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ديپلماسي زيرشلواري!
موج حضور تيم ه��اي ديپلماتيك در اي��ران در حالي ادام��ه دارد كه يكي از 
چالش هاي اين ديدارها موضوع پوش��ش برخي از زنان همراه اين تيم هاست. 
روندي كه نش��ان مي دهد، وزارت ام��ور خارجه به عن��وان متولي هماهنگي 
برنامه هاي اين تيم ها، اهتمامي به وضعيت پوشش زنان ديپلماتي كه به ايران 
سفر مي كنند، ندارد. تازه ترين اتفاق اين حوزه مربوط به نوع پوشش يكي از زنان 
همراه تيم اتحاديه اروپا در تهران بوده كه چندي پيش با هدف برگزاري سومين 
دور مذاكرات سياسي سطح باال بين ايران و اتحاديه اروپا، به كشورمان سفر كرده 
بودند. بر اين اساس، يكي از خانم هاي همراه هلگا اشميت در اين مذكرات نوعي 
پوشش خارج از عرف استفاده كرده كه بي شباهت به زير شلواري نيست. اين 
موضوع با اعتراض رسانه ها همراه شد و سايت مشرق »ديپلماسي زير شلواري« را 
به اين اتفاق نسبت داده است. اين در حالي بود كه چند ماه قبل در حاشيه ديدار 
وزير خارجه ايتاليا با حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان شاهد حضور زني با 
لباس نامتعارف بوديم، رسانه هاي ايراني پوشش وي را پيژامه يا همان زيرشلواري 
خواندند. گفتني ا ست با توجه به آنكه پروتكل رسمي جمهوري اسالمي ايران، 
زنان خارجي را ملزم به داشتن حجاب مي كنند، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا 

وزارت امورخارجه عالقه اي به پيگيري و اجراي اين پروتكل دارد يا خير؟ 
.................................................................................................................................

 پاسخ طنزآميز سيدحسن نصراهلل 
به دروغگويي سعودي ها

با فرو ريختن آخرين پايگاه گروهك تروريستي داعش به دست ارتش سوريه 
و مدافعان حرم، كس��اني ك��ه روزي حامي اين گروهك تروريس��تي بودند، 
مي كوشند خود را شريك اين پيروزي بزرگ كنند. بر اين اساس، اخيراً برخي 
چهره هاي سعودي مدعي شده بودند عربستان در شكست داعش شريك است، 
پس از اين ادعا سيدحسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان با طعنه طنزآميزي 
پاسخ آنها را داد. سيد مقاومت در سخنراني خود به مناسبت پيروزي جبهه 
مقاومت به گفته سعودي ها لبخند مي زند و مي گويد: يكي از سعودي ها گفته 
ما در پيروزي بر داعش شريكيم، باشه داداش! فقط يك عمليات كه بوديد رو 

بگيد، فقط بگيد فرماندهانتون كجا بودن، سربازاتون كجا بودن؟!
گفتني  اس��ت ويدئوی اين بخش از سخنان سيدحس��ن نصراهلل به صورت 

گسترده در ميان كاربران توئيتر در حال دست به دست شدن است. 
.................................................................................................................................

»ويز« اسرائيلي است
اكانت فارسي وزارت خارجه رژيم صهيونيس��تي در توئيتر، به تازگي تأييد 
كرده كه نرم افزار ويز در سرزمين هاي اشغالي طراحي شده است. اين اكانت 
در پستي خبر ممنوعيت استفاده اين اپليكيشن توسط رانندگان تاكسي هاي 
آنالين را مورد بازتاب قرار داده و به دنبال اين پست يكي از كاربران توئيتر از 
آنها سؤال كرده كه »مگه waze اس��رائيليه؟«. گردانندگان اين صفحه در 
پاسخ به اين پرسش گفته اند: »بله ويز اسرائيله و اين اواخر راهنماي فارسي 

هم به آن اضافه شده است.«
.................................................................................................................................

هالل احمر:  تمركز ما روي كرمانشاه است
پس از آزادي شهر البوكمال و سقوط آخرين پايگاه تروريست هاي داعش، 
جمهوري اسالمي ايران محموله اي از كمك هاي انسان دوستانه را به اين شهر 
فرستاد. اين موضوع بازتاب گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي داشت و اين 
بين برخي از مخالفان نظام با سوءاستفاده از موقعيت، كمك هاي ارسال شده 
را مربوط به هالل احمر معرفي كردند تا از اين طريق ضمن ايجاد بي اعتمادي 
نسبت به دستگاه هاي امدادرسان، اينگونه القا كنند كه كمك هاي مردمي 
به زلزله زدگان كرمانشاه سر از سوريه درآورده است. پس از اين موج اكانت 
رسمي جمعيت هالل احمر در توئيتر با انتشار پستي ضمن تكذيب ارسال 
كمك هاي مردمي به سوريه عنوان كرد: »كمك بشردوستانه فارغ از دين، 
نژاد و مليت امري پس��نديده است اما محموله اي از س��وي هالل احمر به 
البوكمال سوريه ارسال نشده است. تمامي محموله هاي هالل احمر آرم اين 
جمعيت را دارند، كافي است تصاوير و فيلم ها را بررسي كنيد. تا اطالع ثانوي 

تمركز هالل احمر صرفاً به منطقه زلزله زده كرمانشاه است.«

 

در پيام تبريك سرلشكر باقري عنوان شد
 آمادگي نيروهاي مسلح

براي جلوگيري از بروز فتنه هاي مشابه داعش  
به مناس�بت پي�روزي نيروه�اي جبهه 
مقاوم�ت بر نيروهاي داعش�ي، س�ردار 
سرلش�كر پاس�دار محمدباقري رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح در پيام تبريكي 
به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي 
كل قوا )مدظل�ه العالي( بر اعالم آمادگي 
 نيروه�اي مس�لح ب�راي جلوگي�ري 
از ب�روز فتنه ه�اي مش�ابه فتن�ه خطرن�اك داع�ش تأكي�د كرد. 
به گزارش »جوان« در متن اين پيام آمده است: پيروزي بزرگ، شكوهمند 
و تاريخي جبهه مقاومت اسالمي بر فتنه مهلك و خطرناك داعش و پايان 
خالفت خودخوانده و نمايش اين گروهك پليد و جنايتكار را به حضرتعالي، 
امت اسالمي و آحاد رزمندگان و مدافعان حرم و سردار سرافراز و پرافتخار 
حاج قاسم س��ليماني تبريك عرض مي نمايم. در بخش ديگري از اين پيام 
آمده است: بي شك دشمني كه اصل موجوديت انقالب اسالمي و هويت ملي 
و ديني ايران عزيز را در طراحي اين نقشه ش��يطاني هدف قرار داده است، 
مانند ماري زخم خورده ساكت و آسوده نخواهد نشست و فتنه انگيزي ها و 
جنگ افروزي ه��ا را در عرصه ها و مناطق ديگر عليه م��ا دنبال خواهد كرد. 
هرچند تالش آنان برابر جبهه حق ابتر و محكوم به فناست، اما رهنمودهاي 
نافذ حضرتعالي در حفظ انگيزه، هوشياري، وحدت، كارفرهنگي بصيرت افزا 
و مهم تر از همه آمادگي هاي همه جانبه دفاعي ما، ان شاءاهلل مقدمه واجب و 

تضمين كننده شكست دشمن در آينده است. 
 در پايان اين پيام آمده است: بر رزمندگان و شهيدان جبهه  مقاومت اسالمي 
و خانواده هاي معظم ش��هداي مدافع ح��رم از فاتحين اي��ران تا فاطميون 
افغانستان، زينبيون پاكستان، حيدريون و حشدالشعبي عراق و بسيج مردمي 
سوريه و يكايك فرماندهان و نيروهاي مسلح مقتدر و تاريخ ساز در اين جبهه 
افتخارآفرين - به ويژه نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي و فرمانده 
دالور و خردمند آن - درود مي فرستيم و به حضرتعالي و ملت رشيد ايران 
اطمينان مي دهيم، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي تحت عنايات حضرت 
ولي عصر )عج( و منويات فرامين مقام عظماي واليت و رهبري، با صيانت از 
استقالل، تماميت ارضي و امنيت ملي، پاسداري از انقالب و نظام اسالمي و 
حراست از قدرت بازدارندگي دفاعي كشور، جبهه دشمن را همچنان مقهور 

اقتدار و صالبت خود خواهند ساخت.
همچنين سرتيپ ستاد اميرحاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در پيامي پايان س��يطره ش��جره خبيثه داعش را به فرمانده معظم كل قوا، 
رياست محترم جمهور، مردم شريف ايران اسالمي به ويژه خانواده هاي معزز 
و گرانقدر ش��هداي مدافع حرم تبريك گفت. در متن اين پيام آمده است: 
اينجانب با تبريك اي��ن پيروزي عظيم و تاريخي ب��ه فرمانده معظم كل قوا 
)مدظله العالي(، رياست محترم جمهوري اسالمي، مردم شريف ايران اسالمي 
به ويژه ب��ه خانواده هاي معزز و گرانقدر ش��هداي مدافع حرم و به خصوص 
فرمانده شجاع و سرافراز نيروي قدس سپاه سردار سرلشكر پاسدار حاج قاسم 
سليماني و همه دلبستگان و مدافعان حريم اهل بيت عصمت و طهارت)ع(، 
اعالم مي دارم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با توكل و اعتماد راسخ 
به مدد و نصرت الهي همچون گذشته از محور مقاومت با تمام توان و ظرفيت 

حمايت و پشتيباني خواهد كرد.

در روزهاي پاياني هفته بسيج، سردار غالمحسين 
غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين به 
همراه جمعي از همكارانش در اين سازمان به قم 
رفت تا گزارشي از عملكرد بسيج به مراجع عظام 
قم ارائه دهد، س�پس توصيه ها و مواعظ ايشان 
در مورد عملكرد سازمان بسيج را دريافت كند 
اين ديدارها با مراجع روز پنج شنبه برگزار شد، 
گزارشي اجمالي از آن را در ادامه خواهيم خواند. 

    اتصال بسيج به حوزه علميه
 بسيار پر بركت خواهد بود

حضرت آي��ت اهلل ناص��ر مكارم ش��يرازي در ديدار 
سردار غالمحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين با تقدير از فعاليت هاي سازمان بسيج، 
گفت: توضيحات نشان مي دهد كه نقطه هاي اصلي 
درد را كاماًل پيدا كرديد و به س��راغ درمان رفتيد، 
شناخت مشكالت و دردها نيمي از معالجه است. وي 
با اشاره به پيروزي محور مقاومت بر تروريست هاي 
داعش، افزود: پيروزي هاي اعجاب انگيز اخير اثبات 
كرد كه مذهب نقش مهمي در پيروزي بر دشمنان 
دارد، ما مي دانيم كه سپاه، بسيج و نيروهاي مسلح 

بر تفكر مذهبي پايه گذاري شده اند. 
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان 
اينكه فعاليت هاي حشدالش��عبي و مدافعان حرم 
براساس تفكرات ديني و مذهبي بوده، اظهار داشت: 
معلوم مي شود اعتقادات ديني خميرمايه اصلي كار 
است و دشمن هم چون اين را ندارد، نمي تواند پيروز 
شود؛ دش��من بمب اتم دارد اما از اين سالح بسيار 
مؤثر بي بهره اس��ت. س��الح مهم اعتقادات ديني و 
مذهبي باعث شد پيروزي ايجاد شود، انگيزه سردار 
سليماني و دوستانشان اين است كه بايد مسلمانان 
را از چنگ جنايتكاران نجات دهند و از شهادت در 

اين راه استقبال كنند. 
حضرت آيت اهلل مكارم ش��يرازي ب��ا تأكيد بر اينكه 
بايد اين سرمايه را حفظ كرده و توسعه دهيم، ابراز 
داشت: دش��منان در فضاي مجازي شبهاتي ايجاد 
مي كنند تا اعتق��ادات را از بين ببرند و به مس��ائل 
اخالقي خدشه وارد كنند، دش��منان مي خواهند 
چيزي را كه س��الح اصلي است از دست ما بگيرند، 
بايد كاماًل مراقب باشيم و اين سالح را حفظ كنيم. 

حضرت آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به مشكالت 
زلزله زدگان، گفت: چادرها جوابگوي حل مشكالت 
زمستان زلزله زدگان نيست، بايد سرپناهي مطمئن 

براي افراد به صورت موقت در نظر گرفته شود. 
وي ارتباط بسيج با حوزه علميه را امري مهم دانست 
و ادامه داد: اميدواريم با آمدن ش��ما در بسيج يك 
تحول عمده اي پيدا ش��ود، اتصال بس��يج به حوزه 

علميه براي شما بسيار پربركت خواهد بود، توجه به 
اين مسئله نشان مي دهد ريشه اي فكر كرده ايد. 
   مذاكره با دشمن راهي به جايي نمي برد

آيت اهلل العظم��ي ن��وري همداني ب��ا تبريك هفته 
بسيج و مقاومت، گفت: اين فتح و پيروزي ها يقيناً 
كار خداست كه به دس��ت توانمند نيروهاي مؤمن 
و انقالبي انجام گرفت. بايد دش��من را ش��ناخت و 
مراقب كيد دشمنان بود؛ چراكه آنان عهد و ايمان 
نمي شناس��ند. غير از جهاد راهي ب��راي مبارزه با 
دشمنان نيست، مذاكره با دش��من راهي به جايي 
نمي برد و قرآن كريم همواره دس��تور جهاد و قيام 

كرده است. 
ايشان با ابراز خوش��حالي از ديدار با مسئوالن عالي 
بس��يج خاطرنشان كرد: خدمات بس��يج در تمامي 
عرصه هاي نظامي و فرهنگي و... بسيار بسيار باالست 
و الحمدهلل بسيجيان در خدمت به محرومان گام هاي 
خوب و ارزنده اي برداشته اند. مرجع تقليد شيعيان 
با ابراز ناراحتي از زلزله اخير عنوان كرد: بس��يج در 

مناط��ق زلزله زده با تأس��ي ب��ه مقام معظم رهبري 
فعاليت هاي بس��يار خوبي انجام داده اس��ت. شما 
بسيجيان كه سربازان امام زمان هستيد بايد با قوت 

راه هجرت و عظمت را انجام دهيد. 
آي��ت اهلل نوري همداني در پايان تأكي��د كرد: نبايد 
گمان كنيم كه كار شيطان و ايادي اش تمام شده، 
بلكه بايد همواره خود را با ايمان و معنويت تجهيز 
كنيم و بايد با نصب العين قراردادن جهاد و شهادت 

در اين راه روشن قدم برداريم. 
   جايگاه بسيج سطح مياني 

ميان حاكميت و توده هاي مردم است
آيت اهلل مصباح يزدي در ديدار رئيس و مس��ئوالن 
سازمان بسيج ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن 
هفته بس��يج، گفت: با پول و امكانات، لزوماً كارها 
درست نمي شود، بلكه بايد ابتدا به ريشه توجه كرد 
كه رشد، اصولي طي شود. بايد فكر و ايمان را درست 
كرد، البته به موازات آن ساير مسائل نيز كه فرع كار 
اس��ت بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد تئوري هاي 

واليت فقيه و حكومت اسالمي را در جامعه تبيين 
كرد تا دشمن نتواند اين س��رمايه ها را در معرض 
خطر قرار دهد، مبادا يك معلم يا استاد در مدرسه، 

دانشگاه يا حتي حوزه، فكر جوانان را خراب كند. 
آي��ت اهلل مصباح يزدي با اش��اره به زلزل��ه اخير در 
كرمانشاه، گفت: زلزله اخير حوادث بسيار سختي 
براي خانواده ها به وجود آورد، آنچه موجب آرامش 
مردم مي ش��ود و مي تواند آنها را نگ��ه دارد، ايمان 

و اعتقادات اس��ت ك��ه حت��ي در اوج باليا، موجب 
شكرگزاري مردم مي شود. 

وي تصري��ح كرد: بس��يج باي��د به واس��طه انگيزه 
قوي تر، ش��ور و نشاط باالتر و مش��اركت بيشتر در 
همبستگي هاي اجتماعي، معارف را از امام جامعه 
دريافت كند و در جامعه انتشار دهد. تقويت بسيج 
با امتيازات مادي طبيعتاً درست نمي شود، نه تنها 
س��ودي ندارد بلكه ضرر هم دارد. سطح مياني بين 
حاكميت و توده مردم، بس��يج اس��ت كه بايد اين 
جايگاه را ش��ناخت تا بهتر بتوان نقش بسيج را در 

جامعه ايفا كرد. 
  كشورهاي منطقه با الگوبرداري از بسيج

 توانستند پيروز شوند
آيت اهلل العظمي س��بحاني در ديدار با مس��ئوالن 
سازمان بسيج گفت: اين روزها را از سويي به دليل 
زلزله كرمانش��اه و ج��ان باختن جمع��ي از مردم 
عزيزمان سوگواريم و از سوي ديگر با پيروزي هاي 

رزمندگان خوشحال هستيم. 
ايشان سپاه و بسيج را بازوان اصلي انقالب دانست و 
تأكيد كرد: اين دو نهاد به عنوان يادگار ارزشمند امام 
قدرت نظام اسالمي هستند. بسيج بايد در حوزه هاي 
مختلف از خدمت به مردم تا فعاليت هاي فرهنگي 
و... حضور داشته باش��د كه الحمدهلل اين فعاليت ها 
انجام مي شود. وي با اش��اره به اقدامات بسيجيان 
تصريح كرد: وجود بس��يج در همه جا نافع و مفيد 
اس��ت كه بايد مس��ئوالن به نيازمندي هاي بسيج 
و تقويت آن توجه كنند. كش��ورهاي منطقه نيز با 
الگوبرداري از بسيج توانستند، پيروز شوند و همگان 

از امام امت الگو گرفتند. 
  وجود بسيج براي جامعه ضروري است

آيت اهلل العظم��ي عل��وي گرگاني ضم��ن تقدير از 
زحمات بسيجيان عنوان كرد: بنده افتخار مي كنم 
در خدمت بسيجيان هس��تم. اميدوارم بسيج براي 
ملت عزيز و انقالبي همواره مژده هاي بيش��تري در 

پيروزي ها به ارمغان بياورد. 
ايشان بسيج را مسئله مردمي و اجتماعي دانسته و 
خاطرنشان كرد: بسيج عنواني همگاني براي اقشار 
مختلف و حتي اقليت هاي كش��ورمان است. بسيج 
در جامعه همچون رگ هاي بدن است كه در تمام 
نيروهاي جامعه نقش، حد و وظيفه دارد و وجود آن 

براي جامعه ضروري است. 
مرجع تقليد شيعيان با تبريك پيروزي هاي جبهه 
مقاومت و مجاهدت رزمندگان در نابودي گروه هاي 
تكفيري گفت: اگر نيت كارهايمان براي خدا باشد، 
خدا بهترين جزا، پاداش و حقوق را به ما خواهد داد 

و اجر كريمانه الهي نصيب ما خواهد شد.

مراجع تقليد و علمای قم در ديدار با رئيس و مسئوالن سازمان بيان كردند

تقدير از بسيج و تأكيد بر تقويت آن

آي�ت اهلل مكارم ش�يرازي: 
پيروزي ه�اي اعجاب انگيز 
اخير اثبات ك�رد كه مذهب 
نق�ش مهمي در پي�روزي بر 
دش�منان دارد، ما مي دانيم 
كه سپاه، بس�يج و نيروهاي 
مس�لح ب�ر تفك�ر مذهب�ي 
پ�ايه گ�ذاري ش��ده ان�د

زهير صيدانلو | فارس

فرمانده كل س�پاه پاس�داران با اش�اره به پايان س�يطره 
جغرافياي�ی داع�ش در منطق�ه از ت�الش اي�ران ب�راي 
حف�ظ ثب�ات در منطقه خب�ر داد و درخص�وص تهديدات 
مس�تقيم عربس�تان ب�ر اي�ن نكت�ه تأكي�د ك�رد ك�ه 
اي�ران وارد مقابل�ه مس�تقيم ب�ا عربس�تان نمي ش�ود. 
پايان نبرد با داعش بهانه اي ش��د تا فرمانده س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي در مقابل خبرنگاران حاضر شود و به تشريح اين 
موفقيت بزرگ بپردازد، موفقيتي كه توانسته است ايران را به 
جايگاه برتر منطقه ارتقا دهد و نق��ش ايران را در حفظ امنيت 

كشورهاي همسايه به خصوص عراق و سوريه نشان دهد. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي جعفري 
در اين نشس��ت خبري گفت: عامل پيروزي ه��اي بزرگ ملت 
ايران در دوران انقالب و دفاع مقدس و در برابر همه توطئه هاي 
امنيتي و بحران هاي طبيعي و غيرطبيعي حضور و پشتيباني 
مردم بود كه نام آن بسيج است، بسيج مظهر مقاومت مردم ايران 

و ملت مسلمان منطقه است. 
وي با اشاره به الگوبرداري كش��ورهاي منطقه از الگوي بسيج، 
گفت: اين پيروزي هاي بزرگ منطقه مديون بسيج است، بسيجي 
كه با فرمان امام در ايران ش��كل گرفت و اين مقاومت مردمي و 

هشت سال دفاع مقدس باعث الگوگيري جوامع ديگر شد. 
سرلش��كر جعفري با بيان اينكه سرنوش��ت انقالب اسالمي به 
بسيج گره خورده، پيروزي شكوهمند جبهه مقاومت را مرهون 
به صحنه آمدن تفكر و الگوي بس��يجي دانس��ت و گفت: اين 
پيروزي، نابودي كامل و صددرصدي داعش نيست بلكه نابودي 
حاكميت و خالف��ت خودخوانده داعش اس��ت و  اين دو با هم 
تفاوت دارد. داعش به صورت گروه ه��اي چريكي و زيرزميني 
در كشورهاي مختلف از جمله افغانستان حضور دارد و تهديد 
عليه اسالم و امت اسالمي است، لذا مقابله با توطئه هاي آنها را 
در دستور كار داريم. آمادگي خوبي برابر اين تهديدات داريم و 

كارآمدي جبهه مقاومت عمال اثبات شده است. 
    در برابر عربستان خويشتنداري مي كنيم

سرلشكر جعفري در پاسخ به سؤالي درخصوص رويكرد خصمانه 
عربستان سعودي عليه ايران و حزب اهلل، گفت: انقالب اسالمي 
يك اصل و جهت گيري اهدافي دارد كه به صورت طبيعي با منافع 
برخي كشورها از جمله امريكا و اسرائيل و دست نشانده هاي آنها 
در منطقه در تضاد قرار مي گيرد. حرف اصلي انقالب اسالمي اين 
است، سرنوشت مردم به دست خودشان باشد بنابراين هركه در 
جبهه استكبار حضور دارد، با جبهه انقالب اسالمي و مقاومت 
درگير است. عربس��تان متأس��فانه يكي از اين كشورهاست و 
 دست نشانده استكبار اس��ت، همكاري اطالعاتي و امنيتي اش 
با اسرائيل بارها اثبات شده است و طبيعي  است كه سعودي ها 

خودشان را در جبهه مقابل انقالب اسالمي ببينند. 
وی ادام��ه داد: حرف ما اين اس��ت كه نه با دست نش��انده هاي 
استكبار، بلكه با خود شيطان بزرگ و عامل اصلي يعني امريكا 
و اس��رائيل كار داريم، بنابراين خويش��تنداري ايران را در برابر 
عربس��تان مي بينيم و نمي خواهيم وارد مقابله مستقيم با آنها 

شويم، توصيه مي كنيم دست از اين كارها بردارند وگرنه در جبهه 
مقابل انقالب هستند و تركش هاي آن را دريافت مي كنند. 

   بسيج بايد حالل مشكالت باشد
فرمانده كل س��پاه همچنين در پاسخ به س��ؤالي درخصوص 
رويكرد جديد بسيج در آينده گفت: بسيج هميشه بايد حالل 
مش��كالت اجتماعي و فرهنگي كشور باش��د، براي همين در 
بحران هايي كه براي مردم پيش مي آيد مثل زلزله بس��يج هم 
حضور گس��ترده دارد. فرمانده كل س��پاه افزود: امروز مسئله 
اصلي ما برخي معضالت اجتماعي اس��ت، اين مشكالت بدون 
حضور مردم حل نمي شود، يكي از مسائل امنيت محالت است 
و بسيج مي تواند با گشت هاي خود اين امنيت را ايجاد كند و اين 
طرح در حال اجراست. طرح  هاي  مختلفي هم مانند اشتغالزايي 
از اقداماتي است كه توسط بسيج در حال انجام است. سرلشكر 
جعفري با تشريح عملكرد بسيج و سپاه در زلزله اخير كرمانشاه 
گفت: امروز اسكان زلزله زدگان  موقت در كانكس است و همه 
تالش��مان را بر اين قرار داديم كه تا يك م��اه و نيم ديگر همه 
زلزله زدگان روستايي در كانكس ها، اسكان موقت داده شوند تا 

ببينيم برنامه دولت براي ساختن اسكان دائمي چيست. 
وي در خصوص پس��اداعش گفت: اينكه با از بين رفتن حاكميت 
داع��ش منطقه ام��ن خواهد ب��ود، چنين چيزي نيس��ت. چون 
اصلي ترين اقدامات دشمن كه جزء ساده ترين كارهاست، ايجاد 
ناامني اس��ت. داعش در آينده يا به صورت پراكن��ده در منطقه 
گسترش خواهد يافت يا به عمليات هاي چريكي عين عراق ادامه 

خواهد داد يا اينكه با سازماندهي مجدد و موقت به قصد حركات 
مذبوحانه براي بازپس گيري مناطق آزاد ش��ده خواهد پرداخت 
كه در هر حالت با آمادگي كامل جبهه مقاومت با شكست مواجه 
خواهد شد. فرمانده كل سپاه با بيان اينكه عوامل اصلي شكست 
داعش را بايد در دوران دفاع مقدس خودمان جست وجو كرد كه 
عامل اعتقادي يكي از آنها است، گفت: امريكايي ها و اسرائيلي ها 
و متأسفانه سعودي ها نمي توانند موضع انقالب اسالمي را تحمل 
كنند و به ناچار به جنگ عقيدتي با انقالب اس��المي برخاستند، 
جريان تكفيري ها كه سابقه هم داشته را به وجود آوردند اما نقش 
اصلي و تعيين كننده در مقابل داعش، نيروي مردمي با انگيزه بود. 
سرلشكر جعفري، مديريت و رهبري را از ديگر الزامات اين جبهه 
مردمي معرفي و خاطرنش��ان كرد: از آنجا كه موضوع مديريت 
مقاومت و مقابله با دش��من بايد از نوع مردمي باشد، بنابراين، 
اين مديري��ت انقالبي و  مردم��ي در برادر عزيزم س��ردار حاج 

قاسم سليماني و ديگر عزيزان در سوريه و عراق بروز كرد. 
   از ملت های تحت ستم حمايت می كنيم

فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه هر جا ملت هاي اسالمي تحت 
ظلم باشند از آنها حمايت مي كنيم، تصريح كرد: در كشورهاي 
ديگر از جمله يمن حمايت هاي ما تفاوت دارد و كمك هاي ما 
بايد به درخواست حاكميت باش��د. امروز در يمن حاكميت به 
دس��ت انصاراهلل اس��ت و كمك هاي ايران در حد مستشاري و 
معنوي است كه يمن بيشتر به آنها نياز دارد، جمهوري اسالمي 

هم از اين كمك ها دريغ نمي كند و اين راه ادامه دارد. 

فرمانده كل س��پاه در بخش ديگ��ري از اين نشس��ت خبري 
گفت: اينك��ه ام��روز مي گوييم ه��ر جنگ جدي��دي به محو 
رژيم صهيونيستي منجر مي شود، يك  ادعاي ثابت شده است. 
آنها بخشي از توان جبهه مقاومت را در جنگ هاي ۳۳ روزه و ۲۲ 
روزه و هشت روزه ديده اند و امروز كه جبهه عظيم مقاومت شكل 
گرفته، اين حرف اثبات شده است. سرنوشت جبهه مقاومت به 
هم گره خورده و همه با هم اتحاد دارند، اگر اسرائيل به گوشه اي 
از آن حمله كند بخش هاي ديگر جبهه به كمك خواهند رفت. 

    دولت به هيچ وجه به دنبال مذاكره موشكي نيست
فرمانده كل سپاه درباره اظهارات اخير غربي ها درخصوص توان 
موشكي ايران با اشاره به سخنان رئيس جمهور فرانسه در اين مورد 
با بيان اينكه ايران به هيچ وجه اجازه مذاكره بر سر توان موشكي را 
نخواهد داد، گفت: دولت هم به هيچ وجه دنبال اين موضوع نيست 
و غربي ها هم به زودي متوجه بي نتيجه بودن تالش خود مي شوند. 
سرلشكر جعفري در بخش ديگري از سخنان خود مجدداً يادآور 
شد: ما نمي توانيم بگوييم ديگر شاهد ناامني در منطقه نيستيم، 
چراكه يكي از آس��ان ترين كارها ايجاد ناامني است، بايد منتظر 
اقدامات ضدامنيتي جديد دش��من باش��يم و خودمان را آماده 
كنيم. امروز حاكميت داعش تمام شده و ديگر سرزمين ، شهر و 
روستايي در دستش نيست ولي داعش از بين نرفته و ممكن است 
آنها دوباره خودشان را در جايي سازمان بدهند و بخواهند شهري 

را پس بگيرند، البته يك تالش مذبوحانه است. 
سرلش��كر جعفري با بيان اينكه هويت حزب اهلل به س��الحش 
است، تصريح كرد: ماهيت حزب اهلل اين است كه در برابر دشمن 
قسم خورده ملت لبنان يعني اسرائيل مسلح و مجهز باشد، چراكه 
اولين هدف اسرائيلي ها كشور لبنان است، بنابراين، اين موضوع 
از اساس قابل مذاكره نيست. فرمانده كل سپاه با بيان اينكه امروز 
مشابه حشدالشعبي عراق در سوريه هم ش��كل گرفته، گفت: 
نيروهاي مردمي نقش بسزايي در مبارزه با تروريست ها داشتند و 
االن دولت و مجلس سوريه بايد در قوانين خود اين نيروي مردمي 
را به رسميت بشناسند. آقاي بشار اسد قدر اين نيروها را مي داند و 
قطعاً آن را قانوني خواهد كرد تا براي تهديدات آينده باقي بمانند. 
اميدواريم با توجه به نشست هاي سه جانبه اخير )ايران، روسيه و 

تركيه(، آتش بس پايدار در سوريه شكل بگيرد. 
وي با بيان اينكه سپاه و مردم ايران براي بازسازي سوريه آمادگي 
دارند، گفت: جلساتي هم با دولت داشتيم و مشخص شد سپاه 
با توجه به توان و تجربه موجود بهتر از ديگران مي تواند در اين 
عرصه نقش ايفا كند البته به خواست دولت سوريه بستگي دارد 
اما صحبت هايي در اين زمينه شده و در حال اجرا شدن مقدمات 

و آمادگي هاي اوليه هستيم. 
فرمانده كل سپاه با تجليل از نقش سردار حاج قاسم سليماني 
در پي��روزي جبه��ه مقاومت بر فتن��ه داعش اظهار داش��ت: 
اين از بركات انقالب اس��المي اس��ت كه فرمانده لشكر ما كه 
موفقيت هاي زي��ادي در دفاع مقدس داش��ت، امروز فرمانده 
كالن هدايت كننده جبهه هاي عراق و سوريه و منطقه است و 

موفقيت هاي زيادي را به دست آورده است.
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فرمانده كل سپاه در نشست خبري: 

مقابلعربستانفعالًخويشتنداريميكنيم


