
  گزارش

مظلوم  ترین قشر
زندگی ش��ان را که مرور کنی معموالً کودکی و نوجوانی ش��ان در یک 
نقطه ناگهان به پایان می رس��د. انگار در یک لحظه تصمیم می گیرند 
زود راه و رسم انسانیت و بزرگی را بیاموزند، بزرگ شوند و دیگران را در 
این بزرگی شریک کنند. بار سفر می بندند و برای کسب علم و معرفت 

مهاجرت می کنند. 
س��ختی  ها و رنج های غربت را تحمل می کنند و به خاطر سختی 
درس هایش��ان و وس��عت دریای علوم و معارفی که باید بیاموزند 
و به خاطر عهدی که با خدای خود بس��ته اند، ش��ب و روز مشغول 
مطالعه و مباحثه می شوند. همین نیز باعث می شود رنج تنگدستی 
و مشکالت مادی هم به مصائب ش��ان اضافه شود. در روزگاری که 
خیلی از جوانان به دنبال بیشترین لذت و بهره  بردن از جوانی شان 
و به اصطالح جوانی کردن هس��تند، جوانی ش��ان را صرف هدف 
متعالی شان و س��خت  ترین دروس را مطالعه و مباحثه می کنند تا 
معرفتی کسب کنند و از این معرفت ش��معی برافروزند تا ظلمات 
دنیا را روشن تر کنند و راه و رس��م انسان زیستن را یاد بگیرند و به 

دیگران نیز بیاموزند. 
وقتی به حدی از کسب علم و معرفت رسیدند لباسی مشابه لباس 
بهترین مخلوق خدا را می پوشند تا اعالم کنند با تمام وجودشان 
در خدمت دین خدا و رس��یدگی ب��ه خلق خدا هس��تند و در این 
راه از هی��چ طعنه و سرزنش��ی باکی ندارند و همه هستی ش��ان را 
در طبق اخالص گذاش��ته اند. از این زمان اس��ت که مصائب شان 
و رنج هایش��ان دوچندان و بلکه صدچندان می ش��ود. در حالیکه 
مورد اعتماد بس��یاری از مردم هس��تند و همین مردم توقع دارند 
که مش��کالت مختلف بی ربط و باربط آنان را حل کنند در معرض 
تمسخر و شماتت عده دیگری نیز قرار دارند. در حالی که بسیاری 
از آنان زندگی خود را وقف مردم مناطق محروم و مردم روستایی 
می کنند و در شرایط سخت غربت و دوری از خانه به حل مشکالت 
دینی و دنیایی مردم مشغول هستند روزانه به دست عده ای مزدور 
اجیرش��ده و عده  دیگری غافل که تحت تأثیر القائات ش��یطانی و 
تبلیغات رس��انه ای دش��منان خدا و بشریت هس��تند، عامل همه 
مشکالت مردم، کشور و جهان معرفی می شوند! قشری که کم ترین 
بهره را از منابع و ثروت کشور برده و بیشترین سختی را در زندگی 
متحمل ش��ده اند با بی انصافی تمام مورد هجمه شبانه روزی قرار 
دارند. این در حالی اس��ت که هم��واره خالصان��ه و بی مزد و منت 
در مواقع عادی و نیز در مصائب و مش��کالت در خدمت خلق خدا 
هستند. زلزله می آید در خط مقدم کمک به مردم حضور می یابند 
که برای یک نمونه ش��هر مظلوم بم ناظر و گواه این واقعیت است. 
سیل می آید در خط مقدم خدمت رسانی هستند و در البه الی گل و 
الی برای خدمت به خلق و رضایت خالق عاشقانه حضور می یابند. 
بیماری منحوس کرونا همه گیر می ش��ود و درحالی که اکثر افراد 
عافیت طلبانه از یک عطسه و س��رفه عادی یک شخص سالم هم 
فراری هس��تند، داوطلبانه به خط مق��دم مبارزه ب��ا این بیماری 
می روند و در کنار کادر درمان، مجاهدتی فراموش ناش��دنی رقم 
می زنند و حتی با حضور در آرامس��تان  ها بدون ترس و محاس��به 
منفعت ش��خصی و حفظ جان خود به شست وش��و و غسل دادن 

فوتی های کرونا می پردازند. 
همین چند روز پیش وقتی ویدئوی جابه جایی اقالمی مانند روغن 
و مواد غذایی به دست جمعی از آنان که به رغم مشکالت خود در راه 
خدمت به مردم و برای کاستن از رنج آنان بسته های غذایی تهیه و 
میان نیازمندان توزیع می کردند، منتشر شد به جای قدردانی و ارج 
نهادن این شرافت و انسانیت، بی محابا مورد قضاوت بی رحمانه واقع 
شده و با تفسیری وارونه هدف تیرهای دروغ و تهمت قرار گرفتند. 
البته این مس��ائل اتفاقی و فی البداهه رخ نمی دهد و روشن است 
که دهه هاست دش��منان خدا و دین خدا برای ایجاد فضای منفی 
علیه این قشر کار کرده  و همچنان در حال فعالیت هستند. با این 
حال اگر به مردان سرزمین مان نگاه کنیم بهترین، باشرافت  ترین 
و لطیف  ترین انسان هایی که دیده ایم و می شناسیم از همین قشر 
برخاسته است؛ انس��ان هایی به بزرگی و عظمت امام خمینی)ره( 
در قله اخالص در برابر خدا و صالب��ت در برابر طواغیت، به مجد و 
واالیی آیت اهلل قاضی در قله عرفان و معرفت ، به س��ترگی آیت اهلل 
بهجت در قله بندگی و عبودیت و به ش��کوه آیت اهلل فاطمی نیا در 

قله لطافت روح!
در مورد قش��ری صحبت می کنیم که با قاطعی��ت می توان گفت 
مظلوم  ترین قشر جامعه ما هستند. قشری که به گواه تاریخ همواره 
در بزنگاه های حساس، فداکاری و جانفشانی کرده اند تا این کشور 
و این مردم را از دست دشمنان و دس��ایس آنها مصون بدارند و به 
همین خاطر نیز سال هاس��ت مهم  ترین هدف تهاجم دش��منان و 
مهم  ترین سیبل جنگ رسانه ای آنان هستند. راهی که روحانیت 
ش��یعه از ابتدای اس��الم طی کرده راهی س��رخ بوده، چه اینکه از 
بزرگ ترین علمای گذشته تاریخ اس��الم به نام شهید اول و شهید 
ثانی شناخته می ش��وند که در راه روشنایی بخشیدن به انسانیت، 
مظلومانه خون خود را تقدیم کردند. البته این خط سرخ هیچ گاه 
متوقف نش��ده و تا به امروز ادامه داشته و این قش��ر برای مبارزه با 
کفر و طاغوت، پلشتی و تاریکی، ظلم و استکبار و سلطه بیگانگان 
تاکنون جان های بزرگی تقدیم کرده است. از شهید مدرس تا شهید 
شیخ فضل اهلل نوری و از شهید بهشتی تا شهید مطهری، از علمای 
شهید محراب تا علمای شهید حادثه هفت تیر و از روحانیون شهید 
حادثه تروریستی چندی پیش در حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( 
تا خیل عظیم بیش از 4000 شهید روحانی دفاع مقدس که تعداد 

آن حدود 10 برابر سایر اقشار جامعه است. 
امروز که در آس��تانه برگزاری کنگره 4000 شهید روحانی کشور 
هس��تیم، تالش  ها و مجاهدت های این مظلوم  ترین قش��ر ایران را 
ارج می نهیم و س��الم و درود خود را تقدیم ارواح طیبه همه علما 
و روحانیونی می کنیم که در سخت  ترین شرایط زیستند و از همه 
هستی شان مایه گذاشتند و در آخر نیز جان خود را در راه گسترش 
حقیقت و تعالی بشریت و نشان دادن صراط نور و مبارزه با ظلمت 

تقدیم خدا کردند. راهشان پر رهرو باد.

حمیدرضاشاهنظری

فرمانده کل سپاه در اجتماع بزرگ سپاهیان تهران: 

سپاه  در طرح  اصالح  یارانه ها دست  یاری به مردم می دهد

م�ا متوق�ف نمی ش�ویم و ب�ا قلب هایم�ان به 
یکدیگ�ر کم�ک می کنی�م و نمی گذاری�م 
غبار غ�م ب�ر رخس�ار مردم م�ان بنش�یند و 
دس�ت ی�اری و کم�ک م�ردم را می گیری�م. 
به گزارش ایرنا، س��ردار سرلش��کر پاسدار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ظهر دی��روز در اجتماع بزرگ س��پاهیان محمد 
رس��ول اهلل )ص( که همزمان با چهلمین سالگرد 
عملیات پیروزمندانه بیت المقدس و آزادس��ازی 
خرمشهر در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: امروز در ج��وار بارگاه 
ملکوتی احیاگر مج��د و عظمت اس��الم در عصر 
حاضر و بت شکن بزرگ امام خمینی )ره( و در جوار 
ش��هیدان بزرگ انقالب اس��المی و دفاع مقدس، 
بار دیگر لشکریان آسمانی رسول خدا روی زمین 

صف کشیده اند. 
وی افزود: شما بس��یجیان امتداد آن نسل عظیم 
و باش��کوه که خرمش��هر را در چنی��ن روز هایی 
آزاد کردن��د، ش��ما همچنان محافظان اس��الم و 
رویش های جدید در عرصه انقالبمان هس��تید. 
ادامه دهندگان راه ش��هید حاج احمد متوسلیان 
هس��تید، لش��کری که وقتی رژیم صهیونیستی 
وارد جنوب لبنان ش��د، اولین لشکری بود که به 
آنجا اعزام ش��د. این نش��ان می دهد که فاتحان 
بیت المقدس و بشارت دهندگان آزادی مسلمانان 
از بند کفار و ش��رارت های رژیم صهیونیستی، به 

سوی بیت المقدس در حال حرکت اند. 
   سپاه و بسیج سپر بالی ملتند

فرمانده کل سپاه خطاب به بسیجیان و رزمندگان 
حاضر در میدان با بیان اینک��ه تاریخ این رزمایش 
و گردهمایی تاریخی ش��ما را ثب��ت خواهد کرد، 
گفت: شما سپر بالی این ملت مستحکم هستید 
و میدان دار نبردی س��همگین با استکبار هستید، 
بنابراین شکوه این حماسه فقط برای این لحظه و 
امروز نیست؛ تاریخ را کس��انی می سازند که وقتی 
هدفی را انتخاب می کنند روی آن هدف استقامت 

می کنند. 
سردار سالمی با بیان اینکه زندگی در پناه استقالل 

و آزادی و کرامت فقط با استقامت میسر نمی شود 
بلکه باید مقاومت امتداد داشته باشد و برای پیروزی 
همیشه باید در صحنه بود، خاطرنشان کرد: برای 
شکس��ت یک سس��تی کافی اس��ت؛ ملت ایران 
درس های فراموش نشدنی به دش��منانش داده و 
با این حقیقت آشنا است که استقالل و عظمت و 
کرامت ما به باقی ماندن در صحن��ه دفاع از نظام و 

انقالب وابسته است. 
   دشمن مانند گرگ گرسنه زوزه می کشد

وی با بیان اینکه دش��من می خواهد بین ش��ما و 
آرزوهای بزرگ فاصله بیندازد، خاطرنشان کرد: او 
همواره مانند گرگ گرسنه زوزه می کشد و اوهام و 
خیاالت خود را در فضای رسانه ای منتشر می کند، 
او فکر می کند ملت به فراخوانی های او و به دروغ  ها 
و شایعه پراکنی های او پاسخ می دهد؛ او ملت ایران 
را هنوز نشناخته است چراکه همواره خنثی کننده 

اوهام و اباطیل دشمن است. 
سرلشکر س��المی ادامه داد: کاخ س��فید در هیچ 
لحظه ای از این 4۳ سال گذشته از طراحی توطئه 

علیه ملت ایران دست بر نداش��ته است؛ در نقطه 
مقابل هم ملت ای��ران هم��واره خنثی کننده این 
توطئه  ها بوده اس��ت و در حالی که م��ا امروز از هر 
زمانی مقتدرتر و قوی تر هستیم، دشمن را کامالً در 
حال زوال می بینیم، همانگونه که فرار او از افغانستان 
و شکس��تش در یمن و فرار تدریج��ی اش از عراق 

را دیدیم. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در عین حال طلوع 
خورشید با عظمت اسالم را ش��اهد هستیم که 
انقالب بزرگ و ش��کوهمندمان چ��ه تأثیری در 
بالد اس��المی بر جای گذاشته است، تأکید کرد: 
انقالب اسالمی دشمن را فرسوده و خسته کرده 
است. سردار سالمی تأکید کرد: صدای شکستن 
استخوان های دشمن ش��نیده می شود. دشمن 
پوکی اس��تخوان گرفته اس��ت؛ اگر چه به ظاهر 
هنوز قدرتمند است اما از درون خالی شده است. 
این روز ها ش��کوهی از آرامش بر قلب های ملت 
ایران هویدا است. هر چه دشمن بر طبل دروغ و 

کذب می نوازد، مردم ایران آرام تر می شوند. 

    پایگاه های بسیج را
 پایگاه امداد به مردم کنید

وی خطاب به بس��یجیان عنوان کرد: ش��ما را در 
حوادث طبیعی و مهار بیم��اری کرونا و حمایت از 
معیشت مردم مسلمانمان دیدیم، شما سپاه نبوی 
هستید، پایگاه های مقاومت را به پناهگاه های امن و 
ایمن مردم تبدیل کنید، حتماً شما به امداد مردم 

بشتابید، همیشه در شرایط سخت اولین بودید. 
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه امروز هم باید در 
ش��رایط اقتصادی کش��ور به کمک مردم بیایید و 
پایگاه های مقاومت را ب��ه پایگاه های امداد تبدیل 
کنید، گفت: شما بسیجیان در فاصله زمانی نزدیکی 
در جایی نم��از می خوانید ک��ه آرزوی بزرگ همه 
ماس��ت و آن هم نماز خواندن به امامت پیش��وای 
مس��لمانان جهان در صحن مسجداالقصی است. 
فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: ما متوقف 
نمی شویم و با قلب هایمان به یکدیگر کمک می کنیم 
و نمی گذاریم غبار غم بر رخسار مردم مان بنشیند و 

دست یاری و کمک مردم را می گیریم. 
   توزیع 27 هزار بسته معیشتی

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ طی 
سخنانی در اجتماع بزرگ سپاهیان گفت: در ادامه 
رزمایش کمک های مؤمنانه، ۳1۳ س��ری جهیزیه 
و ۲۷ هزار بسته معیشتی تهیه شده که همزمان با 
اجرای این مراسم، برای اهدا به خانواده های نیازمند، 

به مناطق کم برخوردار ارسال می شود. 
سردار حسن حس��ن زاده، با گرامیداشت سالروز 
تشکیل لش��کر ۲۷ و س��پاه تهران بزرگ گفت: 
نیروهای مس��تقر در میدان، یگان ه��ای نمونه از 
پاسداران و رزمندگان گردان های بیت المقدس، 
امام عل��ی)ع(، امام حس��ین)ع(، فاتحین، کوثر و 
قرارگاه های عملیاتی قدر، قدس و فتح، ۲۳ ناحیه 
مقاوم��ت، یگان عملی��ات هوایی، س��ازمان های 
اقش��اری، گروه های بسیج س��رود و گشت های 
خودرویی ثاراهلل هس��تند. فرمانده س��پاه محمد 
رس��ول اهلل)ص( تهران ب��زرگ اف��زود: در ادامه 
رزمایش کمک های مؤمنانه، ۳1۳ سری جهیزیه 
و ۲۷ هزار بسته معیشتی تهیه شده که همزمان 
با اجرای این مراس��م، برای اهدا ب��ه خانواده های 
نیازمند، به مناطق کم برخوردار ارسال می شود. 
حسن زاده با اش��اره به دیگر اقدامات سپاه تهران 
بزرگ بیان کرد: در عرصه های سازندگی، اقتصاد 
مقاومتی، سالمت و بهداش��ت، دفاعی و امنیتی، 
راه اندازی مراکز رش��د و فعالیت های دانش بنیان 
و غیره اقدامات متعددی از س��وی بسیجیان این 
س��پاه انجام گرفته اس��ت. وی ادامه داد: حضور 
سازمان یافته و مقتدرانه بسیج و سپاه که اسطوره 
مقاومت و پرورش یافته امامی��ن انقالب و مکتب 
شهدا هس��تند، در عرصه های مختلف، چگونگی 
مقابله با دشمن و استکبار جهانی را آموخته و بار ها 

مشق کرده اند.
 فرمانده س��پاه تهران بزرگ ادامه داد: س��پاهیان 
محمد رس��ول اهلل)ص( به خوبی بر شرایط کنونی 
مشرف هس��تند و می دانند هیمنه پوشالی نظام 
سلطه فرو ریخته اس��ت و نظام استکبار نیز امروز 
می داند که رس��یدن به پایان عمرش��ان ش��تاب 
گرفته است. سردار حسن زاده تصریح کرد: امروز 
شاهد عقب ماندن استکبار جهانی و رژیم غاصب 
صهیونیستی در عرصه های مختلف و موفقیت های 
متعدد جمهوری اسالمی هستیم. وی اضافه کرد: 
امروز تمام ملت ایران دلباختگان امام زمان خویش 
هستند و نوای دلنشین س��الم فرمانده از سراسر 

کشور به گوش می رسد. 

یکی از عوامل متواری ضد انقالب
 حین فرار از کشور دستگیر شد

نرگ�س منص�وری، از عناص�ر وابس�ته ب�ه گروهک ه�ای 
ش�د.  دس�تگیر  کش�ور  از  ف�رار  هن�گام  انق�الب  ض�د 
به گزارش ایرن��ا، خانم نرگس منص��وری از عناصر ض��د انقالب که با 
رسانه  هایی همچون ایران اینترنشنال همکاری داشت، هنگام خروج 

غیر قانونی از مرزهای زمینی کشور دستگیر شد. 
برپایه این خبر نرگس منصوری با سوءاستفاده از رأفت اسالمی در مدت 
حدود دو سال و نیم مرخصی از زندان به اقدامات مجرمانه و ضد امنیتی 
خود مبادرت کرده و پ��س از اطالع از اجرای حکم از س��وی ضابطان 
قضایی برای بازگشت به زندان، قصد فرار از کشور داشت که به دست 

مأموران بازداشت شد. 
قابل ذکر است مأموریت خانم منصوری تحریک افکار عمومی از طریق 
تهیه بیانیه های جعلی و انجام مصاحبه های تحریف شده و تحریک  آمیز 

با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور بود. 

خطیب جمعه تهران 
مردم  در عادالنه سازی یارانه ها  

نباید آسیب ببینند
حجت االسالم حاج علی اکبری، اقتصاد 
مقاومتی را نقش�ه راه فتح خرمش�هر 
اقتصادی دانس�ت و گفت:  اخیراً دولت 
محترم با عمل ب�ه قانونی که در مجلس 
تصویب شده بخشی از این عملیات فتح 
خرمشهر اقتصادی را آغاز کرده است. 
به گزارش فارس،  حجت االسالم محمدجواد 

حاج علی اکب��ری در خطبه های نماز جمعه، با تأکید بر اینکه حماس��ه 
خرمشهر همچنان که در تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس یک نقطه 
عطف است، برای مس��یر پیش روی ما یک ذخیره بزرگ فرهنگ ساز و 
تاریخ ساز است، خاطرنشان کرد: با مراجعه به حماسه بزرگ فتح خرمشهر 
و آموزه های ماندگارش می توان به لطف خداوند متعال، گزاره های کاربردی 

و راهبردی برای ادامه مسیر انقالب اسالمی استخراج کنیم. 
خطیب نماز جمعه تهران گفت: همچنان خرمش��هرهای فتح نشده در 
بخش  ها و میادینی وجود دارد که امت باید با تبعیت از امام، حفظ انسجام، 
انگیزه الهی و اتحاد و یکپارچگی و داشتن برنامه های دقیق و نقشه های 
روشن برای فتح این عرصه  ها که خرمشهرهای پیش رو هستند، عازم شوند. 
وی ادامه داد:  اگرچه فتح این عرصه  ها از جریان فتح خرمشهر به تعبیر امام 
خامنه ای سخت تر است اما باید فتح شود. در بخش های اقتصادی فرهنگی، 
سبک زندگی، فضای مجازی و حوزه دیپلماسی بخش هایی که منتظر 

حضور و فتح دالورمندانه فرزندان اسالم و ایران هستند، فراوان است. 
حاج علی اکبری با تأکید بر اینکه خرمشهر اقتصادی بسیار مهم و اساسی 
است و باید فتح شود، اقتصاد مقاومتی را نقشه راه فتح خرمشهر اقتصادی 
عنوان و تصریح کرد:  اخیراً دولت محترم با عمل به قانونی که در مجلس 
تصویب شده بخشی از این عملیات فتح خرمشهر اقتصادی را آغاز کرده 
است و این مسئله مردمی سازی یارانه ها در بخشی از کاالهای اساسی که 
مورد اجماع اقتصاددانان هم اس��ت و همه قانع شدند که باید این اصالح 
صورت بگیرد و مسئله امنیت غذایی و ش��رایط اقتصادی دنیا و ماجرای 
اوکراین و خشکسالی باعث می ش��ود که این مسئله سرعت بگیرند که 

خوشبختانه به این مسئله هم سرعت داده شده است. 
حجت االسالم حاج علی اکبری در ادامه با بیان اینکه ارز ترجیحی وضعیت 
فعلی کشور ما را به بهشت قاچاقچیان مواد غذایی تبدیل و میدان را برای 
ترکتازی رانتخواران فاس��د و دالالن هوس باز به ش��دت باز کرده است، 
گفت: حذف ارز ترجیحی در دس��تور کار قرار گرفته و بنا است این اقدام 
به شکل مناس��بی صورت بگیرد. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: به 
امید رونق تولید ملی و رشد اقتصادی باید این مسیر را پشت سر بگذاریم. 
دولت کنونی جسارت ورود به این میدان را که یک واجب به تأخیر افتاده 
است، دارد و نکته اساسی روش درست اجرا و اقدام است که اوالً طبقات 
ضعیف جامعه که معموال بار اصالح اقتصادی بر دوش آنان است، بیشتر 
از این آسیب نبیند و طعم ش��یرین این اصالح اقتصادی را بچشد. وی از 
دولت خواست ضمن گفت وگوی منظم و صریح با مردم، پرداخت به موقع 
یارانه  ها و اصالح سامانه ها، وسعت توزیع کاالهای اساسی و منطقی سازی 
کاالها، نظارت قوی و برخورد با متخلفان را نیز به طور جد پیگیری کند. 
وی  ادامه داد:  خرمشهر مدیریت نیز از دیگر موضوعات است؛  مدیریت های 
کشور نیاز به پاکسازی و اصالح عناصر نفوذی و ضعیف و ناکارآمد دارد. ما 
از سوء مدیریت  ها خیلی ضربه خوردیم که این نیازمند تدابیر ویژه است که 
در دولت و نهاد ها مدنظر باشد و عرصه های مدیریتی کشور باید با جوانان 

رشید کاربلد انقالبی فتح شود. 

پیش بینی سرلشکر صفوی 
امریکا به قبول برجام تن خواهد داد

امروز ما تصمیم می گیریم و امریکایی  ها 
باید گوش دهند و پیش بینی من این است 
که امریکا به قبول برجام تن خواهد داد. 
به گزارش ایرنا، سرلشکر سید یحیی صفوی، 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
در آیین رونمایی و جشن امضای کتاب های 
تاریخ شفاهی خود، اظهار داشت: ما عهد و 

پیمان بسته ایم که تا آخر مردمدار و مردم یار  باقی بمانیم و تا پای جان از 
ایران اسالمی دفاع کنیم. 

سردار صفوی گفت: خداوند اگر ملتی را دوست داشته باشد یک رهبر خوب 
به آنها می دهد، یک رهبر متقی، خردمند، حکیم و شجاع و خداوند ملت ما 
را دوست داشت، حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای یک عطیه و نعمت الهی برای ما و برای ملت های اسالمی 
هستند. رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی گفت: 
من در سن ۷0 سالگی برای ش��ما صحبت می کنم. تاکنون سه گفتمان 
تغلیب، اصالحات و مقاومت در جهان بوده است. وی افزود:گفتمان اول به 
دنبال تغلیب قدرت برتر جهان است و از نگاه آنها ما ملت مسلمان چاره ای 
جز همراهی با غرب نداریم. گفتمان اصالحات به دنبال به روز کردن نظام 
آموزشی ایران و کشورهای اسالمی و بهبود اوضاع اقتصادی و تعامل مثبت 
با امریکا هستند. گفتمان مقاومت و انقالبی در پی مبارزه با استبداد داخلی 
و استعمار خارجی و خواهان تغییر اساسی براساس اسالم ناب محمدی با 

حفظ هویت تمدنی ما در همه عرصه های است. 
سرلشکر صفوی با تأکید بر شکست امریکا و اسرائیل در مقابل اراده ملت 
ایران  تصریح کرد: پیش بینی من این است که امریکا به قبول برجام تن 
خواهد داد؛ امروز ما تصمیم می گیریم و امریکایی  ها باید گوش دهند. به 
برکت رهبری و دولت و ملت از این شرایط عبور خواهیم کرد تا قدرت اول 

غرب آسیا و کشورهای اسالمی را به وجود آوریم. 

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای تشریح کرد
اقدامات اطالعات سپاه 

در برخورد با محتکران و قاچاقچیان
رواب�ط عموم�ی کل س�پاه در اطالعی�ه ای اقدام�ات س�ربازان 
گمنام ام�ام زمان)عج( در س�ازمان اطالع�ات س�پاه در برخورد با 
محتک�ران و قاچاقچی�ان پ�س از اج�رای ط�رح مردمی س�ازی 
و توزی�ع عادالن�ه یارانه ه�ا در سراس�ر کش�ور را تش�ریح ک�رد. 
به گزارش س��پاه نیوز، در پی اجرای طرح مردمی س��ازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها، روابط عمومی کل س��پاه در اطالعیه ای اقدامات سربازان گمنام 
امام زمان)عج( سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقابله 
با محتکران و قاچاقچیان را که به کشف دهها هزار تن کاالی اساسی قاچاق 
و احتکار شده انجامیده اس��ت، تش��ریح کرد. در این اطالعیه آمده است 
:به استحضار ملت شریف و فهیم ایران اس��المی می رساند در پی اقدامات 
اطالعاتی صورت گرفته پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه  ها توسط سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
در سازمان اطالعات سپاه در سراسر کشور، بیش از ۳۵410 تن کاالهای 
اساسی به ارزش تقریبی 1۵00 میلیارد تومان از محتکران و قاچاقچیان 
کشف گردید. این اقالم که شامل 1۲۲00 تن روغن خوراکی، 4۸00 تن 
برنج، 4000 تن نهاده های دامی، ۲۵00 تن قند و شکر، 1۵00 تن ماکارونی، 
1۹00 تن آرد و س��ایر کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم است، با توجه به 
ضرورت تنظیم بازار کشور، با هماهنگی مراجع قضایی و قانونی به سرعت 
در بازار عرضه شده اس��ت. همچنین تأکید می شود رسیدگی به تخلفات 
سودجویان در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه قرار دارد.
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 نماي نزديك

    سپاه خادم ملت و خار چشم دشمنان است
  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، روز پنج  شنبه در آیین گرامیداشت حماسه سوم خرداد 
در دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی در شهر اصفهان، با تأکید بر ارتقای آمادگی و توانمندی های 
به روز رسانی شده رزمی و دفاعی گفت: امروز اگرچه امکان جنگ به ویژه در زمین از دشمن سلب 
شده است، اما در هیچ شرایطی از خطای محاسباتی دشمن غافل نیستیم. جهاد یک مسیر ادامه دار 
است و مادامی که دشمن با دندان های فشرده و قلب های مملو از کینه و عقده شکست ها و ناکامی ها 

در برابر ما صف آرایی کرده است، جهاد همچنان ادامه دارد. 
سالمی خاطرنشان کرد: امنیت بخشی و امن سازی فضای کشور در شرایطی که شراره های آتش در 
سرزمین های دور و نزدیک اطرافمان زبانه می کشد، ارزش این جهاد را بیش از پیش روشن می کند. 
وی تصریح کرد: امروز هیچ قدرتی نه تنها یارای تجاوز و تهاجم به این سرزمین را نخواهد داشت که 
فکر چنین عملی نیز در ذهن او هرگز پایدار نخواهد شد. فرمانده کل سپاه با تأکید بر بومی سازی و 
تولید انبوه قدرت رزمی و دفاعی و به روزرسانی آن در سپاه اظهار داشت: همه این قدرت، متعلق به 
مردم و در خدمت آنان و تحقق آرمان های انقالب اسالمی است. وی سپاه را خادم ملت و خار چشم 
دشمن و درهم شکننده اراده و برهم زننده دسیسه  ها و سد راه تهدیدات او توصیف کرد و افزود: 

سپاه سپر بال و دژ مستحکم و پناهگاه امن مردم است. 

      دولت

   امروز دولتم�ردان تالش می کنند مش�کالت 
هرچه س�ریع تر حل ش�ود چرا که مردم نشان 
دادند که خدمتگزار را از غیرخدمتگزار تشخیص 
می دهن�د. تم�ام برنامه های دولت ب�ه گونه ای 
تنظیم ش�ده که موجب تحقق دو موضوع مهم 
و محوری عدالت و پیش�رفت در کش�ور باشد. 
دکتر س��ید ابراهیم رئیس��ی صبح دی��روز جمعه 
برای برگزاری بیست و یکمین سفر استانی دولت 
مردمی، وارد ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی 
شد و مورد اس��تقبال نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت. 
رئیس جمهور در بدو ورود با گرامیداش��ت یاد 1۲ 
هزار شهید استان آذربایجان غربی گفت: این استان 
نمونه کاملی از ی��ک مجموعه فرهنگی، تاریخی و 

تمدنی برای ملت ایران است.
 رئیسی همچنین  از نمایشگاه دستاوردهای مرکز 
رشد هوا و فضای شهید بابا ساعی در فرودگاه ارومیه 
بازدید کرد و با توضیحات دست اندرکاران نمایشگاه 
از نزدیک در جریان توانمندی های داخلی در ساخت 
هواپیماهای نیمه س��بک، ماهواره های اروم ست، 

سهند و اسپوتا و پهپاد سمپاشی قرار گرفت. 
حض��ور در پایانه مرزی و گم��رک »تمرچین « در 
منطقه صفر مرزی از توابع شهرستان پیرانشهر از 
دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر به این استان 
بود. وی پس از حضور در یادمان شهدای حاج عمران 
و زیارت قبور ش��هدای گمنام، در جمع رانندگان 
خودروهای ب��اری و ترانزیتی حاضر ش��د و پس از 
شنیدن مشکالت آنها، دستورات الزم را جهت رفع 

نواقص و کمبود ها صادر کرد. 

مرز تمرچین نقطه صفر مرزی با کردستان عراق و 
یکی از فعال ترین پایانه های مرزی کشور است که 
آیت اهلل رئیسی در دوران ریاست قوه قضائیه با حضور 
در این منطقه، دستوراتی برای بازگشایی مرز و حل 
مش��کالت عبور و مرور خودرو ها صادر کرده بود. 
رئیس جمهور در ادامه از طرح احیای دریاچه ارومیه 
و اقدامات انجام شده در این زمینه بازدید کرد. وی 
در مسیر سفر از ارومیه به مهاباد به صورت هوایی از 
روند احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده در 
این طرح بازدید و دستورات الزم را برای تسریع در 

روند احیای این دریاچه صادر کرد. 
   قدردانی از مش�ارکت م�ردم در اجرای 

عادالنه سازی یارانه ها
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جمع 
مردم مهاباد اظهار کرد: در اقدامات اقتصادی 

دولت همکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم 
باعث ش��د تا گام های بلندی در جهت رش��د 
اقتصادی در کشور برداشته شود که امیدوارم با 
تداوم این حمایت از سوی مردم بتوان به رشد 

اقتصادی ۸ درصد دست یافت.
 وی افزود: بنای دولت رفع مشکالت معیشتی و 
اقتصادی در کشور به ویژه برای تولیدکنندگان 
است و در این راستا شبانه روزی در تالش است 

تا این مشکالت را رفع کند. 
رئیس جمهور با قدردانی از مشارکت مردم در 
اجرای طرح عادالنه س��ازی یارانه  ها گفت: هر 
تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناس��انه 
باش��د، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق 
و کارگشا نخواهد بود. رئیسی انتظارات مردم 
در حوزه های مختلف را کاماًل برحق عنوان کرد 

و گفت: مسئله اش��تغال هم اینک در کشور از 
دغدغه های مردم به ش��مار رفته و آنها را رنج 
می ده��د که همه س��عی و ت��الش دولت رفع 

دغدغه  ها و نگرانی های مردم است.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
وحدت در کشور اشاره کرد و افزود: رمز توسعه 
یافتگی و رفع مشکالت جامعه، وحدت و انسجام 
ملی است زیرا اختالف فرصت  ها را می گیرد و 
انسجام و اتحاد زمینه های الزم برای پیشرفت 

در عرصه های مختلف را فراهم می سازد. 
   اجرای عدالت خواسته عموم جامعه است

سید ابراهیم رئیسی همچنین روز گذشته در 
جمع نمازگزاران شهرس��تان میاندوآب اظهار 
کرد: تمام برنامه های دولت به گونه ای تنظیم 
شده که موجب تحقق دو موضوع مهم و محوری 

عدالت و پیشرفت در کشور باشد.
 رئیس جمهور با بیان اینکه برای ایجاد عدالت 
پای��دار اقتص��ادی و اجتماعی بای��د در توزیع 
ظرفیت  ها و امکانات، عادالنه عمل شود افزود: 
ام��روز دولتمردان تالش می کنند مش��کالت 
هرچه سریع تر حل ش��ود چرا که مردم نشان 
دادن��د ک��ه خدمتگ��زار را از غیرخدمتگ��زار 
تشخیص می دهند. رئیس��ی با تأکید براینکه 
دولت تمام س��عی و توان خود را به کار گرفته 
است تا با کمک و مس��اعدت مردم اجرای این 
عدالت در جامعه محقق شود اضافه کرد: دولت 
به دنبال آن اس��ت که به خواست عموم مردم 
جامه عمل بپوش��اند و آن هم مس��ئله عدالت 

است. 

در سفر به آذربایجان غربی عنوان شد 

رئیسی:  از  مردم به خاطر مشارکت در عادالنه سازی یارانه ها مچکرم 

خبرگزاری فارس


