ميراث روحاني براي رئيسي

اعتماد نوشت« :مركز آمار گزارشي از شاخص
تورم توليدكننده منتشر كرد كه بر اساس آن،
نرخ تورم در بهار سال جاري به باالترين رقم
از زمان محاسبه اين شاخص در كش��ور رسيده است ،تورم نقطه به
نقطه 73درصد و تورم س��االنه ني��ز 60/4درصد بود .با اس��تناد به
دادههاي اين مركز ،تورم س��االنه همه رستههاي توليدي كشور ،از
خدمات تا برق در بهار سال جاري نس��بت به زمستان  99افزايش
داشته اس��ت .تورم نقطهاي توليدكننده بخش صنعت در بهار سال
جاري به حدود 95درصد رسيد؛ رقمي كه در كل دهه 90بيسابقه
ب��وده و از اين جهت نيز ب��ر نگرانيها درخصوص آين��ده بازار تاثير
ميگذارد .بسياري از كارشناسان اشتباهات در سياستگذاريهاي
پولي و ارزي و البته ادامه دادن آن سياس��تهاي نادرست كه نمونه
واضح آن ارز دولتي بود را مهمترين دليل افزايش تورم نقطهاي در
اين بخش ميدانند».
------------------------------------------------
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گزارش

پادوهاي فرقه رجوي را بيشتر بشناسيم
افشاگري يك اكانت ناشناس توئيتري از هويت تروريستهاي منافقين

قو ه قضائيه و عدالت در رفتار با زندانيها

وطنامروز در يادداش��تي ب��ا عنوان قو ه
قضائيه و عدال��ت در رفتار ب��ا زندانيها
نوشت :دستگاه قضا امروز مجري و متولي
امر عدالت است و از آن انتظار داريم در موضوع برخورد با زندانيان ،عدالت
را مدنظر قرار دهد ،ما زنداني درجه يك و درجه  ۲و  ۳نداريم .هر كسي بر
اساس احكام اسالم و قوانين موجود ،حكمي را دريافت كرده است كه بايد
اين فرد تابع نظامات قضايي كشور باش��د .اينكه برخي در طول دوران
تحمل جرم و محكوميت قضايي خود ،از يكسري امتيازات استفاده كنند،
پذيرفتني نيست و اص ً
ال مهم نيس��ت نام و شهرتشان چيست و مهم
نيست از كدام گروه و جريان هستند .بايد بر اساس ُمر قانون با زندانيان
برخورد شود و هيچگونه تبعيضي در اين بين نبايد باشد و در اين مسير
نبايد جامعه احساس نابرابري و بيعدالتي در تحمل حبس براي زندانيان
را داشته باش��د .وقتي با آقازادهها برخورد قاطعانهتري شود ،مردم به
عدالت انقالب اسالمي ايران و نظام سياسي مبتني بر دين ،باور و ايمان
بيشتري پيدا خواهند كرد .شش ماه است مهدي هاشمي در زندان به
دليل مرخصي حضور نداشته و بعد از پايان اين مرخصي به زندان مراجعه
نكرده است ،اگر مهدي هاش��مي از امتيازات خاصي در زندان استفاده
كرده اس��ت ،اين امتيازات بيعدالتي است .اين س��ؤال در ذهن افكار
عمومي وجود دارد كه مهدي هاشمي و حسين فريدون در طول دوران
حبس خود از چند روز مرخصي استفاده كردهاند و آيا اين امتياز براي
ساير زندانيان هم وجود دارد؟ مهديهاشمي از ماه پاياني سال  ۹۹در
مرخصي به س��ر ميبرد و در طول اين مدت ،آزادي بدون سقف و حد و
زمان داشته است كه به هيچوجه چنين چيزي پذيرفتني نيست ،اين در
حالي اس��ت كه چنين موضوعي در طول دوران قوهقضائيه جمهوري
اسالمي وجود نداشته است .كميسيون امنيت ملي مجلس موضوع ميزان
حضور مهدي هاشمي و حسين فريدون در زندان و دريافت مرخصي در
طول دوران تحمل حبس را بررس��ي خواهد كرد و اين كار را به منظور
حفظ شعائر ديني و عدالت پيگيري خواهد كرد.
------------------------------------------------

چالشهاي وين و تئوري دست برتر

خراسان با عنوان چالشهاي وين و تئوري
دست برتر نوشت :ديپلماتها و تحليلگران
بر اين باورند كه اين تحوالت ،فضايي را براي
دولت تازه ايران فراهم ميآورد تا فهرست امتيازات درخواستياش از
واشنگتن براي بازگش��ت به برجام را طوالنيتر كند .در واقع تهران
تالش دارد راهبرد مذاكره با غربيها را تغيير دهد تا مذاكرات وين به
زنجيرهاي فرسايشي و بدون نتيجه تبديل نشود .از ديگر تفاوتهاي
تيم جديد ايراني اين است كه ديگر عجلهاي در رسيدن به توافق براي
مصارف احتمالي انتخاباتي ندارد؛ عجلهاي كه به گمان برخي باعث
شد اسلحه امريكا براي فشار بر ايران مسلحتر شود و امريكاييها آن
را براي كنترل رفتار ايران به كار ببرند .به هر روي ،پرونده هستهاي
يكي از اولويتهاي اصلي و ش��ايد اولين موضوع برجسته در حوزه
سياست خارجي است كه دولت س��يزدهم با آن مواجه خواهد بود.
فارغ از كيفيت تداوم توافق هس��تهاي ،اين توافق واقعيتي است كه
داشتن راهبرد مناسب در قبال آن ،هم اكنون و در سالهاي آينده از
اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت .حاال نيز با تثبيت كابينه دولت
سيزدهم ،ناظران در انتظار اعالم زمان آغاز مجدد مذاكرات معطوف
به برجام هستند اما به نظر ميرس��د تقدم و تأخر بازگشت ايران و
امريكا به تعهداتش��ان ب��ه دليل بدعهديه��اي امري��كا و اروپا و
بياعتمادي ايران ،يكي از مسائلي اس��ت كه مورد چالش دو طرف
خواهد ب��ود .امريكا هيچ فرمول واقعي براي راس��تيآزمايي اجراي
تعهداتش را هم نپذيرفته و روي يك زمانبندي غيرمنطقي اصرار دارد
كه در نتيجه آن ايران كل برنامه هس��تهاي خود را تعطيل ميكند
بيآن كه كمترين تضميني در اختيار داشته باشد كه امريكا واقعاً و
عم ً
ال تحريمها را برخواهد داش��ت .اينكه بر چه بازه زماني براي اين
تقدم و تأخر توافق شود ،از مهمترين محورهاي مذاكرات است .افزون
بر اين ،هم ايران و هم امريكا به متن برجام انتقاداتي دارند ،با اين حال
ايران خواستار پايبندي به اين متن است ،ولي امريكا در مواردي مانند
غروبهاي برجامي ،مطالبات زيادهخواهانهاي را مطرح كرده كه اگر
تصميم به تغيير متن باش��د ،ايران نيز در مواردي مانند مكانيس��م
ماشه ،متقاب ً
ال خواستار تغييراتي است و اين ميتواند مذاكرات را وارد
فاز طوالنيتري كند.
------------------------------------------------

تناقض اصالحات در ماجراي پنجشير

صبحنو نوشت :فارغ از اينكه در افغانستان
چه ميگذرد و البته بهصورت مش��روح در
شماره امروز به آن پرداخته شده است ،هنوز
مشخص نيس��ت كه اصالحطلبي در ايران تفكري جنگطلب است يا
صلحجو؟ منافعمحور است يا ايدئولوژيك؟ آرمانخواه است يا عملگرا؟
منطقهگراست يا بينالمللگرا؟ مجموع مواضع اين جريان در موضوع
افغانس��تان نش��ان ميدهد كه اين جريان برخالف آنچه در ماجراي
هستهاي ايران ،مبارزه سوريه با داعش بهعنوان دو نمونه معاصر مشاهده
ميشود مواضع متفاوتي با موضوع افغانس��تان داشته است .ترديدي
نيست كه ايران بايد تمام تالش ديپلماتيك و حتي پشت پرده خود را
براي نجات پنجشير انجام دهد و مقابل جنگ در اين منطقه بايستد اما
واقعيت اين اس��ت كه هنوز تصاوير مذاكره ظريف ب��ا رهبران طالبان
بهعنوان وزير خارجه تراز اصالحات از ياد نرفته و همانگونه هم مجموعه
مواضع مذاكرهمحور و البته انتقادهاي اين جريان از عملكرد حكومت
در دوران انقالبهاي عربي از ياد نرفته اس��ت .در اين وضعيت به نظر
ميرسد دفاع از پنجشير كلمه حقي است كه مرادش مرزبندي و مقابله
با دولت ايران است ،وگرنه چه كسي اس��ت كه از روابط خوب ايران با
خانواده مسعود خبر نداشته باشد و چه كس��ي است كه موافق حمله
طالبان به پنجش��ير باش��د .اصالحطلبان كه در سه س��ال گذشته و
مخصوصاً در اواخر دوران روحاني به بحران هويتي و فلس��فه سياسي
رسيدند ،اينبار هم نشان دادند كه از عدم انسجام فكري و گفتماني رنج
ميبرند و اين بحران ميتواند بيشتر از هميش��ه آنها را از واقعيتهاي
صحنه سياست دور كند .تشويق ايران به مداخله نظامي در پنجشير در
حالي از جانب اصالحات صورت ميگيرد كه باني اصلي چنين اتفاقاتي
در افغانستان ،دولت اياالتمتحده است كه اصالحطلبان ب ه دنبال نرمال
كردن روابط با آنها هستند.
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يك حساب كاربري ناشناس در ادامه افشاي
اطالعات و مشخصات عناصر منافقين ،هويت
اصل�ي عامل بمبگ�ذاري در ماج�راي ترور
رهبر معظم انقالب اسلامي را منتش�ر كرد.

به گ��زارش آن��ا ،حس��اب كاربري موس��وم به
«اختاپوس» در فضاي مجازي از روز شنبه اقدام
به انتشار اسامي ،مش��خصات دقيق و تصاويري
از اعضاي منافقين كرده اس��ت .اي��ن اقدام كه
در آستانه سالگرد تأس��يس سازمان مجاهدين
خل��ق (منافقين) رخ ميدهد ،ب��ا واكنشهايي
همراه شده اس��ت ،از جمله اينكه بنا به ادعاي
ن بار مورد
اين حس��اب كاربري تاكنون چندي�� 
هك و نفوذ ناموفق قرار گرفته و برخيها تالش
ميكنند با تهديد ،در زمينه افشاگريها اخالل
ايجاد كنند.
افش��اگريهايي از ايندس��ت ،به دليل ماهيت
تروريس��تي فرقه رجوي ،همواره م��ورد توجه
رس��انههاي داخلي و خارجي قرار گرفته است
چراكه ۱۷هزار ش��هيد ت��رور ،ع��دد كوچكي
براي يك ملت نيس��ت .اين در حالي اس��ت كه
حدود ۲ه��زار نف��ر از اعضاي اين س��ازمان ،در
حاليكه در ش��رايط بردهداري به سر ميبرند و
از حداقلهاي حقوق انس��اني محرومند ،تحت
اس��ارت فيزيكي و ذهني منافقين ق��رار دارند.
خانوادههاي آنان نيز به دليل نبود پل ارتباطي،
در نگراني و رنج هميشگي هستند .از سوي ديگر،
نهادها و كش��ورهاي غربي مدعي حقوق بشر و
سازمانهاي بهاصطالح بينالمللي ،به علت زد و
بندهاي سياسي با امريكا و متحدانش ،در قبال
اين فرقه جنايتكار سكوت اختيار كرده و حتي
مقدمات نشستهاي حضوري و مجازي آنها را
فراهم ميكنند.
ویژه

حس��اب كاربري اختاپ��وس تاكنون اس��امي و
تصاوير تعدادي از اعضاي اين گروهك را منتشر
و وعده كرده اس��ت در روزهاي آينده اطالعات
بيشتري از اعضا منتشر خواهد كرد .اين حساب
كاربري ناشناس س��پتامبر  ۲۰۱۷ايجاد شد و
تاكنون فعاليتي در شبكههاي اجتماعي نداشته
و تنها فعاليت آن افش��اگري در زمينه اطالعات
و فعاليته��اي منافقي��ن ب��وده اس��ت .درباره
هدف اين حس��اب كاربري عنوان شده «شايد
ميپرس��يد از كجا آمديم؟ هدفمان چيس��ت؟
براي چه ميجنگيم؟ ما از ميهن آمديم و براي
وطن ميجنگيم و علي��ه ديكتاتورهاي كرواتي
ميجنگيم .ب��ا ما براي اطالع از درد و ش��كنجه
و س��ركوب در س��ازماني كه روزي نام آن براي
مجاهدين بود ،همراه ش��ويد .منتظر باش��يد،
منتظر افشاگريهاي دست اول».
در ادام��ه افش��اگريهاي اختاپوس ،اس��امي و
مش��خصات ديگر عناصر منافقين به شرح زير
است:
* نيلوفر عالميان  /فرزند مجيد و فريده مهدوي
از اعضاي قديمي س��ازمان تا ده��ه ۸۰فرمانده
دختران جوان بود و به سطح فرمانده يگان ارتقا
يافت .بعد از انتقال به ليبرتي براي آنكه از سازمان
جدا نشود به سطح فرمانده مركز رسيد.
*ژاله داعيالس�لام  /فرزند احم��د ،خواهرش
زهرا و برادرش حس��ين و برادرزادهاش شهاب
و رضا عضو تشكيالت هس��تند .در زمان حضور
در عراق در قسمت دفتر مركزي بود و به عنوان
مس��ئول امورات اداري دفتر مژگان پارس��ايي
انتخاب ش��د .همچنين مس��ئوليت نگهداري
اشرف ابريش��مچي ،دختر مريم رجوي برعهده
وي گذاشته شده بود.

عامل بمبگذاري مسجد ابوذر
*جواد قديري كفراني  /وي با نام سازماني علي
سعادتي ش��ناخته ميش��ود و فرزند شيخ علي
قديري ،از علم��اي بنام ح��وزه علميه اصفهان
است.
او قبل از انقالب با زهره عطريانفر ،خواهر محمد
عطريانفر ازدواج كرد .مأموريت ويژهاش نفوذ به
دستگاهها و نهادهاي دولتي تازه تشكيلشده در
اوايل انقالب بود .اوايل انقالب قبل از اينكه وارد
كميته اطالعاتي شود ،در بخش حفاظت آيتاهلل
خميني بود .وي در اداره دوم ارتش نفوذ كرد و
از آن طريق به شنود و انتقال اسناد محرمانه به
سازمان مشغول بود .سعادت همچنين در سرقت
اسناد مربوط به كودتاي نوژه نيز دست داشت.
جواد قديري جزو عامالن انتقال بمب و رساندن
به دست كش��ميري و كالهي براي انفجار دفتر
نخستوزيري و كشته شدن(شهادت) اعضاي
كابينه و شخص نخستوزير وقت ايران بود.
مهمتر اينكه قديري ،عامل اصلي بمبگذاري و

نهاده�ا و كش�ورهاي غرب�ي مدع�ي
حقوق بش�ر و س�ازمانهاي بهاصطالح
بينالملل�ي ،ب�ه عل�ت زد و بنده�اي
سياسي با امريكا و متحدانش ،در قبال
اين فرق�ه جنايت�كار س�كوت اختيار
ك�رده و حت�ي مقدمات نشس�تهاي
حضوري و مجازي آنها را فراهم ميكنند

ترور آيتاهلل خامنهاي در مسجد ابوذر در ششم
س از اين اقدام از ايران
تير سال  ۱۳۶۰نيز بود .پ 
گريخت و تا سال  ۱۳۶۴در فرانسه اقامت داشت
و از اعضاي مركزيت سازمان محسوب ميشد.
پس از گس��ترش فعاليتها در عراق به پادگان
اش��رف منتقل ش��د و از همان زمان در بخش
آموزش فعاليت ميكرد .پس از انحالل شوراي
مركزي در سال  ۱۳۶۸عضو هيئت اجرايي يعني
باالترين رده براي مردان ش��د .در س��ازمان در
بخشهاي س��تادي و آموزش تحت مسئوليت
افس��انه ش��اهرخي فعاليت ميكرد و از نفرات
نزديك رجوي و عضو كليدي سازمان در آموزش
به شمار ميرود .او مسئوليت چك و تأييد همه
گروههاي عملياتي را كه به ايران اعزام ميشدند
به عهده داشت.
* مينا وطني ،خواهرش ميترا و همسر خواهرش
فرزاد اتراك  /اين افراد از اعضاي قديمي سازمان
هستند .مينا وطني از سال  ۱۳۷۶در ستاد داخله
در امور پشتيباني و اداري مش��غول كار بود .در
سال  ۱۳۹۴با نام مستعار «ايران وطني» همراه
با ساير اعضا به آلباني منتقل شد.
* فريد يازج��ي  /فريد يازج��ي فرزند كمال در
سطح فرمانده دسته پش��تيباني در عملياتها
حضور داش��ت .س��ازماندهي وي نيز اغلب در
قسمتهاي پش��تيباني و لجس��تيكي بود و در
قسمت سرويس و نگهداري خودروها و تعميرات
در بخش اداري مراكز فعاليت ميكرد.
* نيره بازگونه  /نيره بازگونه فرزند حسن در رده
شوراي رهبري ،طي سالهايي كه زنان در مراكز
نظامي بودند ،فرمانده دس��ته ب��ود .او در مراكز
نظامي مردان بهعنوان عضو س��تادي مديريت
بخش اداري را بر عهده داشت .بعد از چند سال
ارتقا يافت و تا س��طح معاون و بعد هم فرمانده
مركز پيش رفت.
* دامونا تعاوني /دامونا تعاوني فرزند امير مادرش
نجاح جواهري عضو سازمان است .تعاوني مسلط
به برنامهنويسي و طراحي سايت بوده و چندين
س��ال بهطور حرفهاي در كار طراحي س��ايت و
برنامهنويسي فعاليت داشته است .وي هم اكنون
عضو يگانهاي زنان است.
* حبيبه طاولي  /حبيبه طاولي فرزند روحاهلل تا
سال  ۱۳۸۲در فرماندهي يگان پشتيباني پس
از مدتي معاون «اف ام» ش��ده و سپس فرمانده
يك مركز نظامي شد .پس از جدايي همسرش،
در رده باالتر فرماندهي قرار گرفت تا او را حفظ
كنند .دخترش آزاده هم اكنون در اروپا زندگي
ميكند.
تيمهاي سايبري منافقين در فضاي مجازي فعال
هس��تند و بارها عملياتهاي ترند هشتكهاي
دروغين عليه ايران را انجام دادهاند .حال روشن
نيست اين فرد افشاكننده وابسته به سرويسهاي
اطالعاتي است يا كسي است كه قب ً
ال عضو اين
گروهك بوده و س��پس جدا ش��ده و تصميم به
افشاگري گرفته اس��ت ،حتي روشن نيست كه
اطالعات افشا شده توس��ط او قابل بهرهبرداري
اس��ت يا خير .در هر ح��ال ي��ادآوري جنايات
ت
منافقين در دنيايي كه پي تطهير دشمنان مل 
ايران است ،ميتواند مفيد باشد.

با حكم وزير اطالعات:

معاون اطالعات و امنيت اقتصادي وزارت اطالعات منصوب شد
وزی�ر اطالعات ش�عارهاي «عدالتمحوري»
و «فسادس�تيزي» را از ش�عارهاي
اصل�ي دول�ت مردم�ي دانس�ت كه ه�ر دو
مرب�وط ب�ه معاون�ت اطالع�ات و امني�ت
اقتص�ادي و مب�ارزه ب�ا فس�اد اس�ت.

به گزارش فارس ،حجتاالس�لام سيداسماعيل
خطيب ،وزير اطالعات در مراسم توديع و معارفه
معاونت اطالع��ات و امنيت اقتص��ادي و مبارزه
با فس��اد اين وزارتخانه گفت :رهنمودهاي مقام
معظم رهبري (مدظله العال��ي) در حوزه مبارزه
با مفاسد و فسادس��تيزي جزو بينات و محكمات
دستگاه اطالعاتي است و با نصبالعين قرار دادن
فرمايش��ات معظمله در مبارزه با فس��اد و رانت
دفاعی

مربوط به هر دس��تگاهي كه باش��د ب��ا جديت و
قاطعيت عمل ميكنيم .وزير اطالعات شعارهاي
«عدالتمحوري» و «فسادستيزي» را از شعارهاي
اصلي دولت مردمي دانس��ت كه هر دو مربوط به
معاونت اطالعات و امنيت اقتص��ادي و مبارزه با
فساد ميباش��د و اظهار اميدواري كرد همكاران
گرامي معاونت مزبور در اجراي��ي نمودن اين دو
شعار مهم موفق شوند.
حجتاالس�لام خطيب ضمن تأكيد بر ضرورت
مبارزه با فس��اد گفت :با ناكارآمدي دستگاهها و
فساد و رانت در هر دس��تگاهي بايد با قاطعيت
برخ��ورد كنيم و اگر ش��امل وزارت ،حراس��ت،
بازنشستگان ،بيرونيها و غيره شد ،كوتاه نياييم.

وزير اطالعات در فراز ديگري از سخنان خود ،با
اش��اره به معضل قاچ��اق كاال و ارز با عنوان يك
مشكل فسادزا در كشور و اش��اره به فرمايشات
مقام معظ��م رهب��ري (مدظلهالعال��ي) در اين
خصوص ،نسبت به ضرورت برخورد جدي و قاطع

با قاچاق كاال و ارز در هم��ه حوزهها تأكيد و اين
كار را از اولويتهاي كاري آن معاونت برشمرد.
وي خاطر نش��ان كرد :با توجه ب��ه ظرفيتهاي
باالي وزارت اطالعات ،اين وزارتخانه ،در راستاي
حل مش��كالت مردم ،به دولت و دس��تگاههاي
مرتبط كمك خواهد كرد ،به عنوان نمونه يكي
از ظرفيتها كمك به دس��تگاههاي مسئول در
زمينه انتقال دارو و واكس��ن كرونا ميباشد كه
مجدانه پيگير آن هس��تيم .وزي��ر اطالعات در
پايان با توجه ب��ه اميدآفرين بودن بس��ياري از
اقدامات وزارت اطالعات بر ضرورت اطالعرساني
اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) به جامعه،
تأكيد كرد.

فرمانده نيروي دريايي سپاه:

خلیج فارس جای نیروهای بيگانه نيست
فرمانده نيروي دريايي سپاه با مثبت ارزيابي
كردن س�طح آمادگيهاي رزم�ي ،عملياتي
رزمن�دگان مس�تقر در جزاير خلی�ج فارس
گف�ت :همانگونه ك�ه بارها اعلام كردهايم،
براي حفاظ�ت و اس�تمرار امني�ت در خليج
فارس ،ني�ازي به حض�ور بيگانگان نيس�ت.

به گ��زارش ف��ارس ،دري��ادار پاس��دار عليرضا
تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه در بازديد
از منطقه نازعات با حضور در جمع رزمندگان و
فرماندهان مستقر در جزيره تنب بزرگ خطاب
به آنان گفت :شما اميدهاي ملت ايران هستيد و
مردم ما به شما رزمندگان غيور افتخار ميكنند،
شما امروز وظيفه بسيار حساس و مهم مرزداري
از حريم جمهوري اسالمي را بر دوش داريد.

وي با تأكيد بر ارتقاي هر چه بيشتر فضيلتهاي
اخالقي اع��م از معنويت ،واليتم��داري ،روحيه
جهادي و انقالب��ي در ميان رزمن��دگان اظهار
كرد :ما هر كاري كه انج��ام ميدهيم بايد براي
رضاي خدا و در مس��ير خداوند متعال باشد .به
اندازهاي كه قدرت اليزال الهي را باور داريم و از
مرز خودباوري به مرز خداباوري برسيم ،به همان
اندازه در مسير توفيقات و موفقيتهاي الهي قرار
ميگيري��م .آنگاه نتيجه همه اعم��ال ما خدايي
ميشود ،رنگ خدايي ميگيرد و كار ما ماندگار
ميشود .دريادار تنگسيري با بيان اينكه دشمنان
ما در مقابل انقالب اسالمي درمانده و مستأصل
شدهاند ،گفت :انقالب اسالمي با هدايت عالمانه
ب االمام المه��دي ،حضرت امام
و حكيمان��ه ناي 

خامنهاي(حفظه اهلل) ب��راي تحقق تمدن نوين
اسالمي گامهاي بسيار بلندي برداشته و در اين
مسير نيروي دريايي سپاه براي تبديل شدن به
يك قدرت دريايي در تراز انقالب اسالمي اقدامات
راهبردي و مهمي را شكل داده كه در اين راستا
در سال گذشته با عنايت خداوند و همت جهادي

و انقالبي رزمندگان دريادل ،طي ش��ش مرحله
الحاق ،انواع تجهيزات رزمي و عملياتي به توان
آمادگي رزم نيرو اضافه و سازمان ارتقا يافت.
فرمانده نيروي دريايي س��پاه در پايان با مثبت
ارزيابي كردن سطح آمادگيهاي رزمي -عملياتي
رزمندگان مس��تقر در جزاير ،با اش��اره به لزوم
تقويت هر چه بيش��تر وحدت بين كش��ورهاي
اسالمي گفت :همانگونه كه بارها اعالم كردهايم،
براي حفاظت و استمرار امنيت در خليج فارس،
نيازي به حضور بيگانگان نيس��ت و كشورهاي
منطقه ميتوانند به خوبي از منابع و منافع خود
دفاع كنند .ما مس��لمانيم و باهم دوست و برادر
هس��تيم و نيازي به حضور كشورهاي متجاوز و
بيگانه در منطقه نداريم.

سرلشكر صفوي:

بايد به دولت فرصت دهيم

دس�تيار و مش�اور عال�ي فرمان�ده
معظم كل قوا با اش�اره به اينكه برخي
مش�كالت در طول 40س�ال گذشته
ايجاد شدهاند ،گفت :با خواست و اراده
مردم دول�ت مردم�ي روي كار آمده
است ،البته همه مردم بايد بدانند كه
يك شبه نميش�ود همه مشكالت را
حل كرد ،بايد به دولت فرصت دهيم.

به گزارش مهر ،آيين انعقاد تفاهمنام��ه همكاري اتحاديههاي علوم
جغرافيايي ايران و س��ازمان جغرافيايي نيروهاي مس��لح با حضور
سرلش��كر س��يديحيي صفوي رئي��س اتحاديه انجمنه��اي علوم
جغرافيايي كشور و رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ،امير
ش��عبانيان معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع و امير فخري رئيس
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در سازمان جغرافيايي نيروهاي
مسلح برگزار شد.
سرلشكر صفوي نيز در اين مراسم طي سخناني با بيان اينكه هدف از اين
انعقاد تفاهمنامه همكاري و همفكري انجمنهاي جغرافيايي كشوري
است گفت :به عنوان يك معلم جغرافيا اعتقاد دارم كه دانشمندان علوم
جغرافيايي به اين توانمندي رسيدهاند كه در حل بخشي از مشكالت
مردم كمك كنند تا ما از وضعيت نامناس��ب فعلي به وضعيت مطلوب
برسيم.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به تغيير و تح��والت در دولت
سيزدهم اشاره كرد و گفت :خوشبختانه با خواست و اراده مردم دولت
مردمي روي كار آمده اس��ت ،البته همه مردم بايد بدانند كه يك شبه
نميشود همه مشكالت را حل كرد ،همه بايد به دولت فرصت دهند،
اما معتقدم با تالشهاي شبانهروزي دولتمردان در يكي دو سال آينده
گشايشهايي در زندگي مردم رخ خواهد داد و شرايط و روزهاي بهتري
در انتظار مردم عزيزمان است.
سرلش��كر صفوي با بيان اينكه ما بايد بدانيم چگونه مشكالت را با
اس��تفاده از تجارب گرانقدر ۴۰سال گذش��ته برطرف كنيم ،گفت:
مسئوالن بايد بدانند و بتوانند با اس��تفاده از تجارب گرانقدر كه در
اين سالها به دس��ت آمده مشكالت كش��ور را برطرف كنند ،زيرا
ميتوان با اتكا به دانش و ت��وان داخلي و ظرفيتهاي عظيم داخلي
كش��ور را به پيش برد تا از اين طريق به الگوي مناسب و قوي براي
كشورهاي اسالمي تبديل شويم و مشكالت و مسائلي را كه مردم ما
دارند برطرف كنيم.
------------------------------------------------

نادري:

تحريمهاي امريكا و اروپا عليه سوريه
مشكالت را تشديد كرده است

رئيس گ�روه اتحاديه بي�ن المجالس
جهاني با اشاره به فشارهاي همهجانبه
عليه س�وريه گفت :در ش�رايطي كه
همهگي�ري وي�روس كرون�ا و اوضاع
جنگي در س�وريه منجر به مشكالت
معيشتي براي مردم اين كشور شده،
تحريمهاي امري�كا و اروپا عليه ملت
سوريه،مشكالت راتشديد كرده است.

به گزارش فارس ،احم��د نادري ،رئيس گ��روه اتحاديه بين المجالس
جهاني در مجلس كه به منظور حضور در پنجمين كنفرانس رؤس��اي
پارلمانهاي جهان اتحادي��ه بينالمجالس به وين س��فر كرده بود ،با
پطروس مرجاني ،رئيس كميته خارجي عربي و اتباع خارجي در مجلس
سوريه ديدار و گفت و گو كرد.
نادري در ابتداي اين ديدار با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران همواره
بر اساس سياستهاي اصولي خود در قبال س��وريه رفتار كرده است،
گفت :حماي��ت از تماميت ارضي و حاكميت ملي س��وريه ،مخالفت با
هرگونه مداخله خارجي و حضور نامش��روع نيروهاي نظامي و عناصر
تروريستي بيگانه و لزوم حل و فصل اين بحران از طريق گفتوگوهاي
سوري -س��وري با مديريت خود س��وري ها ،از محوريترين مواضع
جمهوري اسالمي در قبال بحران اين كشور بوده است.
نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس در مجلس
شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به چالشهاي س��وريه در حوزه آب،
آموزش و پرورش ،معيشت ،اشتغال و اهميت بازسازي مناطق ،اظهار
داش��ت :معتقديم بودجهاي كه س��ازمان ملل در راستاي كمكهاي
بشردوستانه به س��وريه در اختيار خود دارد ،نبايد صرفاً صرف تأمين
مواد غذايي و كمك ب��ه اردوگاه آوارگان و پناهندگان ش��ود بلكه بايد
بخشي از اين بودجه در راس��تاي بازسازي زيرساختهاي بهداشتي و
آموزشي قرار گيرد.
نادري در ادامه با اشاره به تحريمهاي امريكا عليه سوريه ،عنوان كرد :در
شرايطي كه همهگيري ويروس كرونا و اوضاع جنگي در سوريه منجر به
مشكالت معيشتي براي مردم اين كشور شده ،تحريمهاي امريكا و اروپا
عليه ملت سوريه ،مشكالت را تشديد كرده است.
وي همچنين به تحركات رژيم صهيونيستي در منطقه اشاره و بيان كرد:
حمالت اخير اين رژيم در ادامه تجاوزات مستمر به حاكميت و تماميت
ارضي سوريه است چراكه بقاي خود را در استمرار جنگ و درگيري در
خاورميانه ميبيند.
رئيس گروه اتحاديه بينالمجالس جهاني در مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينكه اسرائيل درصدد است سوريه را به محل تنش تبديل كند،
خاطرنشان ساخت :الزم است جامعه بينالمللي و بازيگران منطقهاي
در قبال تجاوزات مستمر اين رژيم به سوريه ،واكنش نشان دهند ،زيرا
ادامه اين وضع غيرقابل قبول است. .
------------------------------------------------

سرلشكر موسوي:

سردمداران رژيم صهيونيستي
سرعت زوال عمر خود را احساس كردهاند

فرمان�ده كل ارت�ش در پاس�خ ب�ه ياو هگوييه�اي مقام�ات
رژي�م صهيونيس�تي گف�ت :ب�ه نظ�ر ميرس�د س�ردمداران
اي�ن رژي�م س�رعت زوال عم�ر خ�ود را احس�اس كرد هان�د
و ش�ايد بخواهن�د از ت�رس م�رگ خودكش�ي كنن�د.

به گزارش مهر ،امير سرلشكر س��يد عبدالرحيم موسوي ،فرمانده كل
ارتش از آمادگي يگانهاي خرمآباد ،از تي��پ  ۱۸۴و آمادگاه مهماتي
شهيد الماسيان بازديد كرد.
دريافت گزارش و بازديد ميداني اقدامات تيپ در چارچوب طرحهاي
«لبيك يا خامنهاي» و قس��متهاي مختلف آمادگاه مهماتي «شهيد
الماس��يان» و اقدامات اين يگان از ديگر برنامههاي سرلشكر موسوي
بود.
سرلشكر موسوي همچنين در جمع فرماندهان اين يگان در پاسخ به
ياوهگوييهاي س��ران و فرماندهان ارتش رژيم صهيونيستي گفت :به
نظر ميرسد س��ردمداران رژيم صهيونيستي س��رعت زوال عمر خود
را احس��اس كردهاند و ش��ايد بخواهند از ترس مرگ خودكشي كنند.
فرمانده كل ارتش تأكيد كرد :آنها آسيبپذيريهاي زيادي دارند و از
گذشته شكستهاي سنگين و متعددي را تجربه كردهاند.

