
آن ش�بي كه ايران غمگين حمالت تروريستي 
داعش و خون ريخته مردم بي گناهش بود، اينجا 
در قلب پايتخت جمهوري اسالمي مردي بود كه با 
اقتدار به مردمش گفت »اينها ترقه بازي است« و 
گفت »اينها كوچك تر از آن هستند كه بتوانند در 
اراده مّلت ايران و مسئوالن كشور اثري بگذارند« 
و گفت »ان شاءاهلل كَلك اينها كنده خواهد شد.« 
 همان شب س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي بيانيه 
داد؛ بيانيه اي همراه با وعده انتقام: »سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي ثابت كرده است ريخته شدن هيچ 
خون پاكي را بدون انتقام نمي گذارد« و گفت كه »به 
ملت ايران اطمينان مي دهد براي صيانت از امنيت 
ملي كش��ور و حفاظت از جان مردم عزيز لحظه اي 
درنگ نخواهد كرد. « بعضي ها فكر كردند پاسداران 
انقالب اسالمي دارند براي دشمن رجز مي خوانند... 
از 17 خرداد تنها 11 روز گذشت و دقيقاً ساعتي پس 
از آنكه رهبر انقالب اس��المي در جمع خانواده هاي 
ش��هداي مدافع حرم و مرزبانان و ش��هداي امنيت 
كشور از سيلي اي گفت كه » آنها خواسته اند به ملّت 
ايران سيلي بزنند، ]ولي[ ملّت ايران به آنها سيلي زده؛ 
شما ببينيد از اّول انقالب، ]تعداد[ اين كساني كه در 
آرزوي نابودي جمهوري اسالمي بودند و حاال از اين 
دنيا با حسرت و با ناكامي رفتند در اعماق جهّنم، چقدر 
است. بعد از اين هم همين جور خواهد بود. اين را همه 
بدانند -هم دش��من بداند، هم دوس��تان با اخالص 
بدانند، هم آن دوس��تاني كه گاهي دلشان مي لرزد 
بدانند- كه جمهوري اسالمي مستحكم ايستاده است 
و بدانيد آنها نمي توانند به ما سيلي بزنند، ما به آنها 
سيلي خواهيم زد.« شش موشك بالستيك ميان برد 
از كردستان و كرمانشاه به قلب مقر داعش شليك شد 
و به هدف خورد تا دنيا بداند چرا جمهوري اسالمي 
حمالت تروريستي تهران را ترقه بازي مي داند... و ناگاه 
فضاي خبري دنيا را همين شش موشك كه قطره اي 
از درياي انبار موشكي مردم ايران است، منفجر كرد. 
كمتر از دو هفته بعد از حمالت تروريس��تي تهران، 
ايراني ها باز به صدر اخبار رسانه هاي جهان آمدند؛ اين 
بار با سيلي انتقام. ضربه اي كه بر صورت داعش نواخته 
شد، اما صدايش را ديگران هم شنيدند. ديگراني كه 

تروريسم تكفيري زاييده حمايت هاي آنان است. 
  چرا ديرالزور؟

شش موشك بالستيك ميان برد و نقطه زن ذوالفقار 
و قيام يك ش��نبه شب از كردس��تان و كرمانشاه، از 
همان س��رزمين هايي كه تكفيري ه��ا ابلهانه فكر 
كردند آغاز خوبي براي نفوذ به ايران است، به سوي 
ديرالزور شليك شد؛ جايي كه مقّر فرماندهي و مراكز 
تجمع و پشتيباني و س��اخت خودروهاي انتحاري 
تروريس��ت هاي تكفيري بود. ديرالزور در مرز عراق 
و س��وريه قرار دارد؛ جايي كه به خوبي توانسته بود 
همزمان فراريان داع��ش از موصل و نيز حلب را پناه 
دهد و تبديل به مقر پشتيباني اقدامات تروريستي 
داعش شود. از همين رو با توجه به اجتماع پرتعداد 
تكفيري ها در ديرالزور، سپاه اين نقطه را انتخاب كرد. 
منابع محلي از سوريه گفتند كه بر اثر حمله موشكي 
شب گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمي به منطقه 
ديرالزور س��وريه، يكي از فرماندهان عالي رتبه گروه 
تروريستي داعش به هالكت رسيده است. گفته شده، 
نام اين فرمانده عالي رتبه داعش »سعد الحسيني« 
معروف به ابوسعد است كه تابعيت عربستاني داشته 

است. 
   مخابره آنالين تصاوير اصابت موشك ها

س��ردار اميرعلي حاج��ي زاده، فرمان��ده نيروي 
هوافضاي س��پاه پس از حمله موش��كي سپاه به 
مقر داعش گفت: اگر تروريست ها به شرارت ادامه 
دهند نتيج��ه پرهزينه اي برايش��ان رقم خواهد 
خورد. دشمنان بايد بدانند تهران، لندن و پاريس 
نيس��ت كه  منفعل بماند  و اين يك كار كوچكي 
بود كه انجام ش��د و اگر دس��ت از پ��ا خطا كنند 
ضربات مهلك تر بر س��ر آنها ف��رود خواهد آمد.  
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه اظهار داشت: اين 
موشك ها از ايران شليك شد و بر فراز عراق عبور 
كرد و در س��وريه فرود آمد و توسط هواپيماهاي 
بدون سرنش��يني كه از اطراف دمش��ق به پرواز 
درآمده بودند بر فراز ديرالزور اصابت ها را به صورت 
همزمان براي ما در ايران مخاب��ره مي كرد. تمام 

موشك ها دقيقاً به محل مورد نظر اصابت كرد. 
وي اف��زود: شناس��ايي و احاط��ه اطالعاتي اين 

تروريست ها به خودي خود يك دنيا مسئله است 
و شليك اين موشك ها از فاصله 700 كيلومتري 
و نشاندن روي يك س��اختمان كوچك، خودش 
يك پيام اس��ت و آنها مي فهمند عي��ار ايراني ها 

كجاست. 
   پيام ما را حاميان بين المللي و منطقه اي 

تروريست ها درك كنند
سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با اشاره به شليك شش فروند موشك به مواضع 
داعش در ديرالزور س��وريه، گفت: براساس اطالعات 
موثق، عمليات موشكي ضدداعش موفقيت آميز بوده و 
موشك هاي سپاه مقرهاي فرماندهي و مراكز تسليحاتي 
داعش در ديرالزور را درهم كوبيد. شليك از دو استان 
عمدتاً سني نشين به سمت مراكز تروريست هاي داعش، 
حاوي پيام وحدت همه ايرانيان در مقابل تروريست ها 
است.  سردار شريف تأكيد كرد: عمليات موشكي سپاه 
تنها گوشه بسيار كوچكي از قدرت تنبيهي ايران عليه 
تروريست ها و دشمنان بوده است. حاميان بين المللي 
و منطقه اي تروريست ها بايد پيام هشدارآميز عمليات 

موشكي را درك كنند. 
    پاسخي كوبنده 

اميراحمدرضا پوردستان، جانشين فرمانده كل 
ارتش نيز با اش��اره به عبارت قرآني »و ما رميت 
إذ رميت و لكّن اهلل رمي« اظهار داش��ت: ديشب 
دنيا مشاهده كرد كه با خش��م مقدس و كنترل 
ش��ده فرزندان مدافع ملت در قالب موشك هاي 
»ذوالفقار«، توفاني مهيب و ويرانگر بر سر النه ها و 

مخفيگاه هاي خفاشان داعشي باريدن گرفت. 
وي ادام��ه داد: اين موش��كباران مح��دود، هم 
رونمايي از بخشي از توان تهاجمي و بازدارندگي 
پشيمان كننده فرزندان واليت است و هم پاسخي 
كوبنده و بيدارباش به آناني اس��ت كه با شيطنت 
و بلندپروازي هاي جاهالن��ه، قصد آتش افروزي 
دارند.  پوردستان تأكيد كرد: دنيا بداند، براي دفاع 
از آرمان ها و ارزش ها، انگشت ما روي ماشه و پاي 
ما آماده رفتن است. دفاعي كه ديگر به مرزهاي 
جغرافيايي كشور محدود نبوده و هر جا كه تهديد 

باشد ميدان عمل ماست. 

   توانمندي موشكي ايران
 در مسير  ريشه كني تروريسم

محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در حساب 
توئيتري خود در واكنش به حمالت موش��كي سپاه 
توييتي به زبان انگليسي نوشت كه ترجمه آن چنين 
است: توانمندي موشكي ايران در جهت حفاظت از 
شهروندان خودمان و كامالً قانوني است و نبرد جهاني 
براي ريشه كن كردن داعش و تروريسم افراط گرا را 

پيش مي برد. 
  پاسخ دندان شكن ايران مقدمه كار است

حجت االسالم س��يد ابراهيم رئيسي، توليت آستان 
قدس رضوي در جلسه تفسير قرآن با اشاره به عمليات 
موشكي سپاه پاسداران عليه داعش اظهار داشت: پيام 
عمليات اخير آن است كه اگر تالش ها براي ناامني 
ايران ادامه يابد، هيچ نقطه امن��ي در اين عالم براي 
تروريست ها و حاميان مس��تكبر آنها باقي نخواهد 
ماند. عده اي با پول هاي آل سعود و نقشه مستكبران 
امريكايي س��عي كردند تهران را به ناامني بكشانند؛ 
امروز نيز پاسخ دندان شكن آن اقدام را ديدند و اين 

مقدمه كار است. 
توليت آستان قدس رضوي همچنين تصريح كرد: 
جوانان اين كشور، بنيه دفاعي را آنچنان قوي كردند 
كه ديروز حدود 700 كيلومت��ر آن طرف تر مواضع 
تروريس��ت ها هدف قرار گرفت و اگر الزم شد شايد 
هزاران كيلومتر آن طرف تر هم بروند. اين اقدام پيام 
روشني براي تروريست ها و حاميان مستكبر آنها چه 
سعودي و چه غيرسعودي دارد، تضعيف بنيه دفاعي 
كشور از ناحيه هر كسي كه باشد، امري ناپسند است. 

  حمله موشكي از رهگذر اتحاد
محمدرضا عارف، رئيس شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان در صفحه شخصي خود درباره حمله 
موشكي سپاه پاس��داران به مواضع تروريست ها در 
ديرالزور س��وريه، نوش��ت: اقتدار نظامي جمهوري 
اسالمي ايران نشان از پش��توانه قوي مردمي است 
كه جز با وحدت و همدلي خانواده انقالب ميس��ر و 
قابل دوام نيست. حمله موش��كي سپاه پاسداران به 
مقر داعش در پاسخ به عمليات كور تروريستي اين 
گروهك از رهگذر همين اتحاد و با هم بودن ميسر شد 
و پاسخي بود به بدخواهان ايران اسالمي كه در آرزوي 
ايجاد تنش و درگيري در داخل كشور ما نباشند، چرا 
كه ملت بزرگ ايران با حمايت از نيروهاي نظامي و 
امنيتي خود اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهد داد. 

    ايران مرحله جديد مقابله با تروريست ها را 
آغاز كرده است

كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اس��المي هم بيانيه اي صادر كرد. در بخشي 
از اين بيانيه آمده اس��ت: بدون ترديد با اين اقدام به 
هنگام و هوشمندانه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
كه هديه ارزشمندي به خانواده هاي معظم شهداي 
حادثه تروريستي اخير و همه ملت بزرگ ايران بود، 
جمهوري اسالمي ايران مرحله جديد و بسيار مهمي 
را در مقابله با تروريست هاي مورد حمايت امريكا و 

هم پيمانان منطقه اي اين كشور آغاز كرد. 
پيام آشكار اين اقدام، اضافه بر ضربه مهلكي كه بر بدنه 
شجره خبيثه داعش و ديگر گروهك هاي تروريستي 
در مركز آنها در خاك سوريه ديرالزور وارد شد، هشدار 
جدي به حاميان تروريست ها بود كه هرگونه طراحي و 
توطئه آنها از اين به بعد اضافه بر اينكه در داخل كشور 
قدرتمندانه سركوب خواهد شد، در صدها كيلومتر 
دورتر از خاك ايران اسالمي سركوب خواهد گرديد. 
پيام ديگر اين اقدام ارزشمند سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي به كنگره امريكا بود كه ما هيچ گونه ارزشي 

براي اين مصوبات ضد ايراني كنگره قائل نيستيم. 

پيام هاي سيلي  موشكي 
به فاصله كمتر از چهار ساعت از هشدار رهبر فرزانه انقالب اسالمي و مقام 
معظم فرماندهي كل قوا مبني بر اينكه »ما به آنها سيلي خواهيم زد«، سيلي 
كوچك موشكي نيروي هوا فضاي سپاه بر چهره خبيث و كثيف گروهك 
تروريستي داعش نواخته شد. انتشار خبر پرتاب شش فروند موشك ميانبرد 
بالستيك ذوالفقار از سوي سپاه به مركز كنترل و فرماندهي و پشتيباني 
داعش در ديرالزور سوريه، بسياري از محافل سياسي و رسانه هاي خبري 
در جهان را غافلگير كرد و اين خبر در همان ساعات اوليه انتشار، به تيتر اول 
رسانه ها تبديل شد. هرچند اين اقدام انقالبي سپاه، در راستاي انتقام گيري 
از تروريست هاي تكفيري داعش به خاطر اقدامات تروريستي آنها در تهران 
بود، لكن پيام هاي اين س��يلي كوچك موشكي، بس��يار فراتر از ديرالزور 
و داعش اس��ت. مخاطبين اين پيام ها، بايد به درس��تي با شنيدن صداي 
اين س��يلي كوچك، به خود آيند و در تحليل ها و برآوردهاي خود نسبت 
به ملت ايران و نظام مقدس جمهوري اس��المي، تجديدنظر كنند. روزي 
كه حادثه تروريس��تي در حرم مطهر حضرت امام خميني )ره( و مجلس 
شوراي اسالمي رخ داد، در همان لحظات اوليه و در حالي كه هنوز اقدامات 
مقابله با تروريست ها در ساختمان اداري مجلس پايان نيافته بود، فرمانده 
كل سپاه به همراه جانشين فرماندهي و چند نفر از ديگر فرماندهان اصلي 
اين نهاد انقالبي، در مجلس و صحنه مقابله با تروريست ها حضور يافته و 
با اين حضور، پيام هاي روشني را به ملت ايران از يك طرف و به دشمنان 

از طرف ديگر دادند. 
پيام صريح و روشن فرماندهان سپاه به مردم، اطمينان بخشي به آنان جهت 
انجام اقدامات مجاهدانه و به هنگام، براي تأمين امنيت و مقابله جدي با 
تمامي عوامل مخل امنيت بود. اما پيام س��پاه به دشمنان، انتقام گرفتن 
خون بي گناهاني بود كه روي زمين ريخته ش��ده بود. فرماندهان سپاه با 
صراحت و قاطعيت اعالم كردند در زمان و مكان مناس��ب، پاسخ شرارت 
گروهك تكفيري و تروريس��تي داعش را به صورت كوبنده و باورنكردني 
خواهند داد. در آن زمان براي دوس��ت و دشمن، اين سؤال مطرح شد كه 
چگونه سپاه تالفي خواهد كرد؟ سپاه پاسداران انقالب اسالمي قبل از پايان 
يافتن خردادماه خونين تهران، نشان داد كه چگونه مي تواند از تهديدها 
عليه انقالب، كشور، مردم و نظام جمهوري اسالمي، توليد فرصت كرده و 
تمامي معادالت دشمنان اعم از تروريست ها و حاميان منطقه اي آنان را 
بر هم بزند. آري سپاه با هوشمندي هر چه تمام و با به دست گرفتن ابتكار 
عمل و مديريت زمان و انتخاب مكان مناس��ب، عالوه بر نواختن س��يلي 
كوچك موشكي بر چهره پليد تروريست هاي تكفيري، پيام هاي بزرگي را 
به جهانيان و خصوصاً جبهه استكبار به سركردگي امريكا، از رهگذر اين 

اقدام انقالبي داد. مواردي از اين پيام ها عبارت است از: 
1 � قدرت و اقتدار موشكي جمهوري اسالمي ايران، يك واقعيت انكارناپذير 
است و سپاه پاسداران به نمايندگي از ملت ايران و تمامي نيروهاي مسلح، 
در لحظه نياز به استفاده از اين قدرت، لحظه اي درنگ نخواهد كرد. بنابراين 
از اين پس، دنيا بايد روي اقتدار موشكي جمهوري اسالمي، حساب ويژه اي 
باز كند. پرتاب موفق ش��ش فروند موش��ك ذوالفقار از نوع موشك هاي 
ميان برد بالستيك، با ويژگي هايي چون س��وخت جامد مركب و قابليت 
پرتاب از روي س��كوهاي متحرك، به ادعاي قرار داش��تن ايران در رديف 
چهار كشور قدرتمند موشكي جهان اعتبار بخشيد. نقطه زني موشك ها 
و نشستن آنها بر بام ساختمان هايي كه نش��انه روي شده بود پس از طي 
مسافت حدود 700 كيلومتري از يك طرف و تصويربرداري از محل اصابت 
و ارسال همزمان به تهران از طريق هواپيماهاي بدون سرنشين پهپاد، از 
طرف ديگر گوش��ه اي از قابليت ها و توانمندي ه��اي علمي، فني و رزمي 

پاسداران را به نمايش گذاشت. 
2� حاميان تروريست ها، بدانند كه جمهوري اسالمي دفاع از امنيت ملت و 
كشور ايران را يك حق مشروع و قانوني دانسته، بر همين اساس با عامالن 
و حاميان بر هم زننده اين امنيت به هر ش��كل ممكن و با قاطعيت مقابله 
خواهد كرد. اين پيام را مثلث شوم و جنايتكار امريكايي، صهيونيستي و 
وهابي حاكم بر عربستان، بايد جدي بگيرند. اين پيام را، هم وزير خارجه 
حكومت قبيله اي س��عودي كه آرزوي كش��اندن جنگ به داخل ايران را 
دارد بايد جدي بگيرد و هم ارباب تازه واردش به كاخ س��فيد كه با هارت 
و پورت هايش مي خواهد خود را در قبال ايران متفاوت از اسالفش نشان 
دهد. سپاه با شليك اين موش��ك ها به ديرالزور مركزي از تروريست هاي 
داعش را به آتش كشيد كه در آن محل، عمليات تروريستي تهران طراحي 
و برنامه ريزي ش��ده بود. معناي اين اقدام انقالبي آن است كه سپاه، قادر 
است بن آتش و مركز توطئه عليه ملت ايران را نشانه رود و آن را خاموش 

و منهدم سازد. 
3 � گروهك تروريس��تي داعش و ديگر گروه هاي تروريس��تي و تكفيري 
دس��ت پرورده مثلث تروريست پرور امريكا، اس��رائيل غاصب و آل سعود، 
بايد بدانند تكرار شرارت ها در ايران، پاسخي هولناك تر از تنبيه و مجازات 
ديرالزور را به دنبال خواهد داشت. تروريست ها و حاميانشان، از تصور باطل 
تبديل كردن ايران به كشوري همچون سوريه يا عراق، با ديدن واقعيت هاي 
ايران فاصله گرفته، براي هميشه از اين نوع توهمات خارج شوند. به طور 
قطع عدم عبرت آموزي از ديرالزور، س��رعت واصل شدن تروريست هاي 

تكفيري به قعر جهنم را شتاب بيشتري خواهد بخشيد. 
4� نواختن س��يلي كوچك موش��كي بر چهره كثيف تروريس��ت هاي 
آدم كش، اين پيام را از سوي پاسداران اين فرزندان انقالبي ملت ايران،  
براي حاميان اين تروريست ها دارد كه اگر دست از پا خطا كنند، سيلي 
بزرگ تر موشكي بر چهره هاي پليد آنان نواخته خواهد شد. موشك هاي 
پرتاب شده به ديرالزور از نوع بالستيك با برد 700كيلومتر، اين پيام را 
به دشمنان مي دهد كه هر منبع شرارتي عليه جمهوري اسالمي و مردم 
ايران در يك شعاع چند برابري اين مسافت، با موشك هايي چون سجيل 
در پرتو عنايات الهي و عزم و اراده پاس��داران، در ص��ورت لزوم به آتش 

كشيده خواهد شد. 
5 � و اما آخرين پيام اين سيلي كوچك، به خود آوردن كساني است كه 
با تشديد تحريم ها عليه برنامه موشكي ايران و سپاه پاسداران در كنگره 
امريكا، به دنبال زمينه سازي براي برجام هاي موشكي و منطقه اي بودند. 
حمايت ايراني��ان از خرد و كالن با هر گرايش سياس��ي و حزبي از اقدام 
انقالبي سپاه در پرتاب موشك ها نش��ان داد كه خواب امريكايي ها براي 
تحميل برجام موشكي به جمهوري اسالمي، هرگز تعبير نخواهد شد. 
امريكايي ها تصور مي كردند با مجموعه اي از اقدامات، مي توانند س��پاه 
و برنامه موش��كي ايران را محدود س��ازند، اما اين اقدام بزرگ از سوي 
سپاه در راستاي تأمين امنيت ملي، نقش سپاه و اهميت برنامه موشكي 
را براي ايرانيان و خصوصاً جوانان، بيش از پيش آش��كار ساخت. سپاه و 
اقتدار موشكي از عوامل و عناصر اصلي حفظ امنيت ملي بوده و ايرانيان 
با هر گرايش و سليقه اي پشتيبان سپاه و طرفدار حفظ اقتدار موشكي 

كشور خواهند بود. 

 تير دوم سپاه به قلب تروريست ها نشست
هالكت سركرده گروهك تروريستي انصارالفرقان

س�ركرده گ�روه تروريس�تي انصارالفرق�ان در درگي�ري ب�ا 
نيروه�اي ق�رارگاه قدس ني�روي زميني س�پاه به هالكت رس�يد. 
به گزارش تسنيم، در عمليات رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه 
در ارتفاعات قصرقند در سيستان و بلوچستان، جليل قنبر زهي سركرده 
گروه تروريستي انصارالفرقان به هالكت رسيد. طي درگيري هاي چند روز 
گذشته نيروهاي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه با تروريست هاي گروه 
انصارالفرقان، در شهرستان قصرقند، تعداد زيادي از عناصر اين گروهك به 

هالكت رسيده بودند و تلفات سنگيني به اين گروهك وارد شده بود. 

88498443سرويس  سياسي
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سرلشكر باقري عنوان كرد
توان موشكي محصول حركت جهادي 

دانشمندان بومي
ما در يك رقابت دائمي با دش�منان در 
حوزه ه�اي مختلف به س�ر مي بريم كه 
به طور مثال توان موش�كي ما به عنوان 
ابزاري بازدارنده به بركت حركت جهادي 
دانش�مندان بومي كش�ور به نقطه اي 
رس�يده كه امروز در زم�ره قدرت هاي 

مطرح دنيا در اين عرصه هستيم. 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري روز 

گذشته در نشس��ت با فعاالن عرصه علم و فناوري كشور در دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي با بيان اينكه امروز ما در صحنه بزرگ جهاد به سر 
مي بريم كه يكي از ابعاد آن جهاد علمي است، گفت: به همين خاطر 
ضرورت پرداختن به علم و پژوهش براي كش��ور ما مسئله اي حياتي 
محسوب مي شود. وي از تفكر تكفيري و تروريستي به عنوان يكي از 
ظرفيت هاي استكبار جهاني براي مقابله با انقالب اسالمي ياد كرد و 
گفت: نظام سلطه و صهيونيزم ساليان سال از طريق كار پژوهشي در 
مراكز استراتژيك به دنبال اين بودند تا پتانسيل نهفته اي را در جهان 
اسالم يافته و به شكل خاصي با تفكرات انحرافي آن را پرورش دهند 
تا از اين ظرفيت عليه انقالب اس��المي و سرپنجه هاي نفوذ گفتماني 
آن استفاده كنند. وي با بيان اينكه با عوض شدن دولت ها در امريكا 
تغييري در ماهيت دشمني آنها با ما رخ نداده بلكه بيشتر هم مي شود، 
اظهار كرد: ما در يك رقابت دائمي با دشمنان در حوزه هاي مختلف به 
سر مي بريم كه به طور مثال توان موشكي ما به عنوان ابزاري بازدارنده 
به بركت حركت جهادي دانشمندان بومي كشور به نقطه اي رسيده كه 

امروز در زمره قدرت هاي مطرح دنيا در اين عرصه هستيم. 
 سرلش��كر باقري افزود: اينكه كش��وري تحت تحريم بتواند در اين 
سطوح فناوري وارد ش��ود و با وجود فش��ارها و توطئه هاي دشمنان 
به چنين تواني دس��ت ياب��د اقدامي بزرگ و جهاد علمي اس��ت و ما 
امروز در عرصه ه��اي مختلفي همچ��ون زميني، درياي��ي، هوافضا، 
اطالعات، امنيت، س��ايبر، پدافند و پدافند غيرعامل با دنيا در رقابت 
 هستيم. سرلش��كر باقري در ادامه با اش��اره به ظرفيت هاي بسيج در 
عرصه هاي مختلف اظهار كرد: بسيج به عنوان بدنه انقالبي ملت ايران 
پتانسيل هاي فراواني از جمله در عرصه هاي علم و پژوهشي دارد كه 
با برنامه ريزي و توجه مديران، مي توان از اين ظرفيت بي بديل براي 

حل مشكالت جامعه استفاده كرد. 
    بسيج مي تواند بار علمي كشور را به دوش گيرد

سردار غيب پرور، رئيس سازمان بسيج نيز در اين نشست گفت: بسيج 
اقيانوسي اس��ت كه در عرصه هاي مختلف از جمله حوزه هاي علمي 
مي تواند مشكالت جامعه را حل كند. وي افزود: بسيج آن قدر از حضور 
اساتيد و پژوهش��گران عرصه هاي مختلف غني است كه مي تواند بار 

علمي كشور را به دوش گيرد.
سردار غيب پرور با اشاره به حجم كارهاي پژوهشي نيروهاي مسلح، 
خاطرنشان كرد: اين نشست س��رآغازي مي تواند باشد براي تعميق 
همكاري هاي علمي و پژوهش��ي بس��يج و مراكز علمي ب��ا نيروهاي 
مسلح. رئيس سازمان بس��يج با تأكيد دوباره بر آمادگي بسيج براي 
همكاري با دولت در حل مش��كالت جامعه، گفت: كار قرارگاهي در 
مجموعه بزرگ علمي و پژوهشي كش��ور نقطه عطفي در هم افزايي 

اين مراكز خواهد بود. 

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج: 
بيانات رهبري منشور دولت دوازدهم شود

مس�ئول نمايندگي ولي فقيه در س�ازمان بس�يج مستضعفين 
گفت: بيانات اخير رهبر معظم انقالب اسالمي در جمع مسئوالن 
نظام مي تواند پيش زمينه منش�ور دولت دوازده�م قرار بگيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بس��يج، حجت االس��الم محمدرضا 
تويسركاني با اشاره به بيانات اخير امام خامنه اي در جمع مسئولين 
نظام عنوان كرد: رهبر معظم انقالب در اين ديدار پيرامون مسائل مهم 
كشور هم در گذش��ته مانند برجام و هم مسائل امروز چون انتخابات 
و عدم دوقطبي كردن در جامعه و هم مس��ائل آينده كشور از جمله 
مسائل اقتصادي، مسائل منطقه، مس��ائل مربوط به امريكا مطالب و 
روشنگري هاي مهمي را بيان فرمودند و تأكيدات مكرري را در مورد 
برخي مس��ائل از جمله بي اعتمادي به امريكا، توجه به ظرفيت هاي 
داخلي، وحدت و انس��جام ملي را داش��تند كه دولت بايستي آنها را 

نصب العين خود قرار دهد. 
تويس��ركاني تأكيدكرد: رهبرمعظم انقالب اس��المي براس��اس يك 
مهندسي بسيار دقيق در مورد نظام و دولت ها و مسئوليت ها، مطالب 
خود را پيگيري مي كنند و راهبردهايي را ارائه مي دهند كه تكرار اين 
راهبردها براي بحث مطالبه گري و گفتمان سازي و روشنگري است 
تا اين مسائل محقق شود، ازاين رو دولت و مسئولين موظف هستند 
اين راهبرده��ا و تاكيدات را نصب العين خود ق��رار دهند و به صورت 
جدي تر وارد ميدان شوند و آنها را اجرا كنند. مسئول نمايندگي ولي 
فقيه درس��ازمان بس��يج ادامه داد: از آنجايي كه رهبر معظم انقالب 
درجلسه تنفيذ حكم رياست جمهوري وهمينطور جلسه هفته دولت 
كه در آينده صورت خواهد گرفت، توصيه هاي خود را به دولت بيان 
مي فرمايند كه به اصطالح، راهبرد و منشور دولت دوازدهم در اين دو 

جلسه مطرح مي شود.

حسين شريعتمداري: 
موشك هاي سپاه باطل السحر وادادگي ها بود

مديرمس�ئول كيه�ان با اش�اره به ش�ليك موش�ك ب�ه محل 
حضور تروريس�ت هاي داعش در س�وريه گفت: اين موش�ك ها 
جواب ه�ارت و پورت هاي ترامپ هم هس�ت و ب�ه او مي فهماند 
در اي�ران اس�المي ب�ا ي�ك مش�ت واداده روب�ه رو نيس�ت. 
حسين شريعتمداري در گفت و گو با فارس درباره تهديدها و تشديد 
تحريم هاي امريكا اظهار داشت: چهار سال قبل هفته نامه امريكائي 
ويكلي استاندارد به اين سؤال پاسخ واقع بينانه و دقيقي داده بود كه 
ديروز به گون��ه اي ديگر در بيانات رهبر معظم انق��الب هم آمده بود. 
ش��ريعتمداري ادامه داد: هفته نامه ويكلي استاندارد نوشته بود همه 
رؤس��اي جمهور امريكا از كارتر تا اوباما در يك نقطه با امام خميني 
اشتراك نظر دارند و آن اين است كه امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند 
و البته اين ديدگاه شامل دونالد ترامپ رئيس جمهور به قول حضرت 

آقا تازه كار امريكا نيز مي شود. 
وي با اشاره به شليك موش��ك به محل حضور تروريست هاي داعش 
در س��وريه گفت: اين موشك ها ضمن آنكه پاس��خ مقتدرانه سپاه به 
تروريس��ت هاي تكفيري و حاميان منطقه اي آنهاست، جواب هارت 
و پورت هاي ترامپ نيز اس��ت و به او مي فهماند در ايران اس��المي با 
يك مشت واداده روبه رو نيست كه تيلرس��ون وزير خارجه امريكا از 
آمادگي آنها براي همراهي با واشنگتن در مقابله با جمهوري اسالمي 

سخن مي گويد. 
ش��ريعتمداري تصريح كرد: شليك موش��ك ها لبيك ملت به بيانات 
رهبر معظم انقالب بود كه سپاه به نمايندگي از جانب آنان اعالم كرد. 
وي اين حركت را باطل الس��حر وادادگي ها و خمودگي هايي دانست 
كه جماعتي اصرار داش��تند به ملت تزريق كنند و گفت: همان ها كه 
دو روز قبل از ركس تيلرسون، وزير خارجه ترامپ مدال كاسه ليسي 

امريكا را دريافت كردند. 

دكتر يداهلل جواني 

رئيس قوه قضائيه: 
همكاري با دشمن محاربه و فساد في االرض است

     قضائی 

نيروه�اي امنيت�ي، وزارت اطالع�ات و س�پاه 
باي�د توجه داش�ته باش�ند ك�ه چه كس�اني از 
داخل به دش�من چراغ س�بز نش�ان مي دهند. 
كس�اني كه با دش�من همكاري مي كنند برخي 
محاربند و برخي مفس�د ف�ي االرضن�د و بايد 
اقدام�ات آنها به دقت م�ورد توجه ق�رار گيرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي با 
اشاره به در پيش بودن روز جهاني قدس، اين روز را 
نماد اعالم مظلوميت ملت فلسطين و جنايات رژيم 
صهيونيستي برشمرد و اظهار كرد: امروز كشورهاي 
س��لطه تالش مي كنند كه با ايران هراس��ي، توجه 
جهان اسالم را از دشمن قديمي و واقعي اش يعني 

رژيم صهيونيس��تي برگردانند و نگاه ها را معطوف 
به ايران كنند. اين جنايتي اس��ت كه توسط امريكا 
و اذن��اب آن در جهان اس��الم ص��ورت مي گيرد. بر 
همين اس��اس همگي موظفيم با گراميداشت روز 
جهاني قدس و حضور باش��كوه در راهپيمايي اين 
روز، توطئه رژيم صهيونيستي و كشورهاي سلطه را 
خنثي كنيم و اين روز را به عنوان نماد عظيم وحدت 
جهان اسالم در برابر دشمن حقيقي مسلمانان مطرح 
كنيم. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به تصويب تحريم هاي جديد سناي 
امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران خاطرنشان كرد: 
دشمني هاي امريكا كه جلوه هاي متعددي دارد روز 
به روز تشديد مي شود و گروهي كه در حال حاضر در 

رأس قدرت اين كشور قرار گرفته اند گرچه در اصل 
مواضع با اسالف خود مشتركند اما در ابراز دشمني 
صريح ترند. آيت اهلل آمل��ي الريجاني يكي از مظاهر 
اين دشمني ها را سخنان غيرديپلماتيك و خارج از 
عرف وزير امور خارجه امريكا در روزهاي اخير عنوان 
كرد كه گفته است: ما بايد جمهوري اسالمي را در 
زمينه انرژي هسته اي و توليد سالح اتمي مهار كنيم 
و همچنين از گروه هايي ك��ه در داخل ايران وجود 
دارند براي تغيير مسالمت آميز قدرت و حكومت اين 
كشور استفاده و حمايت كنيم. وي چنين اظهاراتي 
را بس��يار بد و توهين آميز توصيف كرد و با تأكيد بر 
لزوم پاس��خ قاطع به چنين اظهاراتي تصريح كرد: 
متأسفانه عده اي در داخل كشور به دشمنان چراغ 

سبز نشان مي دهند و با ارس��ال برخي سيگنال ها 
موجب ايجاد طمع در دشمنان مي شوند. برخي از 
اين افراد محاربند و برخي مفس��د في االرضند و بر 
اين اساس نيروهاي امنيتي به ويژه وزارت اطالعات و 
سپاه بايد كامالً هوشيارانه، اين قبيل گروه ها را رصد 
و كشف كنند. قوه قضائيه نيز بدون هيچ گونه هراسي 
از هياهوها و تبليغات مدعيان حقوق بشر با اين افراد 
برخورد خواهد كرد. آيت اهلل آملي الريجاني با تأكيد 
بر لزوم هوشياري هر چه بيش��تر نيروهاي امنيتي 
و قضات شريف دس��تگاه قضايي براي رديابي نفوذ 
دش��من گفت: خطر نفوذ در ايام اخير تشديد شده 
است و همه دستگاه هاي مرتبط بايد ابعاد مختلف 

اين نفوذ را تحت نظر داشته باشند. 

تحسين دوستان خالص، دوستان نگران و حتی دشمنان از خونخواهی بالستيك های سپاه

اوج  غرور ملي  از شليك موشك ها

مرتضي فخري نژاد |  خبرگزاری صدا و سيما 

      نکته    
نماينده كردستان در خبرگان رهبري:        

شيعه و سني فريب توطئه هاي دشمن را نخورند
نماين�ده كردس�تان در خب�رگان رهب�ري ب�ا 
بيان اينكه دش�من در كمين اس�ت تا در ميان 
مذاه�ب اس�المي تفرقه ان�دازي كن�د، اظهار 
داش�ت: ش�يعه و س�ني بايد هوش�يار باشند 
ت�ا فري�ب توطئه ه�اي دش�من را نخورن�د. 
ماموستا فائق رستمي، در گفت و گو با خبرگزاري 
رسا، با اشاره به جلس��ه اي كه رهبر معظم انقالب 
با مس��ئوالن و كارگزاران نظام داش��ته اند، اظهار 
داش��ت: رهبر معظم انقالب در اين جلسه نكاتي 
را به مسئوالن كشور بيان فرمودند كه عمل به آن 
دستورات براي پيش��رفت نظام جمهوري اسالمي 

ايران ضروري اس��ت. وي با تأكيد بر عواقب ايجاد 
دودس��تگي در ميان مل��ت بزرگ اي��ران، تصريح 
كرد: رهبر معظم انقالب به ش��دت مخالف ايجاد 
دو دستگي در ميان مردم كش��ور است، چراكه در 
سال هاي 59 و 88 خس��ارت هاي فراواني متحمل 
شديم. وي خاطرنشان كرد: مردم ايران با جمهوري 
اس��المي ايران همراه هستند و دس��ته  مخالف با 
جمهوري اس��المي ايران وجود ندارد كه بخواهيم 
اين گ��روه را از موافق��ان نظام جدا كني��م چرا كه 
ملت بزرگ ايران همه باهم يكدل و همراه با نظام 
جمهوري اسالمي ايران هستند. اين عضو خبرگان 

رهبري، وجود وحدت ميان مردم را ضروري ارزيابي 
و ابراز داش��ت: رهبر معظم انق��الب همواره تأكيد 
كرده اند تا وحدت و يكپارچگي مردم حفظ ش��ود. 
دشمنان انقالب اسالمي مي خواهند با از بين بردن 
وحدت مردم، ايران را دچار سرنوش��تي همچون 
ممالك گرفتار در بحران بكنند. ماموستا رستمي 
با بيان اينكه دش��من در كمين اس��ت تا در ميان 
مذاهب اس��المي تفرقه اندازي كند، اظهار داشت: 
مسلمانان شيعه و سني بايد هوشيار باشند تا فريب 
توطئه هاي دشمن را نخورند. نماينده مردم كرستان 
در خبرگان، با اشاره به حمايت هاي فراوان امريكا 

از داعش، خاطرنشان كرد: نبرد امريكا با داعش به 
خاطر به وج��ود نيامدن » داعش ب��دون كنترل« 
است. امريكا با آنكه در ظاهر با داعش مبارزه مي كند 
اما در حقيقت دوس��ت دارد داعش كنترل ش��ده 
باقي بماند تا بتواند سياست هاي خود را در منطقه 
عملي سازد. وي با بيان اينكه امريكا با ايجاد ناامني 
در منطقه در صدد نفوذ به ايران است، تأكيد كرد: 
امريكا دشمني ديرينه اي با نظام جمهوري اسالمي 
ايران دارد، از اين رو مي كوشد تا با ايجاد ناامني در 
منطقه به جمهوري اسالمي ايران نفوذ كرده و مانع 

پيشرفت آن شود. 

 کبری آسوپار
   گزارش 


