
  گزارش

بسیج  و مفاهیم  استقالل  و آزادی
استقالل و آزادی جزو شعارهای اصلی انقالب اسالمی به حساب می آید که 
ضمن نفی سلطه بیگانگان و استعمارگران، از هرگونه طاغوت و دیکتاتوری 

داخلی نیز ابراز برائت می کند.
در واقع این شعارها مبنای حاکمیت خارجی کشور، یعنی نفی هرگونه 
تبعیت و وابستگی آن در برابر قدرت های خارجی و تضمین کننده شخصیت 
حقوقی برابر و مستقل در روابط بین المللی می باشد و هرگونه دیکتاتوری، 
اجبار و قید و بندی را جز عبودیت خدای سبحان برنمی تابد. درواقع این 
شعارها که در قانون اساسی جمهوری اسللالمی نیز گنجانده شده، الزم 
و ملزوم یکدیگر هستند. در اصل نهم قانون اساسللی که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و ناظر به خواسته های مردم در انقالب تنظیم شده، آمده 
است؛ » در جمهوري اسالمي ایران آزادي و استقالل و وحدت وتمامیت 
ارضي کشور از یکدیگر تفکیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد 
ملت اسللت . هیچ فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي 
به استقالل سیاسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي وتمامیت ارضي ایران 

کمترین خدشه اي وارد کند...«
استقالل بدون آزادی دوام نمی آورد و آزادی بدون استقالل نیز بی معناست 
و نوعی وابستگی و بردگی اسللت و هر دو در سایه حفظ تمامیت ارضی و 

حاکمیت نظام سیاسی مستقل مقدور خواهند بود.
بی تردید می توان کشور ایران را یکی از مستقل ترین و آزادترین کشورها به 
شمار آورد که این آزادی و استقالل امروزی آن حاصل انقالب اسالمی به 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( است. با انقالب اسالمی رژیم دیکتاتوری 
و وابسته پهلوی ساقط و دست اندازی، دخالت و سلطه بیگانگان نیز قطع 
شد و با تداوم نظام انقالبی تا کنون این ویژگی ها یا دستاوردهای برآمده از 
انقالب محفوظ مانده است. راز ماندگاری استقالل و آزادی را هم باید در 
عوامل پدیدآورنده آن جست و جو کرد که در مرکز آن می توان نقش مردم و 

بسیج مردمی را مشاهده نمود.
در انقالب اسالمی، تکیه رهبری بر توده های مردم بود که حول باورهای 
دینی وحدت و انسللجام یافته و با روش تظاهرات خیابانی مبارزه با رژیم 
دیکتاتوری و وابسللته پهلوی را پیش بردند. حضرت امام خمینی)ره( با 
اعتماد به توده های مردم متدین و انقالبی، خود را بی نیاز از حزب آهنین 
و میلیشیای مسلح دانسته و از این رو انقالبی مردمی و مسالمت آمیز را 
سازمان داد که حضور انبوه مردم نه تنها مانع سرکوب می شد، بلکه همین 
ماهیت مردمی و روش متکی بر بسیج توده های مردمی، موجب ریزش 
سریع و شدید از بدنه نیروهای مسلح به سمت انقالبیون و پیوستن آنان به 
صفوف مبارزه گردید. در مواردی هم که بعضاً کشتارهایی چون 13آبان و 
17شهریور پیش می آمد، آن را از چشم حضور و هدایت نیروهای مزدور 

صهیونیستی و امریکایی حامی رژیم به حساب می آوردند.
از این رو انقالب اسالمی با کمترین تلفات انسانی به پیروزی رسید و تعداد 
شهدای انقالب در مقایسلله با انقالب های بزرگ در سایر کشورها بسیار 

پایین است.
با پیروزی انقالب اسالمی، درسللت پس از آنکه در 13آبان سال 1358 
جوانان انقالبی النه جاسوسی امریکا را تسخیر و ضمن رسوایی امریکایی ها 
در تحریك و حمایت گروهك های ضدانقللالب و برانداز، هیمنه و ابهت 
پوشالی آن را نیز درهم شکستند، حضرت امام خمینی)ره( در 5آذرماه 
فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی یا همان بسیج سازمان یافته  مردمی 
برای ایفای نقش رسمی در رفع تهدیدات علیه نظام نوپای انقالبی را صادر و 

پشتوانه ای برای دفاع از استقالل و آزادی کشورمان فراهم ساختند.
فلسفه صدور چنین فرمانی را باید در شللناخت راهبردی و دقیق امام 
خمینی)ره( از سرنوشللت انقالب های بزرگ از یك سللو و سابقه سیاه 
امریکای جنایتکار در حمایت از رژیم های دیکتاتوری وابسته به خود و 
مقابله با دولت ها و ملت های رهایی یافته و استقالل طلب از سوی دیگر 
دانست که نه تنها کودتای نظامی، بلکه جنگ های بزرگ را برای سلب 
اسللتقالل و آزادی آنها، بارها به راه انداخته و جنایت های وحشتناکی 

رقم زده بودند.
همین تدبیر حضرت امام موجب شللد گروه های مردمی پس از کسللب 
آموزش های نظامی در قالب بسیج مستضعفین سازمان دهی شدند و در 
عرصه های دفاع از انقالب، نظام اسالمی و کشور عزیز ایران نقش بی بدیلی 
ایفا کردند و در دوران پس از جنگ و زعامت امام خامنه ای نیز این نقش 
را تداوم بخشیدند. این خلف صالح امام راحل برای صیانت از استقالل و 
آزادی کشور ضمن حمایت از تداوم بسیج، چفیه بسیجی بر دوش انداخته 
و در حمایت از بسیجیان و ضرورت حفظ روحیه آنان این نماد معنوی را در 

تمامی اجتماعات و دیدارها به رخ می کشد.  
بسللیجیان نه تنها در عرصه جهاد اصغر و جهاد اکبر درخشیدند و مدال 
لشکریان مخلص خدا را دریافت داشته اند، بلکه در صف مقدم جهاد کبیر 
و جهاد تبیین نیز قرار دارند که هر دو برای نفی اطاعت و پیروی از دشمن 
و ضمانت بخش استقالل و آزادی مردم شریف و کشور عزت مند و اسالمی 

ایران به حساب می آیند.
آری بسیج به عنوان تجلی غیرت و اهتمام مردمی بزرگ ترین و اصلی ترین 
پشتوانه اقتدار نظام در در دفاع از استقالل و آزادی به حساب می آید که 
در تمام طول و عرض جغرافیای کشور و همه اقشار حضور داشته و عمق 
راهبردی نظام را برای نگهبانی از انقالب و دستاوردهایی چون استقالل و 

آزادی تشکیل می دهد.

رسولسنائیراد

رئیس جمهور در دیدار رئیس و جمعی از مسئوالن سازمان بسیج:

مسئولیت پذیری بسیج  رمز صیانت از نظام اسالمی است

 با حف�ظ و تقویت روحیه بس�یجی می ت�وان بر 
مش�کالت غلبه کرد،   افتخار من این اس�ت که 
بسیجی باشم و مجموعه دولت با روحیه و تفکر 
بسیجی برای خدمت رس�انی و ایجاد گشایش 
در معیش�ت و اقتصاد م�ردم ت�الش می کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، 
دکتر سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار رئیس 
 سازمان  بسیج   مستضعفین و جمعی از فرماندهان 
این سازمان ضمن تبریك هفته بسیج،  اظهارداشت: 
بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که 

با ابتکار و نگاه ژرف امام راحل تشکیل شد و هر روز که 
می گذرد ثمرات بیشتری را شامل حال ملت ایران و 

امت اسالمی می کند. 
رئیس جمهور با اشاره به فراگیری و اطمینان بخش 
بودن بسللیج برای ملت ایران، گفللت: در رأس این 
مجموعه انقالبی، رهبللر معظم انقللالب و در بدنه 
آن، آحاد مردم کشللور حضور دارند و بسللیج فراتر 
از جریانات سیاسللی و حزبی و گروهی، آرمان   ها و 
ارزش های انقللالب و خدمت بی منت بلله مردم را 
پیگیری می کند و باعث اطمینان خاطر مردم است 

همچنان که با حضور و نظللارت در بازار باعث ایجاد 
آرامش در بازار شد. 

دکتر رئیسللی تالش برای تقویت مأموریت های 
بسیج در مسللیر رفع مشللکالت مردم را ضروری 
دانسللت و گفت:جریانات معاند به دنبال انحراف 
در فکر، اندیشلله و عمللل و در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند اما بسیج به 
عنوان سد محکم و استوار در مقابل این انحرافات 
قد علم کرده و نقشلله   ها و توطئه هللای فراوانی را 

خنثی کرده است. 

    بسیج رمز صیانت 
از نظام اسالمی شده است

رئیس جمهللور افزود: دشللمن با برخللورداری از 
پول، قدرت و رسللانه به دنبال ریزش در مجموعه 
نیروهای انقالب و ایجاد تغییر در سللبك زندگی و 
اخالقیات مردم است اما چون رویش و گستردگی 
مأموریت های بسیج زیاد است، همواره با شکست 

مواجه شده اند. 
رئیس جمهور بسللیج را از مهم  تریللن مؤلفه های 
قدرت کشور دانست و گفت: جریان فراگیر بسیج 
به واسطه مسللئولیت پذیری و خطر پذیر بودن و 
حضور در صحنه، به رمز صیانت از نظام اسللالمی 

تبدیل شده است. 
آیت اهلل رئیسللی برنامه   هللا و اقدامات بسللیج در 
حوزه های مختلللف اجتماعللی، فرهنگی، علمی، 
فناوری، اقتصاد مقاومتی و به ویژه عمران و سازندگی 
در مناطق محروم را راهکار  هایی ارزشمند برای رفع 
مشکالت مردم دانست و گفت: دولت مصمم است از 
ظرفیت بسیج برای رفع دغدغه   ها و مشکالت مردم 
اسللتفاده کند. رئیس جمهور تالش و برنامه ریزی 
برای احیا و تقویت روحیه امیللد و اعتماد در بین 
مردم را حائز اهمیت دانست و گفت: راهبرد دشمن 
ایجاد یأس و ناامیللدی در جامعه اسللت و در این 
شرایط الزم است تمام ظرفیت های نظام در کنار 
هم قرار بگیرند تا با ایجاد تحول در زندگی مردم و 
رفع مشکالت کشور، مردم را به آینده امیدوار کنند 
و در این زمینه دولت بللا همه توان آماده حمایت و 

پشتیبانی است.  
   گزارش سلیمانی از اقدامات بسیج 

غالمرضللا سلللیمانی، رئیللس سللازمان بسللیج 
مستضعفین نیز در این دیدار با قدردانی از روحیه 
بسیجی و خدمت رسانی رئیس جمهور و مجموعه 
دولت،  گزارشی از برنامه ها،  اقدامات و سند راهبردی 
بسیج که بر اسللاس بیانیه گام دوم انقالب، تدوین 

شده است، ارائه کرد. 

ژه
محمد تقی فاضل میبدی، کنشللگر سیاسی اصالح طلب که وی

در رسانه های اصالح طلب با عنوان »اسللتاد حوزه و دانشگاه « 
یادداشت می نویسد، اخیراً طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی 
ادعای جالبی طرح کرده و آن اینکه  » تا سیاست خارجی ما با تیغ 
تجدیدنظر، جراحی نگردد، نه تنها بحران آب که هیچ بحرانی 
درست حل نخواهد شد. «  او یادداشت کوتاهش را با استهزای 
بنیان تمدن نوین اسالمی شروع کرده، به تمدن 7 هزار ساله ایران 
پرداخته و سپس مدعی شده که حدود نیم قرن )از قضا نزدیك به 
عمر جمهوری اسالمی!( است که با خشکاندن آب های زیرزمینی 
در حال نابود کردن این تمدن هستیم و سپس آن را به شعارهای 
انقالب اسالمی ربط می دهد و بعد سیاست خارجی ایران را نقد 
می کند و یادداشللتش را با مدح مذاکره و امید به رفع تحریم   ها 
به پایان می برد! کل یادداشللت هم فقط 400 کلمه است و در 
400 کلمه، این همه موضوع آورده شده و نظر قطعی داده شده؛ 
موضوعاتی که هر کدام جزء به جزء نیاز به استدالل و تحلیل دارد، 
چه رسد که همه هم به همدیگر ربط داده شود که خود تحلیل و 
استدالل جداگانه می طلبد! استاد حوزه و دانشگاه که هیچ، حتی 

یك تحلیلگر مبتدی هم حداقل از باب شأنی که باید برای خود 
قائل باشد، اینگونه استدالل و منطق و تحلیل را به ابتذال سیاست 
بازی نمی کشاند.  فاضل میبدی می نویسد: »چرا مسئوالن به آن 
اندازه که به مظاهر عنایت شد، به مدیریت آب و چشمه سار  ها و 
قنات   ها توجه الزم مبذول نداشتند وکسی برای حفظ این ماده 
حیاتی اهتمام نورزید. در ادبیات سیاسللی و اجتماعی ما شعار 
مرگ بر این و آن از مفهوم سازی الگوی مصرف، به ویژه مصرف 
آب، مهم تر بود. دولتمردان به آن مقدار که برای برخی کارهای 
برون مرزی وقت گذاشتند و هزینه کردند، برای اصلی   ترین جریان 

حیاتی کشور چندان اعتنایی نداشتند. «
او یك اصالح طلب است و مدیریت کشور در سال های متمادی 
دست جریان سیاسللی متبوع او بوده است، چرا نتوانستند این 
مشکالت را حل کنند؟! مهم نیست؛ چه کسللی نظرات او را در 
مورد دلیل خشك شدن زاینده رود  همه جا پخش می کند و به 
نقد می پردازد؟ اگر او یك امام جمعه بود و چنین حرفی می زد، 
سخنانش همه جا پر   می شد، اما حاال با عنوان یك استاد حرفش 
را منتشر هم می کنند! از قضا تجمع اصفهان که آرام و منطقی 

پیش رفت، مورد توجه اصالح طلبان قرار نگرفت و برخالف شعار و 
رویکرد آنان در توجه به اعتراضات، اغلب روزنامه های اصالح طلب 
از پوشش آن در صفحه یك خود سللر باز زدند. به نظر می رسد 
آرامش تجمع اصفهان، مورد پسند فاضل میبدی هم نبوده و او 
در عبارتی تحریك  آمیز می نویسد: »اعتراضی که در کف تفتیده 
زاینده رود صورت گرفت، ممکن است در آن جا پایان نیابد. اگر 
تدبیر جدی صورت نگیرد، با بحران بزرگ تری مواجه خواهیم 
بود«.  او در پایان یادداشتش هم می نویسد: »اگر دقیق مدیریت 
نکنیم مسئله آب ما را با بحرا ن های بزرگ تری مواجه خواهد کرد. 
تا دیرنشده بیاییم دست از برخی رویکرد  ها و شعار  ها برداریم و 
تمام هم و غم خود را در جهت نجات مردم ایران به کار بریم...  تا 
سیاسللت خارجی ما با تیغ تجدیدنظر، جراحی نگردد، نه تنها 
بحران آب که هیچ بحرانی درست حل نخواهد شد. امید است 
مذاکره پیش رو طوری در چرخه دیپلماسی قرار گیرد، که سایه 

شوم تحریم   ها از سر این مردم کنار برود. «
مهم نیست چه اتفاقاتی در کشور رخ می دهد؛ مهم این است که 

راه حل همه چیز در مذاکره با کدخداست و الغیر!

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
دادگاه  انگلیسی حوادث آبان
 دخالت  در امور ایران است

تشکیل دادگاه های ساختگی از سوی انگلیس درباره حوادث آبان ماه 
98 جدا از نیت سوء انگلیسی ها، دخالت در امور داخلی ایران است و اگر 
بنا است دادگاهی تشکیل شود باید برای ناقضان برجام تشکیل شود. 
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس با اشاره به تشکیل 
دادگاه های سللاختگی در انگلیس در مورد فتنه بنزینی سال 98 و متهم 
ساختن نظام جمهوری اسالمی ایران در این دادگاه    ها گفت: اوالً تشکیل 
این دادگاه   ها به دست دولت انگلیس سوا از نیت آنها دخالت آشکار در امور 
داخلی ایران است و از سوی دیگر این مداخله، مداخله به حقی نیست بلکه 
هدف انگلیس از این مداخالت دروغگویی و جعل واقعیات و طرح ادعاهای 

غیر واقعی، مجعول و ساختگی است. 
ذوالنوری افزود: اگر بنا باشد در دادگاهی ادعایی طرح شود این ملت و دولت 
جمهوری اسالمی ایران هستند که باید پشت پرده های حوادث آبان ماه 98 
و فتنه بنزینی و نیز هك کردن سامانه سوخت رسانی در ابتدای ماه جاری 
را برمال کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داشت: هدف دشمنان ما و به طور خاص انگلیس از اینگونه اقدامات این 
بود و هست که ملت را در مقابل نظام قرار دهند و آنها هدف شان از این کار 

براندازی نظامی است که برآمده از انقالب و رأی مردم است. 
ذوالنوری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر بنا است دادگاهی تشکیل شود 
باید برای بررسی جنایت ابرقدرت   ها و شرکای شان که انگلیس در رأس 
شرکای آنها است در عدم اجرای تعهدات برجامی شان و تحمیل تحریم های 
به قول خودشان فلج  کننده تشکیل شود که آنها با اینگونه اقدامات به دنبال 
ضایع کردن حقوق ملت ایران بوده اند و بر اثر این تحریم   ها بود که بسیاری 
از کودکان ما در اثر گرسنگی و سوءتغذیه نابود شدند و بسیاری از خانواده   ها 
به خاطر این تحریم   ها و فشللارهای اقتصادی ناشللی از آن متالشی شد. 
انگلیسی   ها این حق و صالحیت را ندارند که در امور داخلی ما دخالت کنند 

چه رسد به اینکه به دنبال ایجاد صحنه های ساختگی باشند. 

ادای احترام نماینده ولی فقیه در سپاه به حاج قاسم
روحیه بسیجی

 بزرگ ترین ویژگی شهید سلیمانی بود
همزمان ب�ا ایام هفته بس�یج نماینده 
ولی فقیه در س�پاه در گلزار شهدای 
کرم�ان و در ج�وار مزار ش�هید حاج 
یاف�ت.  قاس�م س�لیمانی حض�ور 
به گزارش سللپاه نیوز؛ حجت االسالم 
عبداهلل حاجی صادقللی، نماینده ولی 
فقیه در سپاه با حضور در گلزار شهدای 
کرمان و در جوار مزار شهید حاج قاسم 

سلللیمانی با بیان اینکه خوشحالم در هفته بسللیج به زیارت الگوی 
بسللیجیان عالم اسللالم آمده ام، گفت: فرهنگ و روحیه بسللیجی، 
بزرگ ترین ویژگی شللهید سلللیمانی بود که همه ویژگی  ها در آن 

جمع شده بود. 
نماینده ولی فقیه در سللپاه اداملله داد:این شللهید واالمقام با این 
فرهنگ توانسللت از یك جوان ساده روسللتایی به سرداری تبدیل 
شود که الگویی برای تمام عالم شده و دشمن را به ستوه آورد و عالم 
اسالم و مسلللمان  ها را امیدوار کند. حاج قاسم را همه سردار دل  ها 
گفتند؛ اما حاج قاسم افتخار می کرد به سرباز والیت بودن و امروز 
هم کلید نجات و ر  هایی ما از همه مشکالت فرمانبرداری مطلق از 
والیت است. حاجی صادقی در ادامه جهاد اقتصادی و سازندگی را 
از نیازهای ضروری امروز جامعه عنللوان کرد و گفت: اقتدار افزایی 

مصداق دیگر جهاد است. 
همچنین جهاد فرهنگی و ارزشللی جهاد دیگری اسللت و مصداق 
جهاد کبیر، جهاد تبیین و جهاد روشنگری و بصیرت افزایی است و 
ما امروز متناسب با نوع حمله دشمن به این جهاد نیاز زیادی داریم. 
حاجی صادقی همچنین در مجمع استادیاران طرح صالحین استان 
کرمان گفت: بسیجی تهدید  ها را به فرصت تبدیل می کند و سرشار 
از امید، نشللاط و خالقیت برای انقالب اسللت. وی بسیج را تجلی 
حزب اهلل دانست و بیان کرد: بسیج در مقابل دشمن سازش ناپذیر 
است و مقام معظم رهبری می فرمایند » تا بسیج و این فرهنگ است، 

انقالب وجود دارد«. 
نماینده ولی فقیه در سپاه جهاد و مقاومت را فرهنگ بسیج دانست 
و عنوان کرد: جهاد کبیر اسوه اسالم است و یك مصداق آن تسلیم 
نشدن و نپذیرفتن دشمن اسللت. وی جهاد علمی را یکی دیگر از 
مصداق های جهاد برشللمرد و افزود: امروز به جهللاد علمی خیلی 

احتیاج داریم. 
جهاد خدمت رسانی در جهت مقابله با دشللمن است. بزرگ ترین 
مبارزه و جهاد و ضربه زدن به امریکا ، خدمت به این مردم است چون 
می داند این مردم هستند که انقالب را حفظ می کنند. نماینده ولی 
فقیه در سپاه جهاد اقتصادی و سازندگی را از نیازهای ضروری امروز 
جامعه عنوان کرد و گفت:اقتدار افزایی مصداق دیگر جهاد اسللت. 
حاجی صادقی با بیان اینکه دشمن با انتشار شایعات در شبکه های 
مجازی به دنبال منفعل کردن بسللیجیان است، اظهار کرد: بسیج 

حریت و محوریتش رهبری است. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
تفحص از شرکت های دولتی را 

در مجلس کلید می زنیم
س�خنگوی هیئ�ت رئیس�ه مجلس 
شورای اسالمی از قصدش برای کلید 
زدن تحقیق و تحقق از شرکت های 
دولتی خب�ر داد و گفت که مس�ئله 
در شرکت های دولتی و شبه دولتی 
فق�ط  حقوق ه�ای نجومی نیس�ت.  

به گزارش ایسللنا، سللید نظام موسوی 
نماینده تهران در صفحلله توئیتر خود 

نوشت: »مسئله در شرکت های دولتی و شبه دولتی فقط  حقوق های 
نجومی نیست. تأسف بارتر این است که در بسیاری موارد این حقوق   ها 
را کسانی می گیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه به واسطه ارتباطات 
مسئولیت گرفته اند، یعنی: رانت ضربدر رانت!به زودی تحقیق و تفحص 

از شرکت های دولتی را در مجلس کلید می زنیم. « 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسللالمی در جلسه علنی 
19 آبان مجلس درباره ارائه گزارش عملکرد بودجه سللال گذشللته 
شللرکت های دولتی به مجلس گفت: دولللت در تاریخ مقرر گزارش 
مربوط به شرکت های دولتی را به مجلس ارائه کرده است. ما هم این 
گزارش را به کمیسللیون ارجاع داده ایم ولی متأسفانه این گزارش 
امضای مجامع را همراه خود ندارد. یعنی گزارش بدون امضای مجامع 
فرستاده شده و صرفاً با امضای سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. 
هیچ دلیلی ندارد که مجامع گزارش ندهند چرا که به لحاظ حقوقی 

مجامع مسئول عملکرد شرکت  ها هستند. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
توجه به ظرفیت های بسیج
 رمز عبور  از مشکالت است

توجه به توانمندی   ها و ظرفیت های 
وس�یع ملت عزیزمان ک�ه در قالب 
بس�یج تجل�ی ک�رده و کارآم�دی 
آن ب�ه وض�وح ب�ه اثب�ات رس�یده 
اس�ت، رمز و ضامن عب�ور موفق از 
هم�ه مس�ائل و مش�کالت اس�ت. 
به گزارش ایرنا ، امیر سرتیپ محمدرضا 
آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح در پیامی به مناسبت هفته بسیج نوشته است: کلمه ارزشمند 
بسللیج به واقع بیانگر و تداعی کننده همبسللتگی، اتحاد، انسجام و 
اخالص در جامعه است.  بسللیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل 
عظیم الشان و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و 
مجاهدت است که با ظهور و پیروزی انقالب اسالمی و با ژرف اندیشی 
ایشان عینیت یافت به نحوی که اکنون بسیج به عنوان ثروت بزرگ و 
ذخیره خداداد ملت ایران سمبل اثرگذاری و کارآمدی در عرصه های 
مختلف شناخته می شود. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: 
توجه به توانمندی   ها و ظرفیت های وسیع ملت عزیزمان که در قالب 
بسیج تجلی کرده و کارآمدی آن به وضوح به اثبات رسیده است، رمز 

و ضامن عبور موفق از همه مسائل و مشکالت است. 
آشتیانی عنوان کرد:خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری،در 
فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی 
و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج 

جلوه می کند. 
وزیر دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلللح اضافه کرد: بسیج امروز در 
شرایط جنگ نرم، تحریم های ظالمانه اسللتکبار و مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا با همه استعدادها، توانایی   ها و ظرفیت های فرهنگی و 
علمی خود وارد میدان شده تا با استمرار حمایت   ها و پشتیبانی های 
خویش و با خدمت افزون تر و کار و تالش مضاعف بار دیگر یاری رسان 

انقالب و کشور باشند. 
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 بس�یج   فرمول گذر انقالب از س�ختی   ها اس�ت. 
حضرت امام خمینی ب�ا ژرف اندیش�ی و نگاهی 
ملکوتی توانس�تند به یک ش�اهکار ب�زرگ که 
طلوع یک خورش�ید در س�پهر انقالب اسالمی 
یعنی بس�یج مس�تضعفین است، دس�ت بزنند. 
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدارحسین 
سللالمی در همایش مسللئوالن حوزه های بسللیج 
دانشجویی دانشگاه های کشور ، ضمن تبریك هفته 
بسیج خاطرنشان کرد: بسللیج و ظهور آن یك نشانه 
از اعجاز ذهنی رهبر کبیر انقالب اسالمی است. امام 
خمینی با ژرف اندیشللی و نگاهی ملکوتی توانست 
به یك شللاهکار بزرگ یعنی طلوع یك خورشید در 
سپهر انقالب اسالمی یعنی بسیج مستضعفین دست 
بزند. بعد  ها که زمان گذشت و حجم فاصله   ها روشن 
و شکوه ما در قله های انقالب اسالمی مشخص شد، 
فهمیدیم این خالقیللت و ذکاوت ذهنی چه نهادی 
را روی زمین ایجللاد کرد که فرمول گللذر انقالب از 

سختی   ها بوده است. 
فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: بسیج تشکلی 
است که تفکر، روحیه انقالبی و اندیشه انقالبی، دینی 
و اسالمی و شاکله این نظام را در خود متبلور می سازد، 
تشللکلی بدون بعد، نامتناهی و بی کرانه با خاصیت 
نهایت ناپذیری که هندسه فکری انقالب در عرض و 

طول سیال این حقیقت عظیم می درخشد. 
سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه میدان رشد بسیج 
سرزمین انقالب است، ادامه داد: در این سرزمین است 
که این درخت رشد می کند و این یك واقعیت مسلم 
است که در این 43 سال انقالب این توفیق را داشته ایم 
تا نظاره گر تمام حوادث تلخ و شللیرین و همه فراز و 
نشیب های سال های پر حماسه و حادثه بوده و آن را در 

میدان از نزدیك دیده باشیم. 
     ما از تاریخی تاریک بیرون آمدیم

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: ما از تاریخی تاریك بیرون 
آمدیم، از تاریخی که سلطه استعمار بر این سرزمین 

انجماد اندیشلله ایجاد کرده بود و در تیرگی جهل و 
ظلمت جهالت مدرن زندگی می کردند، به خصوص 
در دهه های آخر منتهی به انقالب که اندیشلله غرب 
به تدریج در حال تبدیل شدن به یك مدل در کشور 
ما   می شللد و هویت ملی، اسللالمی و دینی این ملت 
را غارت می کرد و اجازه تفکللر پیرامون تفکر خود را 
نمی داد. سالمی در ادامه بیان کرد: در دوران طاغوت 
ایرانیان کارگزار چیزی بودند که غربی   ها آن را به وجود 
آورده بودند و ما جزئی از نقشلله سیاستگذاری غرب 
در جغرافیایی منفصل بودیم یعنی استقالل سیاسی 
نداشتیم و اگر کشوری تحت تأثیر کشوری دیگر خط 
مشی خود را مشخص کند، استقالل ندارد. فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اسالم آمد 
تا مدل بسازد و اندیشه اسالمی را به یك الگو تبدیل 
کند و انقالب اسالمی مدل مدیریت جامعه در دین 
بود و دیگر با این الگو مسلمانان کشور به دست دشمن 
نمی دهند، این انقالب و جنگ برای ساخت یك مدل 
در قالب کشور اسالمی بود، این مدل پیش می رود و 
سرزمین های دیگر را تحت تأثیر خود قرار می دهد و 

تکرار می شود. 
    انقالب اسالمی ارتفاع سلطه امریکا را کوتاه 

کرد
وی یادآور شد: در این 43 سال زمانی را نمی یابید که 
ما با دشمن از نظر فیزیکی یا ذهنی و روحی درگیر و در 
جنگ نباشیم، یکی از نظریه پردازان امریکایی می گفت 
انقالب اسالمی یك روح برای جهان بی روح بود، قدرتی 
که توانست تمام اروپای غربی را تحت سیطره قرار دهد؛ 
قدرتی که اقتصاد جهان را در دست داشت اما امروز با 
ارتفاعی کمتر سلطه دار است که این ارتفاع را انقالب 
اسالمی کمتر کرده و امریکا اکنون فاصله قدرتش با ما 

کم شده است. 
فرمانده کل سپاه با اشاره به دوران دفاع مقدس یادآور 
شد: امریکا، شوروی و اروپا همه آمدند و هشت سال 
روی ما متمرکز شدند اما ما در اوج نابرابری مقابل آنها 

جنگیدیم، این سپاه آن روز بسیار کوچك تر و قلیل تر 
از امروز بود و امروز شللما از سپاه یك چهره جهانی از 
قدرت می بینید اما آن روز  ها اول شکل گیری بودیم 

و باید می جنگیدیم. 
سردار سالمی با بیان اینکه امروز بسیاری تاریخ این 
انقالب را نمی دانند، خطللاب به حاضران در همایش 
گفت: امروز شللما عزیز هسللتید و از اسالمی سخن 
می گویید که یك قدرت جهانی است و در تحریم و صبر 
در عالم معتبر است؛ رهبر انقالب بزرگ ترین سرمایه ما 
است که توانست ما را از دشمنان فاصله اندازد، پیش از 
این امریکایی   ها از راه دور در این کشور سیاستگذاری 
می کردند و نفع می بردند اما مدیریت رهبران ما این 
عادت و شیوه را برانداختند. وی تأکید کرد: بدانید که ما 
در آن شرایط بزرگ شدیم، رهبران ما تمرکز دشمن را 
از مراکز راهبردی دور و در سرزمین های دور  و نزدیك 
قدرت سللازی کردند، روحیه بسللیجی را در جوانان 
سوریه، لبنان، عراق، یمن و افغانستان ایجاد کردند. 
سرلشکر سالمی تصریح کرد: امروز امریکا 750 پایگاه 
در 83 کشللور دارد و امپراتوری   ها هر زمان به وسعت 

زیادی رسیدند فرو پاشیدند. 
      آنچه ما در فضای تحریم ساختیم 

هرگز پیش از آن نساخته ایم
وی با بیان اینکه آنچه را که ما در فضای تحریم ساختیم 
هرگز پیللش از آن نسللاخته ایم، ابراز کللرد: هرچند 
کشورمان بزرگ است اما شللکوه کشور به عظمت و 
مساحت ذهنی است، کسانی که پهپاد و ماهواره به هوا 
می فرستند، پاالیشگاه، نیروگاه، ژیروسکوپ دقیق، 
بالگرد، موشك بالستیك با دقت و هواپیما می سازند، 
آنها شما هستید؛ با اعتماد به نفس جلو بروید، خیلی   ها 
به دنبال این هستند که پادشاه ذلیل ایران را؛ آنها را  
که در دنیا محترم نبودند و قراردادهای ننگین امضا 

کردند، تطهیر کنند. 
فرمانده کل سللپاه در ادامه خطاب به دانشللجویان 
بسیجی تصریح کرد: تفکر بسیجی ما را سربلند کرده و 

باعث شده است ما از هیچ قدرتی نترسیم، تقابل جوانان 
ما را با امریکایی   ها بار  ها دیده اید، این کشور در دستان 
شماست و ما داریم با قدرت پیش می رویم، بایستید 
و ارزش های به وجود آمده را حفظ کنید، دشللمنان 
ما دارو و غذا را هم به روی کودکان نازنین بسللته اند 
تا مردم ما را فلج کنند، مواظب باشید در بازی روانی 

آنها قرار نگیریم. 
    سختی های بزرگ را پشت سر گذاشتیم

سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه باید راه صحیح 
ارتباط بللا جوانان و مخصوصا دانشللجویان را در 
پیش بگیریم تأکید کرد: دشمن می خواهد جهان 
را بگیرد، این جهان، جهان نزدیك شدن قاره   ها 
به یکدیگر بدون تغییر فیزیکی جغرافیاسللت به 
طوری که تمللام جوانان دارای سلله خصوصیت 
باشند، اول عقاید مشللترک امریکایی است، دوم 
سللبك زندگی غربی و سللوم داشللتن اطالعات 
یکسان، این شاکله درونی انسان قرن ۲1 از دید 
امریکا است و باید با شناخت این سیاست از هویت 

خود دفاع کنیم. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
دشمن می خواهد از حوادث ما رویداد بسازد و چشم 
دیدن ما را ندارد؛ هیچ نگران نباشید این کشور غنی 
است؛ ما در محاصره هستیم اما وقتی می خواهیم 
لبنان را از فشللار اقتصادی خارج کنیم و برای آن 
کشور سوخت می فرستیم، نمی توانند کشتی   ها و 
نفتکش های ما را هدف قللرار دهند و این به برکت 
سال  ها مجاهدت و تالش فرزندان این سرزمین و 
توسعه گفتمان الهام بخش انقالب اسالمی است. 
وی در پایان تصریح کرد: ما سللختی های بزرگ را 
پشت سر گذاشتیم و سختی های بعدی را هم پشت 
سر خواهیم گذاشت، این شما هستید که به مردم 
عزت می بخشید و چراغ خانه   ها را روشن می کنید 
اما درس بخوانید چرا که شللما هیچ گاه متوقف به 

دوم شدن نیستید و همیشه باید اول باشید. 

فرماندهکلسپاه:بسیجفرمولگذرانقالبازسختیهاست

   مرگ بر امریکا گفتیم و زاینده رود خشک شد!

ریاست جمهوری


