقط يک نقش پادگاني داشته باشد ،نشان دهنده آن است که
به مأموريتها و رسالت سپاه توجه ندارند .انقالب اسالمي همواره درمقاطع مختلف
با تهديداتي روبهرو بوده است و برخي از عوامل داخلي و خارجي قصد داشتند که
نظام اسالمي را ازمسير اصلي خودش خارج کنند و بديهي است که سپاه پاسداران
بايد اين توطئهها را شناسايي و از نظام اسالمي در برابر اين تهديدات حفاظت کند
و هرگز اجازه نخواهيم داد که عدهاي اين رسالت سپاه را تضعيف کنند.

بروجردي:

اگر بخواهيم با آمريکا مذاکره کنيم حتما از موضع قدرت انجام خواهيم داد

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :اگر بخواهيم
با آمريکا مذاکره کنيم حتما از موضع قدرت انجام خواهيم داد.عالءالدين
بروجردي در گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد :تصور من اين است که ما به هيچ
وجه شرايط مذاکره با آمريکاييها را نداريم .ما در طول چهار دهه گذشته به
صورت موضوعي با اذن رهبري با آمريکاييها مذاکره کرديم ،مثال در عراق،
آمريکاييها خيلي درخواست کردند که براي کاهش بحران عراق با آنها مذاکره
داشته باشيم و ما اين را نميپذيرفتيم اما رسما يادداشت دادند و درخواست
کردند و اين جزء اسناد وزارت خارجه است .نهايتا ما پذيرفتيم و سه دوره براي
بحران عراق مذاکره کرديم.وي با بيان اينکه سياست شناخته شده آمريکاييها

در روابط دوجانبه با ايران سياست خصمانهاي است ،يادآور شد :اين سياست
همچنان ادامه دارد و هيچ زمينهاي براي آغاز مذاکره با آمريکا از نظر من وجود
ندارد.اين نماينده مجلس درباره گفتوگوي تلويزيوني رئيسجمهور و اظهارات
مطرح شده در حوزه سياست خارجي ،اظهار کرد :آقاي روحاني نقطه نظراتشان
را مطرح کرد و من فکر ميکنم خود آقاي روحاني با توجه به مجموعه مواضع
آمريکاييها ،خروج آنها از برجام و اعمال تحريمها به هيچ وجه معتقد نيست که
در مقطع فعلي زمينهاي براي مذاکره با آمريکا وجود دارد.بروجردي با بيان اينکه
ايران در طول چهار دهه گذشته عليرغم اعمال بسياري از تحريمها با آمريکا
مذاکره نکرده است ،گفت :نهايتا اعمال تحريمها باعث ميشود حجم مبادالت

ما به چين و روسيه منتقل شود و ارتباطاتمان با آنها افزايش يابد ،اين يک
فرمول شناخته شده است .جمهوري اسالمي بزرگتر از آن است که تحريمها
تاثيري بر تغيير سياستهاي آن داشته باشد .ما سومين کشور در دنيا به لحاظ
تعداد همسايگان و ارتباطات دريايي هستيم و شرايطمان براي مديريت تحريم
آن هم تحريمهاي آمريکا و نه تحريمهاي جهاني و سازمان ملل خيلي ساده
است.وي اظهار کرد :آمريکا يک کشور متخلف در ارتباط با مجموعه مقررات
بينالمللي است که از جمله اين تخلفات ميتوان به موضوع برجام و قطعنامه
شوراي امنيت اشاره کرد و اگر ما زماني بخواهيم با آمريکا مذاکره کنيم حتما
اين کار را از موضع قدرت انجام خواهيم داد.

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:

حضور قدرتمند ايران در خليج فارس ،مايه اميد کشورهاي منطقه است

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح گفت :حضور قدرتمند ايران در خليج
فارس مايه اميد کشورهاي منطقه است.به گزارش ايرنا ،سردار ابوالفضل
شکارچي در همايش گراميداشت روز خبرنگار در تاالر نخلستان قم،
گفت :ايران نه تنها براي کشورهاي منطقه تهديد به حساب نمي آيد ،بلکه
ضامن امنيت آنهاست و همواره از مستضعفان جهان در برابر مستکبران
حفاظت کرده است.وي با بيان اين که اقتدار ايران براي سلطه و تجاوز
نيست ،گفت :دشمنان با استفاده از ابزار رسانه اي خود ،حقيقت را وارونه
جلوه مي دهند و ايران را متهم به دخالت در امور کشورهاي ديگر مي
کنند در حالي که همه آزادگان جهان از دست دخالت هاي آنان در فشار
هستند.وي با بيان اينکه حضور قدرتمند ايران در خليج فارس مايه اميد
کشورهاي منطقه است ادامه داد :در شرايط حساس کنوني خبرنگاران

ما وظيفه دارند تحليلي صحيح از رويدادهاي منطقه و جهان را منتشر و
جهان اسالم را از سلطه دشمنان نجات دهند.شکارچي در بخش ديگري
از سخنان خود با اشاره به موضعگيري ترامپ مبني بر مذاکره با ايران
گفت :هدف از اين کار ايجاد تفرقه ميان مردم و حاکميت نظام است
اما اصحاب رسانه ميتوانند با نشان دادن گذشته سياه و اعتماد ناپدير
آمريکا در مذاکرات بين المللي ،اين توطئه دشمن را خنثي کنند.وي با
بيان اينکه دشمنان بعد از پيروزي انقالب ،شکلگيري نظام اسالمي در
ايران را به عنوان نقطه آغاز جنگ تمدن غرب با تمدن اسالمي قلمداد
کردند و تمام تالش خود را براي نابودي آن به کار گرفتند ادامه داد :با
اين ديدگاه آيا مي توان مذاکره کرد؛ مذاکره با آمريکا در اين شرايط به
معناي گذشتن از قيد اسالم و مباني انقالب است .وي با بيان اينکه برخي

سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه حرفهايي در خصوص مسئله مذاکره
ايران با آمريکا بر زبان مي آورند ،اما احساس مي شود آنان توجهي به
علت دشمني آمريکا با نظام اسالمي ندارند افزود :دشمن از همه ظرفيت
خود براي نمايش راهبردهايش استفاده کرد اما مردم ما هوشمندانه در
صحنه حاضر هستند و اجازه نمي دهند خواست مستکبران عليه ملت
ايران ،محقق شود.وي با تاکيد بر اينکه موضع مستحکم نظام اسالمي در
برابر آمريکا ،موجب عقبنشيني ترامپ شد و اگر اين اقتدار نبود دشمن
براي اجراي نقشههاي شوم خود جسارت پيدا ميکرد گفت :امروز نظام
اسالمي با قلههاي پيروزي تنها به اندازه يک گام فاصله دارد و در مقابل
دشمنان در گام هاي پاياني نابودي خود به سر ميبرند ،بنابراين نبايد اجازه
داد اقتدار نظام اسالمي با فالکت دوران پهلوي مقايسه شود.

صديقي:

است و با استفاده از حمايت هاي غيبي هم در جريان فتنه و هم ديگر پيچ و
خم هاي خطرناک ،مديريت سازنده و کارآمد دارد.امام جمعه موقت تهران با
اشاره به مظلوميت انقالب در درگيريهاي داخلي ادامه داد :اين خدمات فراواني
که نصيب ملت ايران شده ،نسل جديد به آن توجه ندارد و از گذشته ها
بي خبر هستند.وي با بيان اينکه امام (ره) آمد و جريان حاکميت فرعون
زمان ما را در ايران به قعر دريا فرستاد ،گفت :امام راحل جريان استعمار و
استثمار را به زباله دان تاريخ فرستاد.صديقي ادامه داد :اما متاسفانه امروز
عده اي مرتد هستند ،همان ارتدادي که پس از رسول خدا (ص) در جريان
حاکميت اميرالمومنين علي (ع) پيش آمد .امروز جريان هاي خزنده به
واليت فقيه باور ندارند و با واليت فقيه هماهنگي و اطاعت ندارند و لذا در
سطوح فرهنگي ،آموزش و پرورش و دانشگاه هاي ما موضوع واليت فقيه
به صورت يک گفتمان در ميان جوانان جريان ندارد.

وي با تاکيد بر اينکه يکي از رسالت هاي بنياد بين المللي غدير گفتمان سازي،
فرهنگ سازي حاکميت واليت و مقابله با نفوذي ها است ،تاکيد کرد:
دشمن جوانان ما را که بيکار هستند ،در شبکه هاي مجازي نابود
مي کند .دانشجويان را جذب و جوانان را بسيج کنيد ،به آنها مسئوليت
دهيد و آنها را به کار بگيريد.
دبير کل بنياد بين المللي غدير اضافه کرد :امروز دنيا مصمم است که ستون
فقرات انقالب اسالمي را که با هدف احياي غدير و اهتزاز پرچم اميرالمومنين
علي (ع) در زمان غيبت تشکيل شده ،بشکند.
وي با تاکيد بر اينکه نعمت ،امتحان الهي است ،افزود :اگر کسي قدر
نعمتي را نداند ،خدا آن نعمت را از او مي گيرد .رضاخان و وابسته هاي
ديگري مي آيند ،به هيچ کس ،بزرگ و کوچک و چپ و راست رحم
نمي کنند و قلع و قمع و قتل عام خواهند کرد.

دشمن در دعواهاي سياسي
فراموش شده است
دبير کل بنياد بين المللي غدير گفت :دشمن در دعواهاي سياسي فراموش
شده است .به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا ،آيت اهلل کاظم صديقي در
نوزدهمين اجالس ساالنه مسئوالن و دبيران اجرايي بنياد بين المللي غدير
گفت :ما براي چه انقالب کرديم و شهيد داديم ،اکنون چه کسي با چه کسي
مي جنگد؟ در دعواهاي سياسي هدف گم مي شود و مسير حرکت ممکن
است تغيير کند.وي اظهار داشت :هرچند علمدار ما و ديده بان انقالب رهبر
معظم انقالب مويد به تاييدات الهي است ،دست امام زمان (عج) باالي سر او

پژمانف ر:

نميشود در مورد مسکن ،مردم را با گفتاردرماني راضي نگه داشت

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت :نميشود در مورد مسکن مردم
را با گفتاردرماني راضي نگه داشت.حجتاالسالم والمسلمين نصراهلل
پژمانفر در گفتوگو با ايسنا ،گزارش مديران اجرايي به مردم را ضروري
دانست و افزود :گزارش اقتصادي مديران ارشد اجرايي ضروري است
مشروط بر آنکه اقدامات و برنامههاي در حال اجراي آنان نيز براي
مردم تشريح شود.وي با اشاره به سياستهاي دولت در بخش مسکن،
گفت :مسکن ،يک بسته است و نميتوان براي حل مسائل آن يک
نسخه پيچيد .همه بخشهاي حوزه مسکن آالرم قرمز ميدهد ،اين
مسئله نشان از رشته مشکالتي در حوزه مصالح ساختماني ،نوع

و کيفيت نظارتها ،هزينههاي سرباري توليد ،چالشهاي بانکي و
اجرايي تحميل شده بر آن دارد.وي با تشريح ديدگاههاي اقتصادي
قاطبه کشورهاي دنيا نسبت به مسکن ،گفت :در اکثر کشورهاي جهان
به هيچ وجه اجازه نميدهند به مسکن به چشم کاالي سرمايهاي
نگريسته شود و در اين حوزه بازار سوداگري راه انداخته شود ،اما در
ايران وضع برعکس است و مردم بخشي از درآمد خود را از ناحيه
سرمايهگذاري در اين بخش تامين ميکنند.عضو کميسيون فرهنگي
مجلس در پيشنهادي خواستار تدوين بسته جامع مسکن شد و افزود:
بسته اجرايي وزارت راه و شهرسازي براي بخش مسکن بايد مرکب

از ديده شدن منافع مالکان و مستاجران باشد تا رضايت هر دو طرف
جلب شود و زندگي هر دو طرف با اختالل روبهرو نشود.پژمانفر ادامه
داد :نميشود مردم را با گفتاردرماني يا سياستهاي دستوري راضي
نگه داشت بايد بستر احداث مسکن ارزانقيمت را از طريق اختصاص
تسهيالت بانکي کافي و مکانيزمهاي قانوني مناسب مديريت کرد.
دولت و وزارت راه و شهرسازي بايد مدل کارشان در حوزه مسکن
را اعالم کنند .اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خو ِد مردم است بايد
عالوه بر مشخص شدن مدل کار ،سياستهاي تشويقي جايگزين
سياستهاي دستوري شود.

التهابات اخير چگونه فروكشكرد؟
ادامه از صفحه اول
گروهكهاي مزدور نظام استكبار جهاني نيز ماموريت داشتند
تا به اغتشاشات و آشوبها دامن بزنند و مشكالت صنفي و بحق
اقشار گوناگون را دستاويز تحريكات خود قرار دادند اما در اين
هنگامه پرالتهاب و غبارآلود و در ميان اين همه فشارها و سستيها
و بيوفاييها و ناجوانمرديها از طرف ديگر ،ملت ايران به پشتوانه
ايستادگي رهبر خويش ،چون كوه ايستاد و همانگونه كه امام صبور
مردان ،حضرت علي (ع) فرموده بود كوهها به لرزه در آمدند اما
ملت ايران ثابت قدم ماند و جلوهاي از شگفت آفريني عزم ملي را
براي مقابله با تنشها به نمايش گذاشت.
البته اين نخستين بار نيست كه دشمن موجي كاذب را پديد
ميآورد و خودباختگان و خود فروختگان نيز ادعاهاي دروغين
دشمن را باور و در داخل تكرار ميكنند و در نهايت ملت ايران
با تمسك به روحيه انقالبي و باور ايماني و عشق واليي خويش،
سحر دشمن را باطل ميسازد ،بلكه ايرانيان بارها شاهد چنين
موج آفرينيها و فتنهانگيزيهاي فراگير از ابتداي پيروزي انقالب

«جوزف ووتل» فرمانده ستاد مرکزي ارتش آمريکا با اشاره به
رزمايش نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آب هاي
خليج فارس و اذعان به توانمندي هاي نظامي تهران گفت :ايران
مي تواند تنگه هرمز را مين گذاري کرده و اقدام به استقرار رادار
و سامانه هاي موشکي کند .به گزارش نيويورک تايمز ،ووتل
که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود ،رزمايش هفته گذشته
ايران را «پيامي به آمريکا» دانست و مدعي شد که واشنگتن و
همپيمانانش «براي ضمانت آزادي ناوبري و تجارت در اين آبها
آمادگي دارند» .وي گفت که بخش عمده فعاليتهاي ايران در
آبهاي تنگه هرمز را مرتبط با نيروهاي قدس سپاه پاسداران و
فرمانده آنها سرلشکر «قاسم سليماني» ميداند .ووتل تصريح کرد:
هر جا که نشاني از فعاليت ايران ميبينيد ،ردپاي قاسم سليماني
هم مشاهده ميشود.
***

و حتي در دوران نهضت بودهاند كه آخرين آنها پديده تلگرام و
فتنهآفرينيهايش بود و با همكاري نسبي قوا ،با كمترين هزينه
دردسرهايش مرتفع شد.
در عبور از اين شب ه بحرانها موضوع مهم آن است كه پس از فروكش
كردن هر يك بايد ريشههاي پيدايش و عوامل خنثي شدن آن
را واكاوي و تحليل كرد و از آنها عبرت آموخت .البته در ماجراي
اخير سكه و ارز براي پرهيز از مناقشات سياسي درباره ريشههاي
پيدايش اين پديده ،سخني به ميان نمي آوريم و در پاسخ به ادعاي
دولتمرداني كه رقباي سياسي را عامل پديد آمدن اين شرايط
دانستهاند دفاع نميكنيم تا بر وحدت حياتي كنوني خدشهاي
وارد نيايد و خداي ناكرده دود آن به چشم مردم نرود.
اما بيترديد بايد در اين باره انديشيد و به اين سواالت پاسخ گفت
كه چه نيروي قدرتمندي توانست كشور را از آن شرايط بحراني
نجات بخشد و به سمت آرامش و وحدت و درايت هدايت كند؟ چه
دستي سران قوا را كه در عوض به كارگيري قاطع ظرفيت حوزه
اختيارات خويش ،مسئوليت را متوجه حوزههاي ديگر ميپنداشتند ،

ملزم به هم افزايي و وحدت كرد؟ كدام نفس مسيحايي در برخي
دولتمردان روحيه باخته ،جان تازه دميد تا به جاي كنارهگيري از
مسئوليت ،بايستند و براي حل مشكالت مردم ،تدابير توصيه شده
را به اجرا در آورند؟ كدام پير دنيا و صاحبدلي  ،جمع مسئوالن
تعيين كننده اقتصاد كشور را هدايت كرد و راهكارهاي علمي و
اجرايي به آنان ارائه داد؟كدام قدرت نشأت گرفته از قدرتي الهي،
روح اقتدار را به مسئوالن عالي رتبه بازگردانيد تا اوالً از اعمال
فشارها و تحريمها نهراسند و قوانين و مصوباتي كه به مصلحت
مردم بود اما معطل مانده بود را به اجرا در آورند و ثانيا جرات ايجاد
حداقل تغييرات در تيم اقتصادي را پيدا كنند؟
اين همه ،جلوهاي از واليت الهي و دست قدرت و نفس مسيحايي
و انديشه متكي بر تجربه و واقعيات تاريخي است كه پشتوانه ملت
ايران و پيشران انقالب اسالمي است و تا اين پشتوانه خداوندي
هست و تا مردم و مسئوالن مستظهر به اين پيشتوانه هستند ،از
شيطانها ،حتي شيطان بزرگ ،كاري ساخته نيست.
آري واليت ،پيشتوانهاي تمام ناشدني است.

عضو جامعه روحانيت مبارز با تبيين برنامههاي آينده آمريکا و همراهان آن در
داخل کشور و با تأکيد بر مقابله با توطئه هاي دشمن گفت :متأسفانه روحيه
انقالبي در دولت ضعيف است .حجتاالسالم احمد سالک در گفتوگو با
خبرگزاري رسا ،با اشاره به پيشنهاد برخي براي مذاکره ايران و آمريکا گفت:
متأسفانه نبض اين افراد با قلب آمريکا ميزند .وي ارائه چنين پيشنهادهايي
را داراي چند دليل دانست و توضيح داد :اين افراد با چراغ سبز آمريکا در
داخل کشور حرکت کرده و مزدوري ميکنند ،يا وابسته هستند يا به هر
نحو با آمريکاييها ارتباط دارند .آمريکا به دنبال اين است که به جمهوري
اسالمي فشار بياورد و مردم را عليه نظام بسيج کند تا وقتي ترامپ اعالم
آمادگي براي مذاکره ميکند ،عدهاي که شديدا ً در فشار معيشت و زندگي
هستند چنين حرفي بزنند که البته اين هم بر اساس اعتقاد قلبي آنها
نيست .وي افزود :عده ديگري هستند که معتقدند اگر بخواهيم کشور را
خوب اداره کنيم بايد با آمريکا مذاکره داشته باشيم .در اين مسئله عوامل
داخلي و خارجي و افراد داخلي و خارجي را بايد تفکيک کرد.
***

روحاني به جاي برگزاري رفراندوم
به فکر حل مشکالت مردم باشد

س جمهور بهتر است
نماينده مردم پيرانشهر در مجلس گفت :رئي 
به جاي طرح مسائلي چون رفراندوم ،به فکر حل مشکالت مردم
بخصوص در حوزه اقتصادي باشد .رسول خضري در گفتوگو با
س جمهور در گفتوگوي
سايت خبر فوري اظهار کرد :از نظر بنده رئي 
زنده تلويزيوني با مردم به هيچ موضوع خاصي براي حل مشکالت
مردم اشاره نکرد .وي تصريح کرد :رئيسجمهوري که نميتواند
وضعيت بازار دالر را کنترل کند بدون شک درباره رفراندوم هم
قطعا اقدام راهگشايي انجام نخواهد داد .بنده اصال اظهارات روحاني
را در گفتوگو با مردم قبول نداشتم و نپسنديدم .رئيسجمهور
در سخنان خود از مردم تشکر کرد و اين اصال قابل قبول نبود و
روحاني بايد از مردم به دليل بيتدبيري ،تورم افسارگسيخته و
عدم وجود نظارت در بدنه دولت عذرخواهي کند.
***

رويترز :رهبر ايران درباره آينده ايران
ابراز اطمينان کرد

خبرگزاري رويترز در بازتاب بيانات مقام معظم رهبري ،نوشت :رهبر ايران
در آستانه بازگشت تحريمهاي اياالت متحده تأکيد کرد که جايي براي
نگراني درباره آينده کشور وجود ندارد .اين خبرگزاري سپس به انتقاد
مقامهاي ايراني از «يکجانبهگرايي آمريکا» اشاره کرد.در روزهاي اخير
جمعي از فعاالن فرهنگي خارج از کشور با رهبر انقالب ديدار کردند که
در خالل آن يکي از حضار ،دغدغه و نگراني عالقهمندان به انقالب در
آن سوي مرزها را از آينده بيان کرد .رهبر انقالب در پاسخ به نگراني اين
شخص گفتند« :نسبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند ،هيچکس هيچ
غلطي نميتواند بکند ،مطمئن باشند ،هيچ ترديدي در اين جهت وجود
ندارد؛ اين را به همه بگوييد».
***

دولت ،ربيعي را قرباني تيم اقتصادي خود کرد

دبير اجرايي خانه کارگر گلستان گفت :کارگران و جامعه کارگري همواره در
معرض ضربه جناحهاي سياسي قرار گرفتهاند ،اما ضربهاي که دولت روحاني
و برخي اصالحطلبان در اين دوره به جامعه کارگري زدند ،بيشتر از هر جناح
ديگري در ادوار قبل بود .غالمرضا طالبا در گفتوگو با خبرنگار ايلنا ،در
خصوص استيضاح علي ربيعي و عدم همراهي نمايندگان مجلس با او براي
کسب راي اعتماد ،اظهار داشت :استيضاح ربيعي ،سياسي بود و براساس البي
و زدوبندهاي برخي شکل گرفت .مجلس ديواري کوتاهتر از کارگران پيدا
نکرد و ربيعي را قرباني دولت روحاني کرد .طالبا خاطرنشان کرد :دولت سعي
داشت با استيضاح ربيعي تيم اقتصادي خود را در حاشيهاي امن قرار دهد،
البته کارگران هم اين اقدام مجلس و دولت را در انتخابات و ادامه مسير کار
مجلس و دولت به ويژه انتخابات  1400بيجواب نخواهند گذاشت.
***

دولت ،فاتحه اصالحات را ميخواند

قدرت ااهلل عليخاني از نمايندگان سابق مجلس و فعال سياسي
اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت :من بر اين باورم
که دولت با اين نحو عملکرد خود فاتحه اصالحات را ميخواند.
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت :من معتقدم واقعيتها
با اطالعاتي که به رئيسجمهور ميدهند ،فاصله دارد .سخنان
(رئيس جمهور) با واقعيتهاي جامعه و مشکالت عديده مردم
سازگار نيست .انگار رئيسجمهور اطالعات جاي ديگري را بيان
کرد چرا که اساساً اطالعات او با آنچه که در جامعه رخ ميدهد،
منطبق نبود ...وعدههاي آقاي روحاني از ديد مردم در داخل عملياتي
نشده است ...من نميخواهم بگويم که وزرا افراد بدي هستند نه،
اما عدهاي از اين وزرا به درد شرايط امروز نميخورند.
***

افزايش تورم ،دولت و ملت را دچار
مخمصه ميکند

رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت در تحليلي کوتاه
نظر خود را در مورد بسته ارزي دولت اعالم کرد .احمد توکلي در
توئيتر خود نوشت :با بسته ارزي دولت ،چنين به نظر ميرسد که
دولت چندان هم از دالر هفت هشت هزار توماني بدش نيامده
است .ولي بايد بدانند که گشايش در پرداخت هاي دولت خيلي
کوتاه خواهد بود؛ چراکه خيلي زود تورم ناشي از ارز دوبرابر شده،
دولت و ملت را دچار مخمصه ميکند.
***

قاليباف هراسي!

روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «محمد باقر قاليباف به رسانهها
بازگشته است» ،نوشت:محمد باقر قاليباف ،شهردار اسبق تهران و
رقيب روحاني در دو انتخابات متوالي پس از يک دوره سکوت باالخره
ارتباط با رسانهها را از سر گرفت ...او همچنان در قامت يک رقيب
با روحاني برخورد ميکند .چه آنکه هنوز از برنامههاي اقتصادي
خود دفاع و از برنامههاي اقتصادي دولت مستقر انتقاد ميکند...
او همچنان مشابه دوران انتخابات وعده ميدهد و تاکيد دارد که
"اگر از من بپرسيد که آيا موضوع اقتصاد قابل حل است يا خير؟ با
جديت زمان انتخابات ميگويم که حتي در شرايط فعلي نيز ميتوان
کشور را اداره کرد ،به گونهاي که هرسال مردم احساس کنند که
به سمت يک ثبات در زمينه اقتصاد پيش ميروند".

