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قاب انقالب و تخيل براندازي
روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي به 
تحليل حضور ميليوني مردم تهران در 
خيابان انقالب در نفی هرگونه خشونت 
و اغتشاش پرداخت و نوشت: حضور گس��ترده مردمي در بيعت با آرمان 
حضرت رسول)ص( و برائت از هنجارشكناني كه در هفته گذشته بار ديگر 
بهانه اي براي حمله به مقدسات و انقالب اسالمي پيدا كرده بودند، جلوه اي 
از پشتيباني جمهور از نظام اسالمي بود. با اين حال هر قدر معناي ايجابي 
حضور مردم نشان از عمق وفاداري جامعه به آرمان هاي متعالي انقالب 
داشت، وجه سلبي اين حضور بار ديگر دست خالي جريانات معلوم الحالي 

را كه آرزوي براندازي در سر مي پرورانند، نمايان كرد. 
حضور روز يك ش��نبه مردم را بايد قابي از مان��دگاري انقالب در ميان 
نسل هاي متمادي دانست؛ انقالبي كه كماكان پويا مانده و توانايي دفع 
فتنه ها و نيرنگ هاي دشمنان را دارد. موج سازي هاي مكرر ضدانقالب و 
بخشي از جريان هاي سياسي داخلي در هفته گذشته بيش از همه بر اين 
اس��توار بود كه مردم را بريده از نظام و انقالب تعريف كنند؛ تعريفي كه 
البته با تصوير روز يك شنبه منافات جدي داشت و بي اعتبار شد. با اين 
حال سواي غلط بودن چشم انداز براندازان و ضدانقالب از واقعيت هاي 
بيروني، آنچه در روزهاي گذشته و در قالب رفتار و گفتار آشوبگران نمايان 
شد وهم آنان نسبت به مناس��بات جامعه ايران بود. رفتارهايي همچون 
آتش زدن پرچم و قرآن و حمله به حجاب زنان بار ديگر مؤيد اين واقعيت 
بود كه حتي اگر رؤياي براندازي ضدانقالب نيز رنگ تحقق به خود بگيرد، 
هيچ چشم اندازي براي قدرت گرفتن شان نمي توان متصور بود. جرياني 
كه هنوز نس��بت به پيوند عميق مردم با مقدسات و باورهاي ديني شان 
جاهل است، نمي تواند براي فتح كرسي قدرت رؤياپردازي كند. يك شنبه 
قاب انقالب در خيابان انقالب تصوير جديدي ثبت كرد؛ تصويري كه توهم 

ضدانقالب در تخيل براندازي را بيش از پيش به رخ شان كشيد. 
........................................................................................................................

نشانه هاي قديمي يك اقدام
روزنامه جام جم نيز به بررسي كنش هاي 
داخلي و خارجي بازيگران حوادث اخير 
پرداخ��ت و از اغتشاش��ات ب��ه عنوان 
موضوعي كه بازيگ��ران بيرون��ي آن با توصي��ه اي فرانس��وي، فرمول 
مسئله س��ازي، خلق مطالبات، گس��ترش مطالبات، تشكيالت س��ازي 
غيررسمي بر پايه هسته هاي كوچك و در نهايت تسخير خيابان را طراحي 
كرده بود، ياد كرده است. نويسنده اين تحركات را بازخواني تالش هايي 
ارزيابي كرده كه از اعتراض به  عنوان سوخت اصلي جنبش ها و ناجنبش ها 
بهره می گيرد. افرادي كه به  صراحت مي گويند، اعتراضات امروز واكنشي 
است به توهم آنان يعني يكدستي حاكميت! و اينكه عرض اندام امروز آنان 
در تحريك و تهييج به اين دليل است. افرادي كه با ليدري اشخاص گرفتار 
آمده در تور دستگاه امنيتي خارجي در دوبي، صفحه اينستاگرامي شان 
به محل صدور فرمان هاي نافرماني تبديل ش��ده و افرادي كه اين روزها 
فقط احساسات، تهييج، تحريك، جعل خبر و دروغ را در دستور كار خود 
قرار داده و روايت هاي مجعول مي سازند. كساني كه زنان براي آنان امروز 
هزينه يك سوخت محسوب ش��ده و صداقتي در دفاع از زنان نداشته و 
ندارند، چراكه در باور آنان نه اثري از احترام راستين به زنان وجود دارد و 
نه ردي از پيگيري مطالبات راستين شان. در خاتمه بايد اشاره كرد، اين 
اقدام و بازي اي كه برخي بازيگران داخلي براي توليد خشم و بي اعتمادي 
دنبال مي كنند، تهديد امنيت رواني و در وضعي��ت كنوني تالش براي 
عصيانگري و آشوب و سپردن جامعه به هسته هاي هدايت شده اي است 

كه امنيت ملي را هدف گرفته است. 
........................................................................................................................

گنجينه مقدس در تيررس تحريف
روزنامه همشهري در شماره گذشته 
خود درباره خطر تحريف گنجينه 
دفاع مقدس هشدار داد و نوشت: در تاريخ ملت ها روزگاراني هست كه 
به  مثابه منبعي هويت بخش، نسل هايي را سيراب كرده و به آنها معنا، 
اميد، پويايي و حركت مي دهد؛ دوراني مملو از شجاعت، مردانگي، ايثار، 
عزت، غرور و س��ربلندي. در تاريخ ايران زمين ماجراي هش��ت س��ال 
دفاع مقدس از چنين جايگاهي برخوردار اس��ت. در طول دفاع هشت 
س��اله، آنچنان ارزش هاي اخالقي و انس��اني تجلي يافت كه مرور آن 
مي تواند براي ساليان متمادي به نسل هايي از اين سرزمين شخصيت 
بخشد و راه حركت، تكاپو و تعالي را نشان دهد. در اين ميان، دشمنان 
اين ملت ساليان متمادي است كه در تالشند اين رابطه تاريخي را قطع 
كرده و اجازه ندهند، نسل جوان امروز به اين منبع اليزال هويت بخشي 
دسترس��ي يابد و آنان را به شاخه اي جدا ش��ده از ريشه بدل كنند كه 
پذي��راي فرهنگي ديگر خواهند ب��ود. اين فرايند البته با ش��گردهاي 
مختلفي دنبال شده كه مهم ترين آن، تحريف دفاع مقدس است. تحريف 
يكي از خطوط اصل��ي فعاليت جريان ضدانق��الب در طول چهار دهه 
گذشته بوده و از همه ابزارها و توانمندي هاي خود براي تقدس زدايي از 

دفاع مقدس بهره  برده  است. 
نويسنده با اشاره به شبهاتي كه در ذهن نسل امروز درباره تاريخ دفاع 
مقدس وجود دارد، اضافه كرده است: راهكار مقابله با خط تحريف اجازه 
دادن، به رسميت شمردن و جرئت دادن به جوانان اين سرزمين است 
كه با روحيه پرسش��گرانه از همه ابعاد دفاع مقدس بپرسند و بكاوند و 
حتي انتقاد كنند و در مواجهه با آن، ارائه پاسخ هايي كه جوان پرشور و 
پرتالطم اين روزها را به آرامش، فهم، يقين و ثبات برساند؛ آرامشي كه 
محصول آن پيوند خوردن و عجين شدن با فرهنگ ايستادگي، مقاومت 
و جهاد اس��ت؛ پيوندي كه آثار آن را در روي��ش جوانان مؤمن انقالبي 
در عرصه هاي مختلف دفاع مقدس اين روزه��ا در عرصه هاي مختلف 
علمي، نظامي، ورزش��ي، فرهنگي و هنري و... مي توان مشاهده كرد؛ 
رويشي كه گل هاي معطري چون شهيد مجيد شهرياري ها، مصطفي 
احمدي روشن ها، محس��ن حججي ها و صدها شهيد مدافع حرم را در 

دهه چهارم و پنجم انقالب براي اين سرزمين به ارمغان آورده  است. 
........................................................................................................................

الحاق و برگ هاي جديد بازي روسيه
روزنامه خراس��ان يادداش��ت خود را به 
جنگ اوكراين اختصاص داد و نوشت: در 
آس��تانه آغاز فصل س��ردي كه روس ها 
قولش را به اروپا داده بودند، به نظر در روزها و ماه هاي آينده ش��اهد 
تشديد وضعيت در جنگ اوكراين خواهيم بود. همه پرسي پيوستن به 
روس��يه در جمهوري هاي خودخوانده دونتسك و لوهانسك در شرق 
اوكراين ك��ه تحت كنترل جدايي طلبان طرفدار روس��يه هس��تند و 
همچنين مناطق زاپوريژيا و خرسون، برگزار شد. اين چهار استان كه 
هم اكنون تحت كنترل روس ها قرار دارند، معادل ۱۵درصد از خاك 
اوكراين را تش��كيل مي دهند و در صورت پيوس��تن به خاك روسيه، 

وسعت سرزميني اوكراين كاهش خواهد يافت. 
نويس��نده با بيان اينكه حدود ۲۰درصد مردم روسيه طي سال هاي اخير 
هيچ گاه به پوتين رأي نداده اند، نوشت: با اين اوصاف، الحاق اين مناطق 
مي تواند رضايت نسبي افكار عمومي و نخبگان سياسي و اقتصادي را در 
داخل روسيه براي كرملين به ارمغان بياورد و تأثير منفي عقب نشيني هاي 
اخير و فش��ار تحريم ها را تا حدي خنثي  كند. به نظر مي رسد همه پرسي 
الحاق فصل جديدي از جنگ و بحران اوكراين را رقم خواهد زد؛ فصلي كه 
با توجه به عوامل مختلف بايد انتظار رويدادهاي شگفت انگيز در آن را نيز 
داشت. آيا غرب به رغم موضع سرسختانه فعلي در قبال همه پرسي الحاق 
مناطق شرقي اوكراين، پيشنهاد احتمالي روسيه براي پايان جنگ را در 

آستانه زمستان سرد رد خواهد كرد؟ 
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رئيس جمهور در ديدار خانواده سردار شهيد سليماني:

دشمنان مي خواهند جاي جالد و شهيد را عوض كنند

رئيس جمه�ور با ي�ادآوري اهمي�ت روايتگري 
حق طلبان�ه و مقابله با غ�رض ورزي امپراتوري 
رس�انه اي غرب در موضوع مبارزه با تروريسم 
تأكيد ك�رد: دش�منان اين م�رز و ب�وم، تالش 
مي كنن�د ب�ا ابزاره�اي رس�انه اي واقعي�ت را 
وارونه و ج�اي جالد و ش�هيد را ع�وض كنند. 
به گزارش ايرنا، سيدابراهيم رئيسي كه در جريان 
س��خنراني اش در هفتادو هفتمين اجالس مجمع 
عمومي سازمان ملل با نمايش تصوير سردار سپهبد 
حاج قاسم سليماني از او به عنوان قهرمان مقاومت 
ياد كرده و خواستار تعقيب قضايي و محاكمه دونالد 
ترامپ و ديگر عوامل ترور شهيد سليماني شده بود، 
روز دوشنبه در رياس��ت جمهوري ميزبان خانواده 

سردار سليماني بود. 
سيدابراهيم رئيسي در ديدار خانواده سردار شهيد 
س��ليماني، فرهنگ و ايثار ش��هادت را مهم ترين 
مؤلفه  قدرت جمهوري اسالمي ايران خواند و گفت: 
پاسداشت ياد، نام و جايگاه واالي شهدا وظيفه هر 

ايراني منصف، به ويژه مسئوالن كشور است. 
رئيس جمهور قدرت نظام جمهوري اسالمي ايران 
را برگرفته از خون شهدا، به ويژه شهدايي همچون 
حاج قاسم سليماني دانست و گفت: برخي قدرت 
ملي را صرف��اً منبع��ث از تجهيزات و تس��ليحات 
نظامي مي دانند، امروز جمهوري اسالمي در كنار 
پيش��رفت هاي غيرقابل كتمان در صنايع دفاعي، 

از قدرت نرمي برخوردار اس��ت كه به اعتبار خون 
صدها هزار شهيد به دست آمده و بسيار مؤثرتر از 

هر سالحي است. 
آيت اهلل رئيس��ي با ي��ادآوري اهمي��ت روايتگري 
حق طلبان��ه و مقابله ب��ا غ��رض ورزي امپراطوري 
رسانه اي غرب در موضوع مبارزه با تروريسم تصريح 
كرد: دش��منان اين مرز و بوم، ت��الش مي كنند با 
ابزارهاي رس��انه اي واقعيت را وارونه و جاي جالد 
و شهيد را عوض كنند. بر همين اساس در جريان 
تنظيم محتواي سخنراني بنده در مجمع عمومي 
سازمان ملل بر مبناي ارج نهادن و به رخ كشيدن 
نماده��اي ق��درت مل��ي تصميم گرفتيم ش��هيد 
س��ليماني را معرفي كنيم تا دنيا بداند تروريس��م 
چيست، تروريس��ت كيس��ت و قهرمان مبارزه با 

تروريسم چه كسي بوده است؟
    اجازه ندهيم دشمن خود را قهرمان مبارزه 

با تروريسم معرفي كند
رئيس جمهور با تقبيح رفتار رس��انه هاي غربي در 
تحريف و جعل واقعيت ها خاطرنش��ان كرد: امروز 
نظام س��لطه به اعتبار امپراطوري رس��انه اي خود 
تالش مي كند تعري��ف تروريس��م را تغيير دهد و 
خودش را قهرمان مبارزه با تروريسم معرفي كند، 
لذا وظيفه اي س��نگين بر عهده ماس��ت كه اجازه 

ندهيم اين تالش دشمن به نتيجه برسد. 
رئيسي در ادامه وظيفه مسئوالن كشور در پاسداري 

از حقيق��ت و مقابله با انگاره س��ازي هاي مغرضانه 
دش��منان ايران اس��المي را مورد توجه قرار داد و 
خاطرنشان كرد: در جريان سخنراني ها و ديدارهاي 
مختلفي كه در سفر به مقر س��ازمان ملل داشتم، 
تأكيد كردم كه كش��ورهاي اروپايي و امريكا امروز 
تالش مي كنند منافقين را كه دست شان به خون 
بيش از ۱۷هزار هموطن بي گناه ايراني آلوده است، 
تطهير كنند و در حالي كه پي��ش از اين آنها را در 
ليست سياه گروه هاي تروريستي قرار داده بودند، 
امروز آنان را از اين ليست خارج كرده و مورد حمايت 

خود قرار داده اند. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه امروز شهيد سليماني 
به يكي از نمادهاي نظام اس��المي تبديل شده و از 
همين جهت مورد حقد و كينه دشمنان جمهوري 
اسالمي است، گفت: شهيد سليماني چنانكه مقام 
معظم رهبري تأكيد كردند، نه فقط يك نام كه يك 
مكتب است و امروز همه بايد تالش كنيم مظاهر و 
ش��اخص هاي اين مكتب در شئونات زندگي مردم 

جاري شود. 
    بايد نسبت به تعدي دشمن 
به شهيد سليماني حساس بود

رئيسي همچنين از تالش دش��منان براي كاهش 
حساسيت جامعه نسبت شهيد سليماني خبر داد 
و اذعان داشت: دش��من در مقاطع مختلف تالش 
مي كند حساسيت جامعه نسبت به شهيد سليماني 

و ديگر الگوها و ارزش هايش را بسنجد و اگر احساس 
كند حساسيت جامعه نسبت به نام و ياد اين شهيد 
كم شده است، تالش هاي خود را براي حذف كامل 
نام و راه و مكتب او از خاط��ره و ياد جمعي جامعه 
مضاعف خواهد ك��رد، لذا بايد نس��بت به هر گونه 
تعدي دشمن به شخصيت و مكتب شهيد سليماني 

حساس بود. 
    قدرداني خانواده حاج قاسم 

از مواضع حق طلبانه رئيس جمهور
در ابتداي اين ديدار خانواده شهيد سليماني ضمن 
قدرداني از بيانات رئيس جمهور در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل، پاسداشت نام س��ردار سليماني در 
تريبون س��ازمان ملل متحد را موجب خوشحالي 
همه عالقه مندان ب��ه انقالب اس��المي در منطقه 

دانستند. 
خانواده سردار سرافراز مقاومت، تبيين شاخص هاي 
مكتب ايشان از س��وي رئيس جمهور در سخنراني 
نيويورك را اقدامي حكيمان��ه خواندند و افزودند: 
در مكان��ي كه مدت هاس��ت از كارك��رد و ماهيت 
اصلي خود در احقاق حق��وق ملت ها فاصله گرفته 
اس��ت، تبيين ويژگي هاي مكتب شهيد سليماني 
كه همان عدالت طلبي و حق طلبي  اس��ت، بسيار 
مؤثر و درست همان چيزي بود كه از رئيس جمهور 
مكتبي ايران اسالمي انتظار مي رفت. خانواده سردار 
شهيد س��ليماني با قدرداني از مواضع حق طلبانه 
رئيس جمهور در سخنراني س��ازمان ملل متحد، 
اقدام آيت اهلل رئيسي در پاسداشت فرهنگ ايثار و 

شهادت را در اين سخنراني ستودند. 
فرزندان سردار سرافراز مقاومت در اين ديدار جلب 
توجه اف��كار عمومي جهان به مكتب ش��هيد حاج 
قاس��م س��ليماني را يكي از مهم ترين كاركردهاي 
سخنراني رئيس جمهور در سازمان ملل دانستند و 
گفتند: جهان امروز بيش از هميشه تشنه آموزه هاي 
شهيدان اس��ت، بر همين اس��اس اقدام ارزشمند 
رئيس جمه��ور در س��ازمان ملل متح��د، موجب 
خرسندي ملت ايران و همه عالقه مندان به محور 

مقاومت در منطقه شد. 
    قدرداني سپاه از اقدام شجاعانه رئيسي

در پي س��خنراني رئيس جمهور، سردار اسماعيل 
قاآن��ي، فرمانده ني��روي قدس پاس��داران انقالب 
اسالمي از اقدام شجاعانه آيت اهلل رئيسي در تبيين 
جناي��ات امريكا و تقبي��ح ترور قهرم��ان مبازره با 
تروريسم شهيد حاج قاسم س��ليماني در اجالس 

عمومي سازمان ملل متحد قدرداني كرد. 
همچنين سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي از اقدام 
شجاعانه، هوشمندانه و غرورانگيز رئيس جمهور در 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك براي 
مطالبه محاكمه آمران و عامالن ترور ش��هيد حاج 
قاسم سليماني و تأكيد بر پيگيري جدي حقوق حقه 

ملت ايران، قدرداني و سپاسگزاري كرد.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:

 اصالحات گسترده
در دوره سربازي ادامه خواهد يافت

رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح در 
پيامي عنوان كرد: اصالحات گسترده 
براي به كارگيري مؤثر كاركنان وظيفه 
در آين�ده ت�داوم خواه�د داش�ت. 
به گزارش »جوان« در پيام سرلش��كر محمد 
باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كه به 
مناسبت روز سرباز در صفحه شخصي وي در 
روبيكا منتشر شده، آمده است: هر كشوري براي دفاع و حراست از تماميت ارضي، 
استقالل سياسي و اقتصادي خويش نيازمند يك نيروي قدرتمند دفاعي است. 
بخش اعظم اين مهم در بسياري از كشورها، از جمله كشور عزيزمان ايران توسط 
جوانان برومند با عنوان سرباز تأمين مي شود. ايران اسالمي حضور حماسي بيش 
از 3ميليون جوان غيور اين مرز و بوم در لباس مقدس سربازي و تقويم هزاران 

شهيد و جانباز را در دفاع مقدس و پس از آن فراموش نخواهد كرد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح اضافه كرده است: تغييرات مستمر و گسترده اي 
كه پس از انقالب اسالمي در حوزه خدمت وظيفه عمومي صورت گرفته است، 
عالوه بر ارتقای توان دفاعي كشور بهره هاي ملموس و قابل توجه نظير استقالل، 
خودباوري، قناعت نظم پذيري، قانون گرايي، ايثار و بردباري براي جوانان به همراه 
داشته است. سرلشكر باقري اعالم كرد: ستاد كل نيروهاي مسلح، ضمن تأكيد 
بر حفظ ساختار خدمت وظيفه عمومي، به همراه سازمان هاي نيروهاي مسلح 
اصالحات گسترده اي را براي به كارگيري مؤثر كاركنان وظيفه در مأموريت هاي 
اصلي و مرتبط با عرصه هاي نظامي، دفاعي، امنيتي و انتظامي كشور و همزمان 
خوشايندسازي محيط خدمت و تبديل دوره خدمت وظيفه عمومي به دوران 
رشد، تعالي و توانمندس��ازي جوانان ايران اس��المي انجام داده و در آينده نيز 

خواهد داشت. 
........................................................................................................................

نماينده خبرگان رهبري:

 امريكا در مقابله با نظام اسالمي 
به ايدئولوژي سازي ضدديني روی آورد

انقالب اس�المي تهديدها را به فرص�ت تبديل مي كند و اين دش�مني ها 
مانند كف روي آب از بين خواهد رفت و نظام اسالمي ماندگار خواهد شد. 
آيت اهلل عباس كعب��ي، نماينده مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبري 
در گفت وگو با خبرگزاري رس��ا گف��ت: امري��كا و صهيونيس��م بين الملل به 
اين جمع بندي رس��يده اند كه تنه��ا راه بران��دازي و مقابله با نظام اس��المي 
ايدئولوژي سازي ضدديني و ضداخالقي است و عده اي را براي اين كار آموزش 
داده اند. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به آشوب و اغتشاشات 
اخير اظهار كرد: اين آش��وب هايي كه اخيراً عليه دين و مملكت به پا شد، كار 
مردم نبود بلكه كار دشمنان نظام و مردم ايران بود. استاد حوزه علميه با اشاره به 
اينكه نظام اسالمي بر پايه اميد ملت به آينده و اعتماد فزاينده بين مردم و نظام 
و اعتماد به رهبري عزيز و بر پايه عقالنيت و تدبير انقالبي بنا شده است، تصريح 
كرد: بر پايه غيرت ديني و جوشش انقالبي و به رهبري حكيمانه رهبر حكيم و 
ويژگي هاي ذاتي ملت ايران اين انقالب به پيش مي رود و تهديدهاي بزرگ را 
به فرصت هاي بزرگ تر تبديل مي كند و اين دشمي مانند كف روي آب از بين 

خواهد رفت و جمهوري اسالمي ماندگار خواهد شد. 
........................................................................................................................

معاون هماهنگ كننده ارتش:

برافراشتن پرچم ارتش در آب های آزاد 
نشانه قدرت ماست

 هيچ قدرت�ي اج�ازه و ت�وان تعرض ب�ه مرزه�اي آب�ي و خاكي 
جمهوري اس�المي ايران و تماميت ارضي اين س�رزمين را ندارد. 
دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي در 
چهل ويكمين يادواره سرلشكر شهيد سيدموسي نامجو و اولين يادواره ۷۱شهيد 
گيالني نيروي دريايي راهبردي در رشت افزود: هم اينك پرچم مقدس جمهوري 
اسالمي در آب هاي آزاد جهان نيز برافراشته شده كه اين امر نشان از علم، توان، 
قدرت و صنعت باالي فرزندان اين مرزو بوم است. در اين راستا هيچ قدرتي اجازه 
فكر كردن به كوچك ترين تعرض به آب و خاك اين سرزمين را ندارد و متوجه 

قدرت و اقتدار اين ملت و نظام شده است. 
وي با اش��اره به دوران دفاع مقدس و حماسه خرمش��هر و آبادان افزود: يكي از 
مهم ترين عمليات هاي نيروي دريايي، حماسه مقاومت 3۴روزه در خرمشهر بود 

كه تمامي نقشه هاي راهبردي دشمن را برهم زد. 
سياري افزود: صدام با حمايت قدرت هاي شرق و غرب تصميم داشت 
طي يك روز خرمشهر، طي سه روز خوزستان و طي يك هفته تهران را 
فتح كند اما با رشادت تكاوران نيروي دريايي به همراه سپاه تازه تأسيس 
و نيروهاي مردمي خرمشهر كه مقاومت بي نظيري از خود نشان دادند، 
مفتضحانه به عقب رانده شد. ارتش تا دندان مسلح رژيم بعثي مقاومت 
3۴روزه اين نيروها و فرزندان ايران را مي بيند و با همه توان سعي می كند 
در منطقه بماند اما تمامي نقشه هاي راه دشمنان از بين رفت و تمامي 
تدابير آنان تغيير كرد كه اين امر، دستاورد بزرگي براي تكاوران نيروي 
دريايي بود. معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي در ادامه به 
برقراري امنيت كشتي هاي ايران در آب هاي آزاد جهان نيز اشاره كرد 
و گفت: هم اينك امنيت كشتي هاي ايراني را در آب هاي آزاد جهان نيز 
خود تأمين مي كنيم و تاكنون نيز ۱۵۰عمليات اس��كورت براي ۵هزار 

كشتي انجام شده است. 
سياري افزود: امروز پرچم مقدس جمهوري اسالمي در آب هاي آزاد جهان نيز 
برافراشته شده كه اين امر نش��ان از علم، توان، قدرت و صنعت باالي فرزندان 

اين كشور است. 
........................................................................................................................

سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد

تنها راه حل مسائل كشور احترام به قانون است
سخنگوي شوراي نگهبان راه حل مسائل 
كشور را احترام به قانون دانست و گفت: 
طي كردن مسيرهاي قانوني بهترين راه 
است و هر راهي غير از اين، مانع تحقق 

عدالت خواهد بود. 
ه��ادي طحان نظي��ف روز دوش��نبه در 
گفت وگوي��ي اضافه ك��رد: راه مب��ارزه با 
جاهليت مدرن كه امروز استكبار جهاني سلسله دار آن است، تأسي به 
آموزه هاي الهي پيامبر اسالم)ص( است و پيروان واقعي پيامبران الهي 
كساني هستند كه در طول تاريخ براي استقرار ارزش هاي الهي تالش 
كرده اند. س��خنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه گاهي حوادثي رخ 
مي دهد كه باعث برانگيخته شدن تأثر مردم و مسئوالن مي شود، اضافه 
كرد: دشمنان قسم خورده ملت ايران همچون هميشه در اين حوادث 
نيز دشمني خود را آشكار كردند و نشان دادند فقط دنبال منافع خود 
هستند اما مردم ايران هم با حضور گسترده ديروز)يك شنبه( در سراسر 
كشور نشان دادند مانند گذشته پاي كار انقالب اسالمي هستند و در هر 
مقطعي كه نياز باشد، به ميدان می آيند و از انقالب و نظامي كه متعلق 
به خودشان است تا پاي جان دفاع می كنند. طحان نظيف افزود: تنها 
راه حل مسائل در كشور، احترام به قانون است و قطعاً در اين مورد نيز 
طي كردن مسيرهاي قانوني بهترين راه است و هر راهي غير از اين، مانع 

تحقق عدالت خواهد بود.

   خانواده سردار سليمانی از بيانات رئيس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در پاسداشت نام اين قهرمان مقاومت قدردانی كردند

   گزارش

ش�بكه ايران اينترنش�نال كه پن�ج س�ال از ش�روع فعاليتش 
مي گ�ذرد، در ط�ول دوران فعاليت�ش ب�ه تريبون�ي ب�راي 
گروه ه�اي تروريس�تي و تجزيه طل�ب تبدي�ل ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، »عربستان س��عودي بودجه هنگفت ۲۵۰ ميليون 
دالري ش��بكه »ايران اينترنش��نال« را تأمين مي كند«، اين بخشي از 
گزارش��ي بود كه روزنامه گاردين س��ال 9۷ از منابع مالي اين ش��بكه 
ضدايراني منتشر كرد؛ اينترنشنالي كه همزمان با انتخابات سال 96 با 
جمعي از خبرنگاران جداشده از BBC فارسي � و البته با حقوق باالتر � 
آغاز به كار كرد. حساسيت نسبت به اين شبكه زماني زياد شد كه ساعتي 
بعد از حمله به رژه نيروهاي مسلح در اهواز در سال 9۷ سخنگوي گروهك 
جدايي طلب االحوازيه را روي خط حاضر كرد و وي به دفاع از اين عمليات 
تروريستي پرداخت، اين اقدام شبكه هم در داخل كشور بازتاب منفي 

داشت و هم در داخل انگلستان حساسيت ها را افزايش داد. 
گاردين در گزارش��ي كه منتش��ر كرده بود از افرادي همچون سعود 
القحطاني، يكي از دو مقام ارش��دي كه پس از ماج��راي قتل جمال 
خاشقجي از سمتش بركنار شد يا عادل العبدالكريم نام برده بود، بعد 

از ماجراي مرگ خاشقجي، روزنامه نگار گاردين مدعي شد در تماس 
تلفني با جمال خاشقجي به وي گفته است بن سلمان از طريق مشاوران 

نزديكش بودجه اينترنشنال را تأمين كرده است. 
  تريبوني براي ترور و تجزيه

هدف ايران اينترنش��نال تريب��ون دادن به گروه هاي تروريس��تي و 
مسلحاني است كه قباًل خط قرمز شناخته مي شدند. اين هدف گذاري 
در چند سال گذشته كاماًل عيان بود كه از آن جمله مي توان به پوشش 

زنده ميتينگ گروهك منافقين در تيرماه 99 اشاره كرد. 
در اغتشاشات اخير و با توجه به سوءاستفاده گروهك هاي تجزيه طلب، 
اين شبكه به تريبون تروريست ها و تجزيه طلبان غرب و شرق كشور 
تبديل ش��ده اس��ت، از عبداهلل مهتدي دبيركل گروهك تروريستي 
كومله تا مصطفي هجري دبيركل حزب دموكرات كردستان و عامل 
كشتار مردم بي گناه مناطق غربي در دوران دفاع مقدس و همچنين 
ناصر بوليدي، دبيركل حزب تجزيه طلب مردم بلوچستان پاي ثابت 
برنامه هاي اين ش��بكه هس��تند. به تازگي مس��عود خدابنده، عضو 
ارشد مجاهدين خلق و مسئول تيم حفاظتي مس��عود رجوي كه از 

اين تش��كيالت جدا شده اس��ت و در خارج كشور به س��ر مي برد، در 
گفت وگويي ابعاد تازه اي از ارتباط س��ازمان با اينترنشنال اعالم كرد 
و گفت: ايران اينترنش��نال وقتي كه ش��روع كرد، ابتدا منكر شد كه 
عربستاني و وابسته است اما زمختي عربستان سعودي بيرون مي زند. 
وي معتقد اس��ت: با تصميم عربس��تان س��عودي و مخصوصاً تركي 
الفيصل، مس��ئول سابق استخبارات س��عودي قرار شده است شبكه 

اينترنشنال بازوي تبليغاتي و زبان سازمان مجاهدين شود. 
رويكرد اينترنش��نال تنها تبديل ش��دن به تريبون براي گروهك هاي 
تروريستي نيس��ت بلكه در حوادثي مانند اغتشاشات اخير خط ترور و 
اقدامات خشن را دنبال مي كند. سكوت دولت انگلستان از استقرار چنين 
شبكه اي در خاك اين كشور در حالي كه رسانه هاي فارسي زباني همچون 
پرس تي وي بايكوت و تحريم مي ش��وند، نش��ان دهنده يك استاندارد 
دوگانه در مورد رس��انه ها در اين كشورهاس��ت. عالوه بر اينترنشنال و 
بي بي سي فارسي كه متعلق به دولت اين كشور و دولت سعودي است، 
ساير شبكه هاي ضدايراني همچون من وتو يا شبكه هاي وابسته به تشيع 

لندني در خاك انگلستان آزادانه فعاليت مي كنند. 

رسانه سعودی تريبوني براي عادي كردن ترور و تجزيه  ايران
   خبر

دس�تيار و مش�اور عالي فرمانده معظم كل قوا با تأكيد بر اينكه 
امريكايي ه�ا و همپيمانان ش�ان در نات�و رو ب�ه افول هس�تند، 
گفت: راهبرد مقاوم�ت در منطقه  خاورميان�ه در بين ملت هاي 
اسالمي و مس�تضعف رو به رش�د اس�ت و هم افزايي مسلمانان 
و مس�تضعفان ب�ه شكس�ت جبه�ه اس�تكبار ختم مي ش�ود. 
سردار سرلش��كر س��يديحيي رحيم صفوي دوشنبه ش��ب در آيين 
اختتاميه هفتمين اجالسيه بين المللي مجاهدان در غربت با حضور 
ميهماناني از 36كشور دنيا در دانشگاه دامغان بيان كرد: مديريت نظام 
سلطه، آمرانه، س��لطه جويانه، خودخواهانه، منافع محور، شيطاني و 
عليه ملت هاس��ت، در حالي كه مديريت گفتمان مقاومت به ش��يوه 
مشاركت خواهانه، خدمتگزارانه، مجاهدت گونه، هدايت گرانه، حاكم 

كردن مصالح ملت و بر پايه حق محوري و خدامحوري است. 
وي افزود: نظام سلطه، مادي گرا، دنبال منافع حداكثري، نژادپرستانه 
و فرقه گرا و استثمارگر است و جبهه مقاومت به دنبال مديريت دين 
و دنيا در خدمت بندگان، گسترش عدالت و معنويت و ايثار و جهاد 
است. مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا اظهار داشت: نظام سلطه 
به دنبال نفي اس��تقالل و هويت و ارزش هاي ديگر ملت هاس��ت، در 
حالي كه هدف جبه��ه مقاومت، همگرايي ملت هاي اس��المي براي 
تشكيل امت واحد، مستضعفان در مقابل مستكبران، راهبرد گفتمان 
بر مبناي قرآن و س��نت پيامبر)ص( و راه و نجات بشريت براي رشد 
معنويت و استقالل است. روش نظام سلطه، سيطره بر منابع اقتصادي 
جهان، سلطه دالر، يكپارچه سازي اقتصادي و تحريم مخالفان است 

و جبهه مقاومت به دنبال همكاري و هم افزايي، ايجاد بازار مشترك، 
اعتباربخشي به ارزهاي ملي و حذف دالر است. 

صفوي اضافه كرد: نظام سلطه به دنبال ايجاد ائتالف شرورانه، تسلط 
بر مبادالت حقوقي، سياسي و اقتصادي ملت ها، راه اندازي جنگ هاي 
منطقه اي و تحريم عليه مخالفان است و جبهه مقاومت، ايجاد جبهه 
متحد مسلمانان و مس��تضعفان عليه نظام س��لطه بر مبناي منافع 
مشترك و دفع شرارت و تحريم دشمنان مشترك را دنبال مي كند. 

به گفته وي، در نظام س��لطه تبديل حكمرانان به خدايان زر و زور و 
تزوير و تس��لط از باال به پايين رقم  مي خ��ورد، در حالي كه در جبهه 
مقاومت، تبدي��ل حكمرانان به بن��دگان خدا و خدمت ب��ه مردم و 

گسترش معنويت، صداقت و عدالت بي منت رقم مي خورد. 

دستيار رهبر معظم انقالب ابراز داشت: نظام سلطه در زمينه فرهنگ 
و باورهاي عمومي، به دامن زدن به تماي��الت حيواني، از بين بردن 
ارزش هاي اخالقي و س��لطه پذير كردن مردم مي پ��ردازد، اما جبهه 
مقاومت به دنب��ال احترام به ارزش ها و كرامت انس��اني و بالندگي و 

آزادي شهروندان است. 
وي افزود: انقالب اسالمي ايران با پيروزي در هشت سال دفاع مقدس 
و تقديم ۵۰۰هزار شهيد، جانباز و آزاده، توانست بنيان شكل گيري و 

تقويت و گسترش جبهه مقاومت در غرب آسيا را رقم بزند. 
صفوي بيان كرد: داعش با هدف از بين بردن نيروهاي انساني سوريه 
و عراق، كنترل بيداري اسالمي و تخليه انرژي جوانان مسلمان توسط 
نظام سلطه شكل گرفت و ميليون ها آواره و مبلغ زيادي خسارت مالي 
براي اين كشورها بر جاي گذاش��ت. وي خاطر نشان كرد: مجاهدان 
در غربت با فرماندهي حاج قاسم سليماني، داعش را شكست دادند و 

نقشه هاي غرب را نقش بر آب كردند. 
دستيار و مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه در طول 
تاريخ، ظلم و ستم امريكا و انگليس و صهيونيست ها بر ملت ها غيرقابل 
تصور اس��ت، گفت: راهبرد مقاوم��ت در منطق��ه  خاورميانه در بين 
ملت هاي اسالمي و مستضعف رو به رشد است و هم افزايي مسلمانان 

و مستضعفان به شكست جبهه استكبار ختم مي شود. 
صفوي با تأكيد بر اينك��ه امريكايي ها و همپيمانان ش��ان در ناتو رو 
به افول هس��تند، گفت: اين حقيق��ت روزبه روز عيان تر مي ش��ود و 

شكست هاي بزرگي در انتظارشان است.

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا:

راهبرد امريكا رو به افول و گفتمان مقاومت رو به رشد است
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