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اختالفوزيرعلومورئيسجمهوردربارهبورسيهها
محمدصادق كوشكي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درب��اره اظهارات 
متفاوت رئيس جمهور و وزير علوم درباره بورس��يه ها 
نوشت: روحاني مي گفت اگر بدونيد در پرونده بورسيه ها چقدر تخلف 
رخ داده! و امروز وزير علوم مي گويد به بورسيه ها ظلم شده چون از 4هزار 

بورسيه فقط 38نفر اخراج شده اند! حاال كداميك راست گفته اند؟
........................................................................................................................

دروزارتارتباطاتچهخبراست؟!
زرآبادي نماينده قزوين در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اظهارات 
آذري جهرمي در مورد ارزش اف��زوده گفت: آقاي وزير دغدغه ش��ما 
حق الناس نيست، دغدغه شما تغيير بازيگران اصلي اقتصاد ديجيتال 
و نشاندن مهره هاي خودتان و تيمتان بر سر چاه هاي درآمدي جديد 
فضاي مجازي است. راستي آقاي جهرمي! گويا از چند روز پيش خبر 
نطق امروز را داشتيد و تمام تالش خود را كرديد كه اين اتفاق رخ ندهد، 

مگر هنوز به مكالمات تلفني دسترسي داريد؟!
يك فعال فضاي مجازي به نام علي سيستانی  در صفحه شخصي خود در 
توئيتر دراين باره نوشت: نطق نماينده قزوين در مورد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات شوكه كننده بود! توي وزارت ارتباطات چه خبره؟!  به نظرم 

قبل از مجلس بايد مطالبه شفافيت وزارت ارتباطات رو داشته باشيم!
........................................................................................................................

انتقادضرغاميازعملكردخصوصيسازيدركشور
س��يد عزت  اهلل ضرغامي رئيس سابق س��ازمان صدا و سيما در حساب 
توئيتري خود نسبت به عملكرد خصوصي سازي در كشور انتقاد كرد. 
رئيس سابق سازمان صدا و س��يما و عضو كنوني شوراي عالي فضاي 
مجازي در سفري كه اخيراً به استان قزوين داشته است ضمن بازديد 
از كارخانه كنتورس��ازي قزوين با كارگران و متخصصان اين مجموعه 
صنعتي گفت و گو كرد. كارخانه كنتورسازي قزوين در راستاي اجراي 
قانون خصوصي سازي مدتي است تعطيل شده و كارمندان و كارگران 
آن به ناچار خانه نشين شده اند. سيدعزت اهلل ضرغامي با انتشار پستي 
در توئيتر خود، ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد 

جذب سرمايه گذاري هاي خارجي نوشت:
در ش��رايطي ك��ه رهب��ر انق��الب، مك��رراً ب��ر راهب��رد »حمايت از 
سرمايه گذاري« به ويژه از سوي خارجي ها و حتي امريكايي ها پافشاري 
مي كنند، عملكرد خصوصي س��ازي در كش��ور، از راهب��رد »نابودي 

سرمايه گذاري هاي موجود« تبعيت مي كند!
........................................................................................................................

غلوگوييجديدژنرالمهندس
محمد پاداش يكي از كاربران توئيتر به س��خنان اخير زنگنه در مورد 

تحريم هاي امريكا واكنش نشان داده و در توئيتر نوشته است: 
زنگنه به تحريم ها گفته ضربات كشنده! تحريم هايی كه اثر 30درصدي 
در اقتصاد ما داره و فقط 30درص��د از بودجه ايران حاصل فروش نفته 
و امريكا همين رو مي خواد تا مس��ئوالن ما آنقدر از تحريم ها بترسن. 
ضربه كشنده فقط كرس��نت كه جريمه 14ميلياردي دالري به كشور 

تحميل كرد. 
........................................................................................................................
»حبالحسينيجمعنا«درصدرترندهاياربعينيتوئيتر

 براساس آمار تا روز دوشنبه هشتگ »حب الحسين يجمعنا« در صدر 
و هشتگ »الحسين يجمعنا« در رده دوم ترندهاي اربعيني توئيتر قرار 
گرفته بودند. به طور معمول با فرا رس��يدن ايام خاص مانند تاسوعاي 
حسيني، عاشوراي حسيني، اربعين و... شور و شوق زيادي بين مردمان 
جهان به خصوص مسلمانان دنيا ش��كل مي گيرد و به نوعي از طريق 
»هشتگ« قصد به اشتراك گذاش��تن و به قول معروف تِِرند شدن اين 

حال و هوا در فضاي مجازي دارند. 
چند سالي است كه امام حسين)ع( نيز نقطه مشتركي ميان مسلمانان 

جهان به خصوص در ايام پياده روي اربعين شده است. 
تازه ترين رصد ويژه هشتگ هاي كار شده در حوزه اربعين نشان از اين 
دارد كه عشق به امام حسين)ع( با هشتگ هاي مختلفي در حال تِِرند 

شدن يا بولد شدن است. 
هش��تگ »HussainIsForAll« طي دو هفته گذشته 3هزارو300 

مرتبه و طي ۲4ساعت گذشته 30مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هش��تگ »Arbaeen« طي دو هفته گذش��ته 4ه��زار مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته ۲10مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »Karbala« طي دو هفته گذشته 3هزارو300 مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته 1۲0مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هش��تگ »HusainNeededAgainToday« ط��ي دو هفت��ه 
گذشته ۲هزارو700 مرتبه و طي ۲4ساعت گذشته شش مرتبه مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »HussainInspires« طي دو هفته گذشته 400مرتبه و 

طي ۲4ساعت گذشته ۲1مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هش��تگ »كربال« طي دو هفته گذش��ته ۲0هزارو400 مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته ۹80مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »الحسين« طي دو هفته گذش��ته 10هزارو300مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته ۲۹0مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »ياحس��ين« طي دو هفته گذش��ته 7هزارو800مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته 110مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هش��تگ »اربعين« طي دو هفته گذش��ته 36هزارو100مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته هزارو600مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »لبيك ياحسين« طي دو هفته گذشته 3هزارو۹00مرتبه و 

طي ۲4ساعت گذشته 84مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هش��تگ »األربعين مقدمه الظهور« طي دو هفته گذشته ۲3۲هزار و 
100مرتبه و طي ۲4ساعت گذشته ۲1هزار و ۲00مرتبه مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
هشتگ »حب الحسين يجمعنا« طي دو هفته گذشته 463هزارمرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته 41هزار و 300مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. 
هشتگ »الحسين يجمعنا« طي دو هفته گذشته ۲71هزارو ۵00مرتبه و طي 

۲4ساعت گذشته ۵۹هزارو 700مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است.

دستگاه هاي اجرايي نمي خواهند 
زمين هايي را كه خورده اند پس بدهند

درحوزهزمينخواريهمهدارند
نوشج�انميكنن�دگرچهقوه
قضائي�هپيگيريه�ايالزمرا
انج�امميدهدامادس�تگاههاي
اجراي�يدلش�اننميخواه�د
بدهن�د. پ�س را زمينه�ا
ع��زت اهلل يوس��فيان مال، عض��و 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگ��و با 
فارس، در رابطه ب��ا موضوع زمين خ��واري اظهار داش��ت: همه دارند 
نوش جان مي كنند اما هيچ برخوردي صورت نمي گيرد. هر كسي كه 
مي خواهد در حوزه زمين خواري كاري انجام دهد خيلي راحت مي خورد 
و هيچ برخوردي هم در اين خصوص صورت نگرفته است. نماينده مردم 
آمل در مجلس شوراي اسالمي در ادامه عنوان كرد: هرچند قوه قضائيه 
در اين زمينه پيگيري هاي الزم را انجام مي دهد اما دستگاه هاي اجرايي 

اصاًل دلشان نمي خواهد زمين ها را پس بدهند.

دس�تگاههايكش�وربايدازانتق�اداتمردم،
انتقاداترسانهها،انتقاداتدلسوزانوانتقادات
مصلحاناس�تقبالكنند،بايدازگزارش�گران
فساداستقبالشودوموردتشويققرارگيرند.
به گزارش ميزان، آيت اهلل رئيسي در آيين نكوداشت 
سي وهشتمين سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل 
كش��ور از چهره هاي مختلفي كه در اين 37س��ال 
در جهت ش��كل دادن س��ازمان بازرسي نقش ايفا 
كرده اند، تش��كر كرد و گفت: از تالش ها و زحمات 
عزيزاني كه در دوره هاي جديد مسئوليت داشته اند 
مثل آقايان پورمحمدي و سراج كه مديريت شش 
س��اله اي در س��ازمان داشته اند تش��كر مي كنم و 
اميدواريم ان شاءاهلل در اين دوره مديريت كه جناب 
آقاي درويشيان هستند هم سازمان با تجربه ايشان 

مسير ارتقای خود را طي كند. 
حراستس�ازمانهاكجاهس�تندوقتي

فساددرحالشكلگيرياست؟
آي��ت اهلل رئيس��ی در ادام��ه تصريح ك��رد: بايد از 
مجموعه ها و سازمان های مردم نهاد استقبال شود 
و مجموعه هايی كه در اصالح امور اجتماعی و نظام 
اداری تالش می كنند، پيگيری ها و دلسوزی های 
آنها بايد مورد توجه و تشويق قرار گيرد. فعال شدن 
نظارت های درون س��ازمانی كه چشمان مديران 
هس��تند، در حس��ن اجرای امور و اجرای صحيح 
قوانين بسيار می تواند كمك كند. زمانی كه فساد 
و تخلفی كشف می ش��ود، پرسيده مي شود كه چه 
زمانی اين تخلف پا گرفته، می گويند چند سال قبل 
اما دستگاه های نظارتی درون سازمانی و چشمان 
تيزبين مديران كجا بودند كه اين فساد و كجی را 
نديدند تا در يك مجموعه و س��ازمان به يك غده 

سرطانی تبديل شود. 
هي�چمديريب�دوننظ�ارتمديريتش

تعريفنميشود
آيت اهلل رئيسي گفت: تضمين اجراي قانون، تضمين 
ح��ق اهلل و حق الناس در گ��رو مراقب��ت و نظارت 
علي الدوام اس��ت. اين نظارت امري است كه هرگز 
نبايد از آن غفلت شود و اين نظارت فقط نظارت هاي 
درون سازماني از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، 
ديوان محاس��بات يا دس��تگاه هاي ديگر نيس��ت. 
در تعري��ف مديري��ت هيچ مديري ب��دون نظارت 
مديريتش تعريف نمي شود. مگر ممكن است بدون 
نظارت مديري را يا مديريتي را تعريف كنيم؟ يكي 

از وظايف مدير امر نظارت و مراقبت است. 
اولي�نضمان�تب�راياج�رايقان�ون

خودكنترلياست
وي گفت: نظارت بر حس��ن اجراي ام��ور و اجراي 
صحيح قوانين وظيفه همه مديران در سراسر كشور 
اس��ت. اولين ضامن اجراي قانون خود اش��خاص 
هستند. اينكه در نظامات كنترلي و نظامات نظارتي 
و مديريتي، خودكنترلي را قوي ترين و كارآمدترين 

نظام معرفي مي كنند، دليلش همين است. 

آيت اهلل رئيس��ي اظهار كرد: بايد هر شخصي و هر 
فردي، هر مأموري در خلوت و در َجلَوت، در آشكار 
و پنهان خود را موظف به رعايت قانون بداند. اولين 
ضمانت براي اجراي قانون خودكنترلي اس��ت. هر 
كس��ي بايد خود را در اجراي قانون موظف بداند، 

تخلف نكند، مرتكب جرم نشود. 
امربهمعروفدومينضمانتاجرايقانون

است
رئيس قوه قضائيه بيان كرد: دومين ضمانت اجراي 
قانون و عدال��ت در جامعه گس��ترش نظارت هاي 
مردمي از جمله امر به معروف و نهي از منكر است. 
هر كسي در جامعه بايد احساس مسئوليت بكند، 
حس داشته باشد نسبت به اينكه معروفي دارد ترك 
مي شود يا منكري انجام مي گيرد. اگر اين حساسيت 
از جامعه رخت بربندد يا اجراي امر به معروف و نهي 
از منكر در جامعه سست ش��ود، ما در آن جامعه به 
تعبير اميرالمؤمنين)ع( بايد ش��اهد تسلط اشرار 

باشيم، يعني تسلط بَدان. 
دس�تگاههايكش�ورباي�دازانتق�ادات

استقبالكنند
رئيس قوه قضائيه گفت: دس��تگاه هاي كشور بايد 
از انتق��ادات مردم، انتق��ادات رس��انه ها، انتقادات 
دلسوزان و انتقادات مصلحان استقبال كنند. بايد 
استقبال كنند از يك كارمند با احساس و با تعهدي 

كه نسبت به لغزش ها و كژي ها حساس است. بايد 
از گزارشگران فساد اس��تقبال شود و مورد تشويق 

قرار گيرند. 
آيت اهلل رئيسي با توجه به لزوم توجه به مردم بيان 
كرد: ما هر جا كه به مردم ميدان داديم، در آنجا ضرر 
نكرديم، مردم مسائل را خوب حل كردند. در بحث 
نظارت توجه به نگاه هاي مردم توجه بسيار خوبي 

مي تواند باشد. 
فساداداريحاصلاقداميكشبهنيست

آيت اهلل رئيس��ي در اين مراس��م گفت: بسياري از 
فس��ادها و كجي هايي كه در نظ��ام اداري صورت 
مي گيرد محص��ول يك اقدام يك ش��به و يك روزه 
نيست، بلكه محصول يك غفلت، بي توجهي و چشم 
بستن بر فس��اد و خالف اس��ت كه حاال يك مدتي 
است به مسئله اي تبديل شده كه امروز براي مردم، 
مسئوالن و همه غيرقابل تحمل است. برخي ارقام 
گاهي از رسانه ها پخش مي شود كه اگر رقم پاييني 
باشد مي گويند كم است! چون يك رقم باالتري به 
او گفته شده است در حالي كه رقِم كم هم مشكل 
است و از همين رقم پايين شروع مي شود تا به ارقام 

باال مي رسد. 
نظارتجزءالينفكحكمرانيخوباست

رئيس ق��وه قضائيه خطاب به مدي��ران و كاركنان 
سازمان بازرسي كل كش��ور، تصريح كرد: نظارت 

جزء الينفك حكمراني خوب است و يكي از اجزاي 
مهم در حكمراني خوب مس��ئله نظارت و بازرسي 
علي الدوام است. ممكن است در جامعه سؤال شود 
كه اين موارِد فس��اد يا تخلف چگونه در اين مدت 
شكل گرفته اس��ت؟ اگر به هر دليلي دستگاه هاي 
درون سازماني به وظيفه خود عمل نكردند و غفلت 
داشتند، سازمان هاي برون دستگاهي و دستگاه هايي 
كه در آنجا نظارت نهادينه شده چطور؟ پس نگاه و 

سؤال مردم سؤال درستي است. 
كس�يكهمس�ئوليتداردبايدنسبتبه

مسئوليتخودپاسخگوباشد
آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينك��ه مديران خود را 
پاسخگو بدانند، ادامه داد: نظارت  گريزي ضدارزش 
اس��ت و نظارت پذيري ارزش. قبل از هر كس و هر 
چيز بايد پاسخگوي ذات مقدس پروردگار متعال 
باش��يم. حوزه دوم پاس��خگويي به ارباب رجوع و 
حوزه سوم پاسخگويي به عموم مردم است. كسي 
كه مسئوليت دارد بايد نس��بت به مسئوليت خود 

پاسخگو باشد. 
درآستانقدسشفافيتاقتصاديايجاد

كرديم
آيت اهلل رئيس��ي به ذكر مصداقي پرداخت و افزود: 
مدتي كه توفيق خادمي آستان مقدس رضوي)ع( 
را داش��تم، از بخش هايي كه هميش��ه مورد سؤال 

مردم بود، بخش اقتصادي آستان بود. به دوستان 
سازمان اقتصادي گفتم بخش اقتصادي را شفاف 
كنيد. قريب يك س��ال كار كردند و روز هاي پايان 
مأموريتم در واقع اين ش��فافيت سازمان اقتصادي 
به گونه اي بود كه االن مي شود گفت پشت ويترين 
قرار گرفته و مي توان تمام خصوصيات اين سازمان 
اقتصادي را ديد. مس��ائل روشن ش��د و در جهت 
اعتماد سازي و اطمينان سازي مردم براي پول هايي 
كه به مجموعه هاي موقوف��ي و نذوراتي مي دهند، 

مفيد بود. 
بعضيهابهش�فافيتفقطدرحوزهشعار

توجهدارند
رئيس ق��وه قضائيه در ادام��ه عنوان ك��رد: حتماً 
ش��فافيت امر مهمي اس��ت. اطالعات صحيح را به 
مردم و دستگاه نظارتي دادن مي تواند كمك كند، 
البته مديران بدانند شفافيت نه شعارش بلكه عمل 
كردن به شفافيت، چون بعضي ها شفافيت را فقط 
در حوزه ش��عار ب��ه آن توجه دارند، ش��فاف عمل 
كردن هم به نفع خود دستگاه هاست و هم عملكرد 

دستگاه هاي نظارتي را در واقع تسهيل مي كند. 
توسعهاقتصاديدرگروامنيتاقتصادي

است
 وي اظهار كرد: ما در اين كش��ور توسعه اقتصادي را 
نيازمنديم. توسعه اقتصادي در گرو امنيت اقتصادي 
است. امنيت اقتصادي در گرو مبارزه با فساد اقتصادي 
است و بدون مبارزه با رشوه، رانت خواري و فساد، امنيت 
اقتصادي و زمينه براي س��رمايه گذاران و كارآفرينان 
فراهم نمي شود. كارآفريني و سرمايه گذاري در پرتو 
روابط سالم اقتصادي است. تالش همه بايد اين باشد 
كه اين سالم سازي روند را دنبال كنند كه رونق توليد 
و فضاي سالم براي سرمايه گذاران و كارآفرينان باشد. 
كارآفرين و سرمايه گذار بايد ببيند كارش سريع انجام 

مي شود. 
آيت اهلل رئيسي در بخشي از اظهاراتش تصريح كرد: 
كسي كه سرمايه گذاري مي كند اگر به هر دليلي در 
نظام اداري دچار مشكل شد بايد به سازمان بازرسي 
مراجعه كند و اين سازمان بايد كار را دنبال كند و 
ببيند گير كجاس��ت. حضور سازمان بازرسي فقط 
براي اين نيست كه با فساد مقابله شود، بلكه به اين 

جهت است كه فساد پيش نيايد. 
رئيس قوه قضائيه افزود: رهبر انقالب در سخنراني 
اخيرش��ان فرمودند هفت خان ي��ا هفتاد خان. اين 
خان هايي كه بعض��ي از س��رمايه گذاران را دچار 
ترديد مي كن��د و مي گوين��د چرا س��رمايه مان را 
اينجا بگذاري��م. بايد تمام بخش ه��ا ترتيبي اتخاذ 
كنند كه كار س��رمايه گذار تس��هيل شود. تسهيل 
سرمايه گذاري در گرو اين است كه اگر سرمايه گذار 
و كارآفريني به هر دليل دچ��ار »خوان بي جهت« 
شد، بازرسي كل كشور اين موضوع را پيگيري كند 
و گير هاي بيجا در دستگاه هاي اداري برداشته شود 

تا زود كارخانه برپا و توليد رونق بگيرد.

رئيسي: مديران و حراست سازمان ها موقع فساد كجا هستند؟!
مردمسؤالدرستیمیپرسندكهاگرموقعفسادبههردليلیدستگاههاینظارتیدرونسازمانیكارینكردند،سازمانهایبروندستگاهیچهكاركردند؟!

اس�المي انق�الب پاس�داران س�پاه كل فرمان�ده
اعتمادنداش�تنب�هبيگانگانراعاملاس�تقاللكش�ور
دانس�توگف�ت:تولي�دش�ناورهايب�دونسرنش�ين
باي�ددردس�توركارني�رويدرياييس�پاهق�رارگيرد.
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي 
صبح ديروز در شش��مين همايش ملي ش��ناور هاي تندرو در 
زيباكنار با بيان اينكه اس��تان گيالن نگين درخش��ان كشور 
ايران است، گفت: گيالن سرزمين مرداني مبارز، تاريخ ساز و 
ضداستعمار است و 8هزار شهيد اين استان همچون ستارگاني 

در آسمان بي كران مقاومت ملت ايران مي درخشند. 
سرلشكر سالمي با بيان اينكه استقالل سياسي مهم ترين نوع 
استقالل يك كش��ور است، تصريح كرد: اس��تقالل به معناي 
حاكميت ي��ك ملت بر سرنوش��ت خ��ود و آزادي عمل براي 
پيشرفت و توس��عه است. وي استقالل سياس��ي را به معناي 
جلوگيري از دخالت بيگانگان دانست و عنوان داشت: استقالل 
سياس��ي زماني محقق مي ش��ود كه يك ملت در عرصه هاي 

مختلف روي پاي خود بايستد و بر توان خود متكي باشد. 
وابس�تگياقتصادي،اس�تقالليكملتراسلب

ميكند
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه وابستگي اقتصاد يك كشور 
به بيگانگان س��بب عدم تحق��ق اس��تقالل و آزادي آن ملت 
مي شود، گفت: ما براي مستقل بودن نيازمند اين هستيم كه 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي، نظامي، علمي و فرهنگي بر 

توان داخلي متكي باشيم. 
سردار س��المي با اش��اره به تالش هاي دش��منان انقالب به 
منظور سيطره بر ملت ايران خاطرنش��ان كرد: اگر آرايه هاي 
علم، فرهنگ، اقتصاد و فناوري توسط بيگانگان تأمين شود، 
هيچ كشوري نمي  تواند مستقل باشد. وي با بيان اينكه امروز 
دش��من در موضوع توانمندي هس��ته اي در تالش اس��ت تا 
استقالل ملت ايران را در اين حوزه سلب كند، افزود: تدابير، 
رهنمودها و ايس��تادگي مقام معظم رهبري)مدظله العالي( 
نماد بارز شرافت و كرامت ملت ايران است و همچنين همراهي 
و حمايت ملت سبب ناتواني دشمن در اين عرصه شده است. 
فرمانده كل سپاه خاطرنش��ان كرد: تحقق استقالل، آزادي، 
امنيت و پيشرفت ملت ايران در گرو جهاد كبير و تالش براي 

عدم وابستگي به بيگانگان است. 

برايمستقلبودنبايدقويباشيم
سرلشكر سالمي با تأكيد بر لزوم نشر و گسترش ديدگاه هاي 
نظام جمهوري اس��المي در سراس��ر جهان اظهار داشت: ما 
براي مس��تقل بودن بايد قوي باش��يم زيرا ياد گرفته ايم كه 
براي پيروزي در مقابل دش��من بايد آنه��ا را همواره تعقيب 

و رصد كنيم. 
وي تأمين نيازهاي كش��ور ب��ا بهره مندي از ت��وان داخلي را 
مهم ترين عامل استقالل كشور دانست و ابراز داشت: يك ملت 
زماني عزيز و بزرگ مي شود كه مس��تقل بوده و به بيگانگان 
وابسته نباش��د. فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه هيچ قدرتي 
حق ندارد در سرنوش��ت ملت ايران دخالت كند، گفت: تمام 
قدرت هاي جهان بدانند كه اگر بخواهند با سرنوش��ت ملت 

ايران بازي كنند، با سرنوشت آنها بازي مي كنيم. 
بايدبهس�متتوليدش�ناورهايبدونسرنش�ين

حركتكنيم
سرلشكر سالمي دريا را پيكارگاه اصلي تقابل با دشمنان كشور 
دانست و تصريح كرد: نيروي دريايي بايد توان خود را بيش از 
پيش باال ببرد و به جايي برسد كه درياها در زير نگاه هاي آنها 
تسخير ش��ود. وي با اش��اره به اينكه نيروي دريايي سپاه بايد 

حامل پيام اس��الم در درياها باش��د، خاطرنش��ان كرد: امروز 
به روزترين فناوري هاي دفاعي براي توليد و ارتقای شناورهاي 
نظام��ي در اختيار نظام مقدس جمهوري اس��المي و س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي است. فرمانده كل سپاه آسيب ناپذير 
بودن و دستيابي به قدرت اختفا را مهم ترين ويژگي شناورهاي 
دريايي دانست و افزود: نگاه همزمان تكنيكي و تاكتيكي سبب 
مي شود تا توان ما در توليد و ارتقای شناورهاي نظامي روزانه 
پيشرفت كند. سرلشكر س��المي با اعالم اينكه بايد به سمت 
توليد شناورهاي بدون سرنش��ين حركت كنيم، خاطرنشان 
كرد: دستيابي به چنين دس��تاوردي با توجه به دانشي كه در 

اختيار داريم امكانپذير است. 
وي با تأكيد بر اينكه توان دفاعي ايران اسالمي روز به روز در 
حال پيشرفت است، عنوان داشت: امروز بايد شبكه اي از تمام 
ظرفيت هاي داخلي ايجاد شود تا بتوانيم با قدرت بيشتري در 

مقابل دشمنان ايستادگي كنيم. 
فرمانده كل س��پاه در پايان با تأكيد بر اينكه دش��منان ملت 
ايران هيچ گاه عامل پيشرفت ما نمي شوند، گفت: امروز مقام 
معظم رهبري)مدظله العالي( از پيشرفت توان دفاعي ما راضي 
هستند اما قانع نيستند و به همين دليل بايد تالش كنيم بيش 

از پيش در اين حوزه پيشرفت كنيم. 
دريا؛ميدانيتعيينكنندهدرنبردبااستكبار

فرمانده كل سپاه همچنين دريا را ميداني تعيين كننده در نبرد 
با مستكبران توصيف و تأكيد كرد: دشمنان ملت ايران حتي در 

حداكثر قدرت خود نيز برابر ما كم توان هستند. 
سردار سرلشكر حسين سالمي در مراس��م دانش آموختگي 
دانشجويان كارشناسي پيوسته دانشگاه علوم و فنون دريايي 
امام خامنه اي )مدظله العالي( نيروي دريايي سپاه در زيباكنار 
از پاسداران جوان به عنوان نهال هاي باطراوت و پرثمر انقالب 
اسالمي ياد كرد و افزود: پاسداران جوان بايد حافظ بيرق مبارزه 
با مستكبران كه نسل هاي پيشين در سپاه بلند كردند، باشند. 
سرلشكر سالمي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران قله هاي 
بس��ياري را پيش رو دارد كه بايد فتح كند، گفت: جمهوري 
اسالمي بعد از 40سال مبارزه و ايستادگي به اين باور حقيقت 
رسيده است كه مي تواند دش��منان خود را شكست دهد و به 

فضل الهي جغرافياي مقاومت گسترش يافته است. 
وي با اش��اره به توفيقات و دس��تاوردهاي ايران اسالمي برابر 
دشمنان و مستكبران جهاني اظهار داشت: مهم ترين دستاورد 
مقاومت ملت ايران اين است كه راه شكست دادن دشمنان را 

آموخته و اعتماد به نفس كافي براي اين اقدام بزرگ را دارد. 
دش�منانماكمتوانهس�تنداماهي�چگاهآنهارا

دستكمنميگيريم
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه دش��منان ملت ايران حتي در 
حداكثر قدرت خود نيز در برابر ما كم توان هس��تند، گفت: ما 
هيچ گاه دشمن را دست كم نمي گيريم به اين دليل كه همواره 
بايد در مسير ايستادگي و مقاومت پيشرفت كنيم. سرلشكر 
س��المي ايمان و توكل را دو عامل مهم براي غلبه بر دشمنان 
دانست و تصريح كرد: امروز همه تالش ما اين است كه دشمن 

را از قلب اسالم دور كنيم. 
وي دريا را ميداني تعيين كننده در نبرد با مستكبران توصيف 
و خاطرنشان كرد: پاس��داران جوان نيروي دريايي سپاه بايد 
همواره آماده باش��ند تا بتوانند از مواضع ملت ايران در درياها 
حفاظت كنند. فرمانده كل سپاه با بيان اينكه حضور در ميادين 
دريايي نيازمند آمادگي علمي و جسمي است، اظهار داشت: 
توانايي علمي، جسمي و ايماني سه ضلع موفقيت در ميادين 

جنگ دريايي است. 

فرماندهكلسپاهدرهمايششناورهایتندرو:

باید به سمت تولید شناورهای بدون سرنشین حرکت کنیم
اعتمادنكردنبهبيگانگانعاملاستقاللكشوراست
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