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رئيس سازمان انرژي اتمي:

امریکا می خواهد دوباره به مقدمات برجام بازگردد

امریکاي قطر همان امریکاي وین است !
مديرمس��ئول كيهان در يادداشت پنج شنبه 
خود با اشاره به ازسرگيري مذاكرات هسته اي 
در دوحه قطر نوش��ته اس��ت: تيم هسته اي 
كشورمان در مذاكرات وين با اقتدار و هوش��مندي مثال زدني حضور 
داش��ته اس��ت و نتيجه آن كه اوالً، ريل مذاكرات را از انفعال ايران به 
طلبكاري از حريف تغيير داده اس��ت، ثانياً، به امريكا اجازه نداده است 
بدون پذيرش ش��روط ايران وارد برجام ش��ود، ثالثاً، مانند دولت قبل 
تمامي امور كشور را به مذاكرات گره نزده است، بلكه عالوه  بر برخورد 
قانوني و مقتدرانه براي لغو كامل تحريم ها، خنثي  س��ازي و دور  زدن 
تحريم ها را نيز دنبال كرده است كه دولت در اين زمينه به موفقيت هاي 
چشمگيري دست يافته است. اين دستاوردها و نمونه هاي ديگري از اين 
دست، امريكا و اروپا را در بهره گيري از اهرم فشار تحريمي عليه ايران با 
دش��واري جدي رو به رو كرده و بديهي است كه براي خروج از بن بست 
پيش روي به فكر چاره باشند. پيشنهاد مذاكرات قطر با اين مقدمه از 

سوي امريكا پيش كشيده شد! 
كيهان اضافه كرده است: چالش هسته اي ۲۰ساله نيز به عنوان يك سند 
غير قابل ترديد از درستي اين ديدگاه حكايت مي كند، امريكا هرگز در 
پي لغو كامل تحريم ها نيست و از سوي ديگر به وضوح دريافته است كه 
اين  بار ، برخالف مذاكرات منجر به برجام با حريفي رو به روست كه اهل 
تبادل امتيازهاي نقد با وعده هاي نسيه نخواهد بود. اكنون سؤال اين 
است كه با توجه به دو نكته ياد شده، از پيشنهاد مذاكرات قطر چه هدفي 
را دنبال مي كند؟ نزديك ترين گمانه به واقعيت آن است كه امريكا به 
نفس مذاكره نياز دارد و نه، نتيجه اي كه پس از رايزني و توافق طرفين 
به دست خواهد آمد! امريكا و متحدان اروپايي آن به ادامه » مذاكرات 
بي نتيجه «! براي درگير كردن كش��ورمان با پيامدهاي خسارت بار آن 
نظير شرطي كردن قيمت ارز و طال! آشفتگي قيمت ها و ده ها نابساماني 
ديگِر ناشي از اين فراز و نشيب ها در اقتصاد كش��ورمان نياز دارند! ... و 

باالخره بايد گفت، امريكاي قطر همان امريكاي وين است!
........................................................................................................................

یك خاورميانه، یك فرمانده
روزنامه جام جم در يادداش��تي به نفوذ 
حيرت آور سرود »سالم فرمانده« اشاره 
كرده و پرسيده است: كجا مي توان يافت، 
در كدامين انديش��كده برجس��ته اي مي توان مش��اهده كرد، فيلسوف يا 
پژوهش��گر... يا تحليلگر معروفي را كه بگويد: چگونه ي��ك ملت بزرگ و 
تاري��خ دار، در مدار توليد »انديش��ه اي طالي��ي و بزرگ تر از س��رزمين و 
جغرافياي ملي خويش« قرار مي گيرد يا هيجاني عظيم و غيرقابل پيش بيني 
به سوي شكوهي جهاني، سرودخوان به  پيش مي رود و فتح بام فردا و فرداها 
را با قدرت زمزمه مي كند و فرش زيباي سرخ فام پيروزي و عزت را زيرپاي 
تاريخ پرغيرت يك ملت پهن مي كند كه هر تاريخ پرغيرت، نيازمند زيبايي 
درخشنده آن است: فرش سرخ فام راهپيمايي نس��ل ظفرمندان تا يگانه 

صبحگاه ِ تاريخي طلوِع امپراتوري گل هاي مقاومت »ملت حسيني.« 
در اينجا هرگز نبايد به صداي خيانت پيشگان فيلسوف نما و انديشه هاي 
پركين و پركذب هميشه دشمن و هميشه فريبكار توجه نمود و پنجره 
خلوت خانه ذهن و قلب را به روي امواج هميش��ه س��ياه آنها نيمه باز 

گذاشت...!
بايد به فرش سرخ فام برگشت و از »راهپيمايي« تاريخي ستايش كرد و 
از شبكه جهاني حرمله ها غفلت ننمود. »اربعين« هزاران دشمن دارد و 
هزاران »حرمله« بي»وطن« و بي»تاريخ« و بي»روح« كه بر پشت تيربار 
رسانه هاي نابودگر شخصيت تمدني ايران، نشسته اند و هيچ هدفي جز 
شكستن و بازشكستن اين شخصيت قدرتمند و مصمم ندارند و روزانه به 
هزاران نقطه و هدف، شليك رسانه اي مي كنند تا هر مفهوم »درخشنده« 
را بي نور و تاريك سازند و هر مفهوم »اش��تياق« را از تبديل شدن به يك 
»ش��وق« زنده، ناتوان و ضعيف نمايند! اما بي هيچ مقدمه اي در اين بازار 
بزرگ جدال رس��انه اي و كش��تار بي رحمانه ارزش ها و شوق هاي ايران 
و ايراني، يك صداي تازه برخاست و يك »س��الم نوسازي شده« چونان 
كبوتر سفيد و مهرباني در كوچه هاي اين بازار شلوغ به پرواز درآمد و در 
هر نقطه اي كه فرود آمد، ديدني ترين چهره و ش��نيدني ترين صداي آن 
»كوچه« و »محله« گشت و به اين ترتيب هزاران محله در برابر اين »سالم 
نوشكفته احساسات ملي«، احساس »هس��تي قدرتمندانه« پيدا كرد و 

سخن گفتن با »غرور« و با»غيرت« را ترانه هميشگي اش ساخت. 
........................................................................................................................

قيافه امریکا به روایت ترامپ
روزنامه رسالت در يادداشتي به بهانه 
سخنراني اخير دونالد ترامپ در جمع 
هواداران خود در ايلينويز يك ريخت 
و قيافه حكمراني را در امريكا، ترسيم كرده و به نقل از او نوشته است: 
۱- اوضاع ما رو به وخامت است، ما چنان متزلزل شده ايم كه به مضحكه 
در جهان تبديل  شده ايم. ۲- آزادي بيان و مطبوعات مستقل در امريكا 
وجود ندارد. ۳- با افزايش جرم و جنايت و رونق مهاجرت غيرقانوني، 
امريكا با فروپاش��ي اقتصادي روبه رو اس��ت. ۴- امريكا در حال حاضر 
باالترين تورم در ۴۰سال گذشته و باالترين قيمت سوخت در تاريخ خود 
را تجربه مي كند. ۵- امريكا مزيت اقتصادي و سياسي خود را در جهان 
از دست  داده است. نويسنده اضافه كرده است: جمع بندي اين پنج قلم 
حرفي را كه ترامپ زده اين است كه در امريكا آزادي نيست، از حقوق 

بشر و دموكراسي هم خبري نيست!
رسالت ادامه داده است: انگاره سازي ها در هاليوود و ارتش رسانه اي غرب 
نتوانسته است اين چهره را بََزك كند، هر روز خود آنها بخشي از بدبختي 
و بي ريختي را به  طور اجتناب ناپذير لو مي دهند. شگفت آور اين است كه 
در ايران و برخي كشورهايي كه هنوز فكر مي كنند در امريكا خبرهايي 
هست، دست اندركار بََزك كردن چهره كريه و زشت حاكميت در امريكا 
هستند. امريكا امروز گرفتار »بي آيندگي«، »بن بست« و »ناكارآمدي 
مطلق« است. اين را همه انديشكده هايي كه در واشنگتن كارشان توليد 
فكر و پيش بيني آينده است فرياد مي زنند اما در كاخ سفيد كسي گوش 
شنوا براي آن ندارد. فروپاشي امريكا زودتر از آنچه پيش بيني مي شود، 

اتفاق خواهد افتاد. 
........................................................................................................................

 »اسرائيل« نگران نزدیك شدن ایران
و تركيه

روزنامه آرمان در يادداشتي نوشته است: روابط 
ما با تركيه بعد از موضوع سوريه و اختالفي كه دو 
طرف در سوريه پيدا كردند، سير نزولي پيدا كرد. 
مسئله كرونا هم مزيد بر علت شد. هر چند در مورد رفراندوم استقالل در 
اقليم كردستان دو طرف به هم نزديك ش��دند، همين تالش باعث شد 
رقابت آنها تشديد شود. در نتيجه اختالفات ميان دو طرف بيشتر شد. از 
سوي ديگر در سطوح منطقه اي و بين المللي نيروهايي هستند كه مخالف 
بهبود روابط هستند يا عالقه اي به گسترش روابط ميان دو كشور ندارند. 
از جمله اينها اس��رائيل را مي توانيم نام ببريم. اس��رائيل هميشه نگران 
نزديكي ايران و تركيه به همديگر است و تحليل مي كند كه اگر اين دو 
كشور به هم نزديك شوند، فضاي مانور اسرائيل در منطقه كمتر مي شود، 
بنابراي��ن صرفاً يك عامل وجود ن��دارد كه بتوانيم ب��ر آن تمركز كنيم. 
مجموعه اي از عوامل وجود دارد كه باعث شده تنش در روابط دو كشور 
بيشتر شود. با اين حال ايران و تركيه سعي مي كنند تنش ها را پايين نگه 
دارند و وارد تقابل علني با يكديگر نش��وند، ولي كاهش ميزان مبادالت 
تجاري ميان دو كشور و كاهش رفت وآمدهاي ديپلماتيك نشان مي دهد 

روابط دو كشور در موقعيت خوبي قرار ندارد. 

معاون رئيس جمه�ور و رئيس س�ازمان انرژي 
اتمي با بيان اينكه س�امت فعاليت هس�ته اي 
ايران براي غرب به گواه ۱۶س�ازمان اطاعاتي 
امريكا اثبات ش�ده اس�ت، بازگشت طرف هاي 
غربي و امريكا به برجام را ناش�ي از شكس�ت 
فش�ار حداكث�ري ب�ر اي�ران ارزياب�ي ك�رد. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي شامگاه پنج شنبه 
در بزرگداشت شهداي هفتم تير و يادواره ۱۷هزار 
شهيد ترور كه به مناسبت هفته بازخواني و افشاي 
حقوق بش��ر امريكايي در اصفهان برگزار ش��د، با 
بي��ان اينكه ريش��ه مصيبتي كه براي هس��ته اي 
ايران ايجاد ش��ده در دش��مني منافقين اس��ت، 
اظهار كرد: منافقين از ۲۰س��ال پيش خدمت به 
استكبار و صهيونيست ها و اتهام زدن به جمهوري 
اسالمي را آغاز كردند. »منافقين در اين مدت هر 
روز گزارش��اتي عليه فعاليت هاي هسته ای ايران 
به آژانس دادند كه ايراني ه��ا دارند در فالن مركز 
بمب  اتم مي س��ازند، رويه آژانس انرژي اتمي نيز 
اين گونه اس��ت كه براي اثبات اخب��ار اينچنيني 
دنبال ادله مي گردد و مسائل را بررسي مي كند تا 
به مستندات كافي برسد؛ موضوعي كه البته درباره 

ايران تا امروز به اثبات نرسيده است.«
   »PMD « بسته شده است

اس��المي با اعتقاد به اينكه برنامه اقدام مش��ترك 
)برجام( يك سند معامله است، اظهار كرد: برجام 
حاصل ۲۰س��ال مذاكره است؛ س��ندي واضح كه 
اتهامات كار پنهان يا نظامي در قالب ابعاد احتمالي 
نظامي  برنامه هس��ته اي )PMD( با يك شرح و 
بسطي بسته است. در حقيقت برجام يك تعهد از 
طرف آنها براي برداشتن همه تحريم هايي است كه 
به بهانه هسته اي طي چهار قطعنامه شوراي امنيت 

سازمان ملل عليه ايران وضع شده است. 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 
به سالمت فعاليت هس��ته اي ايران براي غرب به 
گواه ۱۶س��ازمان اطالعاتي امريكا اشاره و اضافه 
كرد: اين سازمان ها در س��ال۲۰۰۹ اعالم كردند 
ايران بعد از اين س��ال ها هيچ فعاليت هس��ته اي 
غيرشفاف نداشته است، آنها حتي همين چند روز 
پيش  هم دوباره در گزارش��ي بر اين مطلب صحه 
گذاشتند، به هر حال آنها خود ادعا كرده اند كه اين 
فش��ار حداكثري بر ايران شكست خورده است و 

تصميم گرفتند به برجام بازگردند. 

   دليلي كه برجام براي آن متولد شد
نمي تواند دوباره زنده شود

اسالمي تأكيد كرد: مذاكراتي هم در آن دولت و هم 
در اين دولت براي بازگشت به تعهدات انجام شده، 
ولی قدر مسلم اين اس��ت كه دليل و مايه اصلي كه 
برجام براي آن متولد ش��ده، نمي تواند دوباره زنده 
شود، اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را روي  ميز 
مي گذارد، در حالي كه جمع بندي و اقناع يك بار براي 
همه مسائل گذش��ته اتفاق افتاده است، به هر حال 
اميدواريم تيم مذاكره كننده با استدالل قوي از نظر 
سياسي و حقوقي اين شّر را از سرملت برطرف  كند و 

كشور در مسير پيشرفت و توسعه گام بردارد. 
اس��المي همچنين درباره بيانيه اقتصادي امريكا 
عليه ايران در سال۱۳۹۶ گفت: امريكا اعالم كرد 
با وجود توس��عه فناورانه در حوزه جنگ نظامي و 
س��ايبري نمي تواند بر ايران پيروز شود و به همين 
دليل نيز گزينه جن��گ اقتص��ادي را وارد عرصه 

مبارزاتي خود عليه جمهوري اسالمي مي كند. 
   دشمن در جنگ اقتصادي 

باورهاي مردم را هدف گرفته است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 

با اعتقاد به اينكه براي مقابل��ه با جنگ اقتصادي، 
فرماندهي و مديريت هوشمند نياز است تا دشمن 
به نتيجه نرس��د، خاطر نش��ان كرد: براي دشمن 
مديريت ذه��ن و باور جامعه س��اده ترين راه براي 
رسيدن به هدف است، آنها با قلم تحليلگران خود 
در فضاي مجازي سعي مي كنند باورهاي مردم را به 
مسير مورد نظر هدايت كنند؛ كاري كه امثال شهيد 
اژه اي با دانايي، بصيرت و شجاعت در دوران خفقان 
پيش از انقالب مانع از آن مي شدند و از لحظه لحظه 
زمان استفاده مي كردند تا جهان بيني ناب اسالمي 

را در ذهن ها بارور كنند. 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 
وضعيت اقتصاد ايران را برجسته و نادر توصيف 
كرد و ادامه داد: كشور ما با تراز اقتصادي مثبت، 
جزو نادر كشورهايي است كه در بين ۲۰اقتصاد 
برتر دنيا قرار دارد، ايران بدهي اقتصادي ندارد، 
اما به دليل آنكه اس��تكبار جهاني با ايران موافق 
نيس��ت، با ايجاد مزاحمت و تخريب، ريس��ك و 
هزينه س��رمايه گذاري در اي��ران را باال مي برد و 
همين مس��ئله تبعات موضوع را براي وضعيت 

اقتصادي و معيشتي ما باال مي برد. 
   اثرات جنگ اوكراين بر اقتصاد جهاني

اس��المي به تغييرات اقتص��ادي جهاني پس از 
جنگ روس��يه و اوكراين اش��اره و تصريح كرد: 
امروز قيمت غالت در دني��ا ۱۲۰درصد افزايش 
يافته، قيمت ه��ر گالن بنزين در كش��ور امريكا 
امروز)ديروز( به پنج دالرو۶۰س��نت رس��يد كه 
در تاريخ اين كشور بي س��ابقه بود، هر تن گندم 
هيچ وقت باالي ۲۰۰دالر نبود، اما امروز به باالي 

۴۷۰دالر رسيده است. 
وي با بيان اينكه دولت براي حفظ معيشت مردم 
سياست يارانه اي را تغيير داد، گفت: دولت يارانه اي 
كه براي سيستم كاالي اساس��ي تا پيش از اين در 
اختيار واردكننده قرار مي داد، براي استفاده عموم 
مردم ناچاراً اصالح كرد، اما متأس��فانه با يك اقدام 
نپخته اي كه يك دستگاه انجام داد، موجب شد يك 
بهانه فراگير كش��ور را تحت تأثير خ��ود قرار دهد 
و چون دولت هم هيچ ابزاري ب��راي مديريت بازار 

ندارد، ناتوان نشان داده مي شود. 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي 
ادام��ه داد: دولت ها چند س��الي از نب��ود ظرفيت 
نظارتي بر بازار ش��كايت داش��تند و باي��د وزارت 
بازرگاني وجود داش��ته باش��د، بايد كش��ور يك 
وزارتخانه متولي ب��ازار، ارزاق و معيش��ت مردم و 
عرضه و تقاضا داشته باشد، خب اين همه پيگيري 
طاقت فرس��ا بود، اما ب��ا اراده رئيس جمهور، هفته 

پيش در دولت تصويب شد.

پژمان گنجی پور  |    ايمنا

رئيس مجلس:

 سيستم متمركز 
براي اداره كشور كارآمد نيست

سيس�تم متمركز امروز نمي تواند براي اداره كشور كارآمد باشد، 
بنابراين بايد كاري را كه جنس آن تولي گري باشد در سطح ملي و 
اموري را كه جنس آن تصدي گري است، در سطح محلي دنبال كرد. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس روز پنج شنبه در 
نشستي با معتمدان محالت ش��هر تهران با بيان اينكه از ويژگي هاي 
انقالب اسالمي اين است كه مردم در مطالبه حق از مسئوالن لكنت زبان 
نداشته باشند و راحت و روان حرف خود را بزنند، اظهاركرد: شوراهاي 
محلي و معتمدان شهرها يكي از مكانيسم هاي پيگيري مطالبات مردم 
از مسئوالن اس��ت و در هفت اصل قانون اساسي مشتمل بر اصول۷ و 
۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسي كه بر شوراها متمركز است از شوراهاي محله 

نام برده شده است. 
قاليباف افزود: معتقدم در نظام حكمراني، به دو سطح ملي و محلي نياز 
داريم و سيستم متمركز امروز نمي تواند براي اداره كشور كارآمد باشد، 
بنابراين كاري را كه جنس آن تولي گري باش��د، بايد در س��طح ملي و 

اموري را كه جنس آن تصدي گري است، در سطح محلي دنبال كرد. 
وي اضافه كرد: در بحث مديريت يكپارچه ش��هري كه براي قانونمند 
ش��دن آن طرحي در دس��تور كار مجلس اس��ت، مسائل ش��وراها و 
شهرداري ها را تعيين تكليف خواهيم كرد و شما مي توانيد پيشنهادات 
خود را به كميسيون امور داخلي كشور كه در حال آماده سازي اين طرح 

براي ارسال به صحن است، ارائه كنيد. 
........................................................................................................................

جانشين فرمانده كل سپاه:

 ناتواني دشمن در رزم
او را به سمت تحریم كشانده است

جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران 
با اش�اره به اعتراف دشمنان به قدرت 
جمهوري اسامي ايران گفت: دشمن به 
دليل ناتواني در صحنه رزم، مي خواهد 
با روش هاي مذبوحانه همچون تحريم ها 
و جنگ فرهنگي به اهداف سخيف خود 

دست يابد. 
سردار دريادار پاسدار علي فدوي شامگاه پنج شنبه در يادواره شهداي 
شهرستان جوين خراسان رضوي افزود: عظمت زنان و مادران شهيد و 
همسران و فرزندان شهداي ما آنقدر زياد است كه تالش هاي مذبوحانه 

آنها در حوزه فرهنگ و عفاف دشمن را با شكست مواجه كند. 
وي ادامه داد: دل��دادگان انقالب اس��المي در صحنه هاي جنگ جان 
خود را براي انقالب در كف دست گرفتند و امروز در صحنه هاي جديد 
ب��ا توانمندي هايي كه در اختيار دارند، دش��من را با شكس��ت مواجه 

خواهند كرد. 
جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران گفت: هم اكنون بيش از ۴۳سال 
است جبهه حق اسالمي در برابر همه شرارت ها، ظلم ها و حمالتي كه 
جبهه باطِل ش��يطان بزرگ و همپيمانان ضعيف او تش��كيل داده اند، 

ايستادگي و هر روز شكستي جديدتر را به آنها تحميل مي كند. 
فدوي افزود: سال هاي طوالني است كه به بركت خون شهدا و دلدادگي 
رزمن��دگان، اقدام عليه ايران اس��المي به ذهن هيچ دش��مني خطور 
نمي كند. حماس��ه بزرگي كه رزمندگان اس��الم در هشت سال دفاع 
مقدس آفريدند و تقديم شهداي اسالم مهر تثبيتي بر اين شجاعت ها 
بود كه هم اكنون بيش از ۳۰سال از آن زمان مي گذرد و حتي يك تير به 

سوي انقالب اسالمي شليك نشده است. 
وي ادامه داد: همه قدرت ها و استعمارگران دنيا طي هشت سال دفاع 
مقدس به اين نتيجه رسيده اند كه اين انقالب بزرگ تر از حد تصور آنان 
اس��ت و نه تنها قدرت دفاع از خود را دارد بلكه شكست را بر دشمنان 

خود تحميل مي كند. 
جانشين فرماندهي كل سپاه پاس��داران افزود: هيچ كشوري جز ايران 
اس��المي در دنيا نيس��ت كه بتواند تمام تصميمات خ��ود را در برابر 
ابرقدرت هاي ظاهري دنيا به منصه ظهور برساند چراكه قدرت پوشالي 

دشمنان در دل رزمندگان اسالم هيچ تجلي و فروغي ندارد. 
فدوي ادام��ه داد: آنچه در قلوب رزمندگان اس��الم تجلي دارد، قدرت 
دلدادگان انقالب اسالمي است كه مقام معظم رهبري تصميم مي گيرند 
و آنها با قدرت عمل مي كنند. جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران 
گفت: در عالم به جز حزب خدا و حزب شيطان حزب ديگري وجود ندارد 

و حزب شيطان همواره شكست خواهد خورد. 
فدوي با هشدار نسبت به يارگيري دشمن در داخل كشور افزود: همه 
بايد مراقب باشند فريب ش��يطان را نخورند. وي با اش��اره به احاديث 
مختلف در شأن شهداي اسالم خاطر نشان كرد: خداوند متعال عظمتي 

به شهيد داده است كه يك شهيد مي تواند همه ما را كفايت كند. 
........................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس:

 اصالح طلبان به  جاي نامه نگاري
عملکرد خود را آسيب شناسي كنند

اصاح طلبان به  جاي نامه نگاري درباره وضعيت اقتصادي كشور به 
مطالعه درباره عملكرد خود و آسيب شناسي در اين حوزه بپردازند. 
علي بابايي كارنامي، نماينده س��اري در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به دو مورد نامه نگاري هاي اخير اصالح طلبان 
درباره وضعيت كشور گفت: اصالح طلبان به  جاي نامه نوشتن بنشينند 
و كمي مطالعه كنن��د. اصالح طلبان به جاي اين اقدامات بهتر اس��ت 
عملكرد خود را به ويژه در هشت سال گذشته مورد مطالعه قرار دهند 

كه با عملكرد آنها وضعيت كشور به اينجا رسيده است. 
نايب رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس اظهار داش��ت: دولت آقاي 
رئيسي نزديك يك س��ال اس��ت روي كار آمده و هيچ وقت نمي توان 
مدت زمان كمتر از يك س��ال را با عملكرد هشت س��ال در دولت قبل 
مقايس��ه كرد، مضافاً اينكه مش��كالت اقتصادي فعلي نتيجه عملكرد 

هشت سال قبل است نه االن. 
بابايي خاطرنشان كرد: مجلس انقالبي اوضاع كنوني كشور و اقدامات و 
اظهارات فتنه گران، اصالح طلبان و اصولگرايان بي بصيرت و متحجران 
را رصد مي كند و مراقب اوضاع است و با دقت و جديت به وظايف نظارتي 
خود در كليت امور عمل مي كند. وي افزود: حل مش��كالت مردم، اين 
جناح و آن جناح نمي شناسد و همگي بايد دست به دست هم دهيم و 
نسبت به رفع مشكالت مردم اقدام كنيم. اصالح طلبان تاكنون دو نامه 
به آيت اهلل رئيسي رئيس جمهور نوشته اند كه بسياري معتقدند در اين 

نامه ها نسبت به وضعيت كشور سياه نمايي شده است.
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س�ردار س�ليماني با بيان اينكه جه�اد تبيين 
برجس�ته ترين كار ب�راي ت�داوم راه ش�هدا و 
مقاومت خانواده هاي معزز شهدا و ايثارگر است، 
گفت: ملت ايران به دنبال جنگ نيست بلكه به 
دنبال سازندگي، پيشرفت، آباداني و دستيابي 
به جاي�گاه ويژه و در ش�أن ملت ايران اس�ت. 
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج، رئيس س��ازمان 
بسيج مستضعفين، ش��امگاه پنج شنبه در سالروز 
آزادس��ازي مهران اظه��ار كرد: پي��روزي انقالب 
اس��المي در تاريخ بش��ري، يك آغاز و يك فصل 
جديد است، اين فصل جديد قبل از آنكه از سوي 
ملت هاي مسلمان شناخته شود، توسط دشمنان 
اسالم و صهيونيسم بين الملل شناخته شد و آنها 

متوجه اين فصل جديد در جهان شدند. 
سردار سليماني افزود: يكي از داليل تجاوز صدام 
به كشور، بر اس��اس محاس��بات مادي بود كه در 
دانش��گاه هاي جنگ ش��ايد درست باش��د كه به 
پشتيباني ۴۰كشور جهان كه در آن شريك شدند، 
روي داد و تصور مي كردند در چند روز مي توانند 
ايران را اشغال كنند، محاس��به صدام اين بود كه 
جمهوري اس��المي ايران ساقط مي ش��ود، اما به 
بركت مقاوم��ت ملت ايران و مديري��ت الهي امام 
راحل و به دليل ف��داكاري مردم اي��الم و مهران، 
اين امر نه تنه��ا براي صدام به دس��ت نيامد بلكه 
مجبور شد براي جبران شكست در جنگ با ايران، 
به كويت حمل��ه كند و در نهايت سرنوش��تي جز 
نابودي با بدترين ش��رايط نداشت و صدام ملعون 

بر چوبه دار رفت. 
   »روحي�ه مقاومت« امروز فرهنگ ش�ده 

است
وي بيان كرد: امروز مؤسسات مطالعات دنيا به اين 
نتيجه رسيده اند براي پيروزي در يك جنگ، تنها 
تجهيزات و نيروي جنگنده شرط الزم نيست، بلكه 
ش��رط الزم براي پيروزي وج��ود روحيه مقاومت 
است، اين روحيه مقاومت كه از مهران و خرمشهر 
آغاز شده، امروز به يك فرهنگ تبديل شده و محور 
مقاومت در جهان اسالم، متأثر از همين پايداري 
و مردانگي، شرف و عظمت و افتخار شكل گرفته 
است. رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين گفت: 
امروز اگر مي بينيد كه سرود »سالم فرمانده« در 
كشورهاي مس��لمان و غيرمس��لمان بازتاب پيدا 
مي كند، اين امر بيان كننده اين است كه مسلمانان 

جهان چشم ش��ان به ام القراي جهان اسالم، ملت 
بزرگ ايران اسالمي و ميهن اسالمي دوخته شده 
است، به راه و روش و به افتخارات بزرگي كه ملت 

ايران اسالمي به دست آورده اند، نگاه مي كنند. 
وي اف��زود: بزرگي و مقاومت مل��ت ايران آن طور 
كه بايد و شايد بازتاب نداشته است، جوانان امروز 
ميهن اسالمي از بس��ياري از اين افتخارات و قلل 
ش��رف آزادگي خبر ندارند كه الزم است جوانان 
ما آگاهي داش��ته باش��ند و بدانند مردم مهران و 
ايالم چگونه در مقابل دشمنان مقاومت كردند و با 

دستان خالي ايستادند. 
    سران تروريس�م اقتصادي را به پاي ميز 

محاكمه مي كشيم
سردار س��ليماني گفت: هنوز هم برخي كشورها 
دس��ت از دش��مني با ملت ايران برنداش��ته اند و 
سرس��پرده نظ��ام س��لطه هس��تند و ب��ا تهديد 
صهيونيست ها به صورت آش��كار براي ملت ايران 
توطئه مي كنند و برخي از اين كشورها به صورت 
آش��كارا با رژيم صهيونيس��تي وارد رابطه شده اند 
و تالش مي كنن��د اين رژيم در حال فروپاش��ي را 
كمك كنند تا چند روزي به عمر اين رژيم جعلي 

بيفزايند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: امروز در 
يك جنگ تركيبي به سر مي بريم و دشمنان از همه 
جهات بر ملت ايران فشار آورده و در ساليان اخير 
بي رحم ترين فشارها و ناجوانمردانه ترين اقدامات 

را عليه ملت ايران به اجرا گذاشته اند. 

وي اف��زود: ما ب��ه زودي ميزه��اي محاكمه اي را 
براي س��ران اين كش��ورها ترتيب خواهيم داد و 
س��ران اين كش��ورها را محاكمه خواهيم كرد كه 
چرا تروريسم اقتصادي و س��اير وحشي گري ها و 
تروريس��م را عليه ملت ايران برنامه ريزي كردند و 
س��ران رژيم صهيونيس��تي محاكمه خواهند شد 
كه عليه ملت ايران در بي��ش از چهار دهه توطئه 
كرده اند. سردار س��ليماني يادآور شد: ملت ايران 
به دنبال جن��گ نبوده و نيس��ت بلكه ب��ه دنبال 
سازندگي، پيشرفت، آباداني و دستيابي به جايگاه 
ويژه و در ش��أن ملت ايران و متناس��ب با مكتب 
رهايي بخش اسالم عزيز و شأن و منزلت ملت ايران 

اسالمي است. 
وي افزود: امروز برجسته ترين كاري كه مي توانيم 
انجام دهيم و استمرار راه شهداي عزيز و مقاومت 
خانواده هاي شهدا را دستمايه پيروزي و مقاومت 
قرار دهيم، جهاد تبيين است و در كنار آن حضور 
مردم در كنار مسئوالن براي حل مشكالت است. 

سردار سليماني تصريح كرد: دولت برآمده از اراده 
ملت ايران اراده ج��دي و برنامه ه��اي قوي براي 
رس��يدن ملت ايران به قله هاي پيشرفت و ترقي 
دارد و ش��رط و ضرورت اهميت آن، نقش آفريني 
مردم در كنار مس��ئوالن در رف��ع محروميت ها و 
برداشتن قدم هاي جهشي براي پيشرفت و آباداني 

كشور است. 
وي خاطرنشان كرد: با همان روحيه دفاع مقدس 
امروز هم الزم است، در صحنه حضور داشته باشيم 

و كمر همت را براي توسعه كشور و حل مشكالت 
ببنديم. بسيج مستضعفين برنامه هاي خوبي براي 
شهر مهران خواهد داشت و ما هم در سپاه در كنار 
دولت خدمتگزار در پروژه هاي محروميت زدايي و 

توسعه اي در كنار مسئوالن و مردم خواهيم بود. 
   همدلي ه�ا باي�د تبديل به ي�ك نهضت 

عمومي شود
رئيس سازمان بسيج مستضعفين همچنين طي 
س��خناني در مراسم اهداي ۲۴۰س��ري جهيزيه 
ب��ه زوج هاي نيازمن��د ايالمي كه به همت س��پاه 
اميرالمؤمنين)ع( اس��تان ايالم و بنياد بين المللي 
خيريه آبشار عاطفه ها در استان ايالم برگزار شد، با 
بيان اينكه در ميان ملتي مانند ملت ايران زندگي 
كردن ش��كر فراوان مي طلبد، ابراز ك��رد: اين نوع 
كارها و همدلي ها بايد به يك نهضت عمومي تبديل 
شود. با اس��تفاده از ظرفيت هاي فراواني كه وجود 
دارد و ابزار رس��انه، بايد ت��الش كنيم اين نهضت 

عمومي شكل بگيرد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با توجه به اهميت 
رسانه و فضاي مجازي افزود: صداي اين سجاياي 
نوراني و شعله هاي اميدبخش را بايد به كمك رسانه 
توسعه و ترويج داد. آمادگي و استعداد »كمك هاي 
مؤمنانه« در اين ملت از سجايای برجسته و ممتاز 
ملت ايران است و مردم ش��ريف و با فرهنگ ايران 
در سايه فرهنگ عاشورا و همچنين حضرت امام 
رضا)ع( زندگي مي كنن��د و متنعم به نعمت هايي 
هستند كه خداوند متعال به ما ارزاني داشته است. 
سردار سليماني در ادامه گفت: اين آبشارها به 
جريان هاي بزرگي از ب��اران محبت و رحمت و 
همدلي تبديل می ش��ود و اي��ن ويژگي مكتب 
ماس��ت و ملت ايران اي��ن ويژگي ه��ا را دارد و 
روزهاي نويدبخشي پيش روي ملت ايران است 
و خبرهاي خوش در زندگي ملت ايران به زودي 

منتشر مي شود. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جريان سفر 
به ايالم با خانواده شهيدان فرجي هم ديدار كرد. 
سردار غالمرضا سليماني طي سخناني در اين ديدار 
گفت: خون شهيدان به جمهوري اسالمي بركت 
بخشيده اس��ت، امروز عظمت و اقتدار جمهوري 
اسالمي به بركت و جاودانگي خون شهدا و خانواده 
شهداست. خانواده فرجي سه شهيد تقديم انقالب 

اسالمي كرده است. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

جهاد تبيين برجسته ترين كار تداوم راه شهداست
سران تروريسم اقتصادي عليه ايران را به زودي محاكمه خواهيم كرد 
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