
   خبر اول

ملی گرایی هم کار ماست
ایران به انگلیس در فوتبال باخت، بد هم باخت؛ آن شب غم و شادی معلوم 
می کرد چه کسی واقعاً ایرانی مانده است. ایرانیان واقعی غمگین بودند و 
فارس��ی زبانان مدعی ایران هم از پیروزی اجنبی شادی می کردند و تیم 
ملی یک کشور را اجنبی می خواندند. کس��ی هم که بغض داشت، شاید 
بی انتقاد به وضعیت کشور نبود، اما معرکه جنگ و استقالل و ملی گرایی 
را می شناخت، باور داشت که »وطن هتل نیست که وقتی خدماتش خوب 

نبود، آن را ترک کنیم«. 
  

موقعیت  هایی پیش می آید که انسان به معرکه راستی آزمایی شعارهایش 
می رس��د، به اینکه چقدر پای حرف  هایی که می زده، پای ادعا هایی که 
می کرده، پای مواضعی که در کالم داشته، در عمل می ایستد. فصل آشوب 

و سیاست از همان هنگامه ها برای اثبات ادعای وطن دوستی است. 
عمری آنها ملی گرا بودند؛ از کورش می گفتند؛ آیین های ملی را پررنگ تر 
می گرفتند؛ پای هفت سین ش��ان قرآن نمی گذاشتند؛ یلدا و چهار شنبه 
سوری را برای خودشان که ایران دوست هستند، مصادره می کردند؛ یک 
دوقطبی کاذب میان ایران و اسالم ساخته بودند و مؤمنان به آخرین دین 
الهی را متهم به عبور از ایران می کردند؛ نژادپرستانه مسلمان  ها را تحقیر 
می کردند و خود را قومی برتر می دانستند؛ بار ها مخالفان خود را متهم به 
فروش ایران کردند و »ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم«، »نه غزه، نه 
لبنان، جانم فدای ایران « و غیره و در وقت معرکه، آنها کنار ایران نماندند. 

همه چیز فقط حرف بود. 
27 دی ماه 98، دو هفته از ترور سردار قاسم سلیمانی گذشته بود که رهبر 
انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند: »آن فریب خوردگانی که 
یک روزی فریاد زدند "نه غزه، نه لبنان"، آنها نه فقط جانشان را فدای ایران 
نکردند، حتی حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در راه 
کشور فدا کنند؛ آن کسی که جانش را فدای ایران کرد، باز همین شهید 

سلیمانی  ها بودند... «
آقایمان درست می گفت، شعار »جانم فدای ایران « را آنها مقابل جنگیدن 
سلیمانی و سربازانش در سوریه و عراق و موضع حمایتی ایران نسبت به 
لبنان و غزه و فلسطین و محور مقاومت علم کرده بودند و باز مدعی ایران 
شدند، اما جنگ که هیچ، به مطالبات سیاسی شان که رسید، برای تحریم 
این ملت و تحریم فوتبال و بلکه همه ورزش ایران، کنار سعودی های فارسی 
زبان اینترنشنال ایستادند و تیم ملی فوتبال این ملت را حکومتی نامیدند و 
در اوج ناباوری، با هر گل انگلیس به ایران، خائنانه شادی کردند! آنهایی که 
برای یک فوتبال کنار این میهن نایستادند، جلوی بمب و موشک بیگانه، 

سینه سپر خواهند کرد؟
نه جدایی کردستان و آذربایجان و بلوچستان و خوزستان از ایران آزارشان 
می دهد، نه وقتی عملیات تروریس��تی علیه این ملت می ش��ود، موضع 
می گیرند، نه ابایی دارند از تحریم و حمله نظامی علیه ایران حمایت کنند، 
نه خونی برای حفظ میهن داده اند و نه حتی در واقع امر سنت های ایرانی 
بودن را حفظ کرده اند، نه آویزان شدن از دامن اجنبی و پناه بردن به بیگانه 

را ننگ می دانند، اما شعار ملی گرایی می دهند. 
هالووین و کریس��مس و همه آداب غربی در کنار ادعاهای وطن دوستی، 
چارچوب غربزدگی این جماعت را نش��ان می دهد. اگر هم دم از کورش 
می زنند، چون رسانه های فارسی زبان غربی، این جماعت را اینگونه تربیت 
کرده اند که مقابل اسالم، پرچم ایران را باال ببرند؛ اما در عمل ملی گرا ترین 
انسان  ها که جانشان را هم برای حفظ این سرزمین به میدان آوردند، همین 
حامیان جمهوری اسالمی بودند، کسانی که نه در حرف، بلکه در عمل، 
نه فقط حامی جمهوری اسالمی بلکه حامی »جمهوری اسالمی ایران « 
هستند. کسانی که خوب یاد گرفته اند اگر مام وطن نان هم نداشت، به حیاط 

سفارت خانه ای که عامل قحطی ا ست، حقیرانه پناه نبرند. 
  

 شیخ  فضل اهلل نوری آخوند بود، اما آن استقالل و ملی گرایی او را چه کسی 
داشت که حتی برای مشروطه خواهی هم معتقد بود »مشروطه ای که از 
دیگ پلوی سفارت انگلیس سر بیرون بیاورد، به درد ما ایرانی  ها نمی خورد.  « 
منزلش محاصره بود و یقین داشت به زودی جانش را باید بدهد و برود، با این 
حال پیشنهاد دولت خارجی را برای پناهندگی به سفارت نپذیرفت. حتی 
برایش پرچم خارجی آوردند که بر سر در خانه بزند و امانی برایش باشد، 
باز هم نپذیرفت و سرافرازانه معتقد بود »اسالم زیر بیرق کفر نمی رود. آیا 
رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسالم سفید کرده ام 

حاال بیایم بروم زیر بیرق کفر؟« 
جالل آل احمد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران می نویسد: »من نعش 
آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به عالمت استیالی 
غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته 
شد.  « آن مرحوم اگر زنده بود و انگلیس پرستی براندازان و خوشحالی از 
باخت ایران و پرچم های تجزیه طلبی در تجمعات اینان و دست دوستی 
به دش��منان خارج��ی دادن را می دید، پرچ��م غرب زدگی را از دس��ت 

اعدام کنندگان شیخ شهید می گرفت و به دست این جماعت می سپرد. 
فوتبال را ش��اید خیلی  ها نشناس��ند یا دنب��ال نکنند؛ اما وط��ن را همه 
می شناسند، استقالل و وابسته نبودن به بیگانه را هم. وطن شناسانی که 
دو شنبه غمگین از باخت ایران به انگلیس بودند، دیروز شادمان برد ایران از 

ولز بودند؛ شناختن ملی گراهای واقعی سخت نیست.

قابلیت بسیج در مقابله با جنگ ترکیبی
وقتی انقالب اسالمی پیروز ش��د، رهبر بزرگ آن انگار این روز ها را می دید. 
چنانکه می فرمود: دشمن برای چهل سال بعد برنامه ریزی می کند. لذا هنوز 
انقالب نوپای ملت ایران یک ساله نشده بود که در پنجم آذر 1358 فرمان 
تشکیل بسیج را صادر فرمود، چراکه آن امام بیدار دل و روشن ضمیر، خیلی 
زود متوجه شد که هر چه بر عمر انقالب اسالمی افزوده شود تهدیدات دشمن 
نیز بیشتر خواهد شد. لذا باید نیرویی را ایجاد می کرد که قابلیت جبهه گیری 

در برابر هر گونه تهدید را داشته باشد. 
از آذر 58 تا امروز دشمنان انقالب اسالمی انواع تهدیدات را متوجه آن کرده اند. 
حمله مستقیم نظامی، هشت سال جنگ نیابتی، بمباران نظامی، موشکباران 
شهرها، حمله به هواپیمای مسافربری، جنگ کشتی ها، کودتا، تجزیه طلبی، 
اغتشاش، انزوای سیاس��ی، اقدام حقوقی، تهدید هسته ای، مصادره اموال، 
بیانیه های متعدد سیاسی، تحریم های نفتی، جنگ نرم، ناتوی فرهنگی، جنگ 
دیپلماتیک، حمله سایبری، هجمه اطالعاتی، تحریک همسایگان، به عبارت 
واضح تر هر کاری که توانس��ته اند برای ضربه به ماندگاری انقالب اسالمی، 
کرده اند، اما انقالب اسالمی در برابر همه این تهدیدات ایستادگی کرد. بدون 
شک معجزه بزرگ بقا و تداوم نظام اسالمی مدیون لطف الهی و حمایت مردم 

است اما نقش بسیج را در مقابله با هر یک از این تهدیدات می توان دید. 
شاید کمتر کسی می توانست پیش بینی کند بسیج تا این حد قابلیت داشته 
و بتواند متناسب با این همه تهدید جبهه بگیرد. به ویژه توانایی ای که ظرف 
روزهای اخی��ر در برابر جنگ ترکیبی غ��رب از خود نش��ان داد. در جریان 
اغتشاش��ات اخیر که تمرکز دشمن بر دانش��گاه بود، دانشجویان بسیجی 
صحنه های بسیار زیبایی از مقاومت صبورانه و ایستادگی شجاعانه را از خود 
به نمایش درآوردند وقتی دشمن توانس��ت با فریب دادن دختران دانشجو 
گس��ل جنس��یتی را فعال و دو قطبی حجاب و بی حجابی را مطرح کند، 
خواهران دانشجوی بسیجی که تا امروز هیچ میدان نبردی را تجربه نکرده و 
حتی به دلیل سال های کرونایی، با محیط دانشگاه هم آشنایی نداشتند، با 
بصیرت زایدالوصف هم بر حفظ حجاب ش��ان کوشیدند و هم مانند کوهی 
استوار در برابر هجمه های بی مباالت ها ساعت ها روی پا ایستادند و در برابر 
شعارهای هنجارشکنانه و هتاکانه آنها میدان را خالی نکردند. آنها بی حیایی 
می کردند و با شعارهای رکیک و فحش های چاله میدانی آبروی دانشگاه و 
دانشجو را حراج می کردند و این ها با حیا و عفت خویش به جوان و ایرانی آبرو 
می بخشیدند. شاهکار دانشجویان بسیجی در این جنگ مقاومت هوشمندانه 
و عقالنیت راهبردی بود که مانع  می ش��د تا در زمین ب��ازی حریف گرفتار 
نشوند. آنها با سنگ، چوب، پنجه بکس، چاقو، تیغ موکت بری، قمه، زنجیر 
و کوکتل به این ها حمله می کردند، رقاصی و فحاشی می کردند و سرمستانه 
شیشه می شکستند، این ها مانور نجابت و عفت برگزار می کردند. ایستادگی 
شجاعانه و شعارهای غیرتمندانه خواهران بسیجی چنان حربه هتاکان را 
کند کرده بود که در اتاق فکر یکی از دانشگاه ها گفته می شود الفاظ رکیک تر 
و فحش های جنسیتی و ناموسی سبب می شود تا خواهران بسیجی نتوانند 

در مقابل ما بایستند. 
استادان بس��یجی نیز در این میدان خالق صحنه های زیبایی بودند. هم در 
کنار دانشجویان بسیجی قرار می گرفتند تا از افراطی شدن فضا بکاهند اما در 
تحمل سختی ها شریک آنها شوند. هم ساعت ها برای کاهش فضای احساسی 
و هیجانی با دانش��جویان به ظاهر معترض صحبت می کردند. بسیاری از 
استادان عزیز و ش��جاع مورد هتاکی قرار گرفته اما آبروی خود را برای دفاع 
از حق و هدایت دانشجویان هزینه کردند. تعداد از استادان انقالبی متأسفانه 

صدمه دیده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 
بسیج کارکنان هم پرونده درخشانی از خویش به جای گذاشتند. برخی از 
کارکنان و مدیران غیور و شرافتمند دانشگاه در دفاع از ارزش های اسالمی 
هم خون دل های زیادی خوردند و هم در برخی صحنه مورد حمله و هجمه 

واقع شدند. 
در یک کالم بسیجیان دانشگاه های کشور در ظرف روزهای اخیر نشان دادند 
که اگر دشمن بتواند میدان جنگ را از بیابان به خیابان و از کوه ها به کوچه ها و 
از خیابان به دانشگاه و محله به کالس بکشاند، بسیجیان این فرشتگان الهی در 

زمین قادر به دفع تهدید و مقابله با جنگ شناختی و ترکیبی هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه:
دشمن با جادوی رسانه می خواهد ایران را 

ضعیف جلوه دهد
معلاون هماهنگ کننده سلپاه پاسلداران انقاب اسلامی معتقد 
اسلت دشلمن با جادو و سلحر رسلانه ای و تبلیغات غیرواقعی در 
فضلای مجلازی کشلور ملا را ضعیلف و ناتلوان جللوه دهلد. 
به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا نقدی روز پنج  شنبه در آیین 230 شهید 
رسانه کشور و 25 شهید رسانه استان مازندران در ساری افزود: اکنون در 
جنگ تمام عیار رسانه ای هستیم و هوشیاری اصحاب رسانه برای برون رفت 
از این گستاخی های دشمنان اجتناب ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: اگر 
در ادوار گذشته گروه های تروریستی از سلطنت طلب تا شرقی و غربی را 
به جان کشور و مردم ما انداختند ماحصل آن تقویت قدرت دفاعی کشور 

و مهار گستاخی ها شد. 
سردار نقدی خاطرنشان کرد: اکنون به توانمندی  هایی رسیدیم که به باور 
جهانیان ایران هفتمین یا هشتمین قدرت نظامی جهان است و پایگاه و 
زیرساخت های دشمنان را در منطقه نابود کردیم اما جرئت ندارند به کشور 
نگاه چپ داشته باشند. وی ادامه داد: موشک زمین به زمین با دقت متر و 
موشک بالستیک با دقت متر با دست توانمند جوانان ایرانی ساخته شد 
باوجود آنکه در ها را به روی دانشمندان ما بستند و آنان را شهید کردند اما 

ایران از بعد علمی از رتبه 53 کشور به رتبه 15 رسید. 
معاون هماهنگ  کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در جنگ تمام 
عیار اقتصادی وزیر خزانه داری امریکا و رئیس جمهور این کشور به تمام 
کشورهای جهان رفتند تا جلوی قراردادهای اقتصادی با ایران را ببندند و 
ایران را وارد جنگ اقتصادی کردند اما کشور شکست نخورد و تولید داخلی 
رونق گرفت و بزرگ ترین پاالیشگاه غرب آسیا و واحدهای تولیدی بزرگ 
در کشور ایجاد شد و هرکاری کردند به در بسته خوردند. نقدی تصریح کرد: 
ریشه ای  ترین جهاد در زمان حاضر امید به آینده و امیدآفرینی است و باید 
نهال امید را در جامعه پرورش دهیم و هزاران برنامه های رسانه ای صوتی و 
تصویری، اینترنتی کشورهای غربی و دشمنان را به معنای واقعی باید خنثی 
کنیم. سردار نقدی افزود: شما جوانان و رسانه ها اکنون شمشیرزن های 
اصلی هستید چراکه دشمن 300 شبکه فارس��ی زبان را ایجاد کرده و به 
جان مردم ما افتاده است. امروز غرب تهی از یک آرمان جذاب است اما با 
100 زبان زنده دنیا به دنبال یار جمع کردن است و هر منطقه از جهان را 
به روش های مختلف می خواهد جذب کند. معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد : خاصیت این کارهای رسانه ای 
آن است که می خواهند با جوسازی مردم را علیه حاکمیت قرار دهند و با 

گول زدن درصدد ایجاد آشوب در کشور هستند. 

حسین عبداللهی فرکبری آسوپار

رئیس جمهوردر سفر یک روزه به اسامشهر:

دشمن نشاط اجتماعی ما را هدف گرفته  است

رئیس جمهلور بلا بیلان اینکله مسلائل 
فرهنگی نشلاط و شلادی می آورد و زمینه 
سلاز رشلد جامعه خواهد بود، گفت: دشمن 
نشلاط اجتماعی ملا را هدف گرفته اسلت. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در هشتمین 
سفر اس��تانی رئیس جمهور به شهرستان های 
اس��تان تهران، روز پنج  ش��نبه در س��فری یک 
روزه ب��ه اسالمش��هر، در نخس��تین برنامه این 
س��فر از روند عملیات اجرایی بیمارستان ۴00 
تختخوابی این شهرس��تان بازدید کرد و توقف 
13 س��ال عملیات عمرانی آن را غیر قابل قبول 
دانست و از تداوم اجرای این پروژه طی یک سال 

گذشته قدردانی کرد. 
مترو مقصد دوم بازدیده��ای رئیس جمهور در 
اسالمش��هر بود. رئیس��ی با حضور در ایستگاه 
متروی میدان نماز اسالمشهر بازدیدی از روند 
احداث و پیش��رفت متروی این ش��هر داشت و 
با توضیحات مسئوالن ش��هری در جریان امور 
مربوط به آن قرار گرفت. رئیس جمهور همچنین 
در جریان این بازدید با تعدادی از کارگران این 
طرح گفت وگوی چهره به چهره کرد و در جریان 

مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت. 
رئیس جمهور در برنامه سوم خود در اسالمشهر 
در ش��ورای اداری حاضر ش��د و پس از دریافت 
گزارش بخش ه��ای مختلف از جمل��ه علیرضا 
فخاری استاندار جدید تهران، به ایراد سخنرانی 
پرداخت. رئیسی با بیان اینکه مسائل فرهنگی 
نشاط و شادی می آورد و زمینه ساز رشد جامعه 
خواهد بود، گفت: دشمن نشاط اجتماعی ما را 
هدف گرفته است. امروز حفظ روحیه انقالبی، 
بس��یجی، ایثار، شهادت و مس��ائل فرهنگی در 

کشور و منطقه مهم است. 
  مردم اسلاس قلدرت و اقتدار کشلور 

هستند
 رئیسی سپس با حضور در نشست شورای اداری 
شهرستان اسالمشهر طی سخنانی گفت: امروز 
حفظ روحیه انقالبی، بسیجی، ایثار، شهادت و 

مسائل فرهنگی در کشور و منطقه مهم است. 
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه ام��روز پرچمدار 
حفظ این روحیه ائمه جمعه، بس��یجیان، عموم 
خانواده ها و مسئوالن هستند، خاطرنشان کرد: 
فرهنگ، آداب، رس��وم، جوانان و داش��ته های 
فرهنگی ما سرمایه های بزرگی است. وی اظهار 
داشت: خانواده های شهدا و ایثارگران افتخاراتی 
برای کشور هستند و اساس قدرت و اقتدار نظام 
ما هم وجود مردم و جوانانی اس��ت که حاضرند 
مس��ئولیت بپذیرند و در مقابل دشمن به هیچ 
عنوان میدان را خالی نمی کنند. رئیس��ی ادامه 
داد: دلیل اینکه دشمنان در این ۴3 سال باوجود 
تمام توطئه ها موفق نشدند به علت حضور مردم، 
فرهنگ، اندیش��ه ، باور و اعتقاد مردم است. وی 
تأکید کرد: بای��د تالش کرد که این اندیش��ه و 
عالقه همواره باقی باشد، باید مرزبانان فرهنگی و 
داشته های فرهنگی این ملت، مراقبت و صیانت 
کنند و ترفندهای دش��منان را بشناس��ند و در 
حوزه دفاع و هج��وم داش��ته ها را حفظ کنند. 
رئیس جمهور گف��ت: اگر صیان��ت از فرهنگ و 
باورهای ایران��ی در مقابل هج��وم بیگانگان به 
درستی انجام  می شد شاهد مشکالت نبودیم و 
این مسئولیتی برای همه است تا مراقبت شود. 
کارخانه های نیمه تعطیل وارد مدار تولید شود

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: کار ها به هیچ عنوان نباید متوقف ش��ود، 
هر کدام از کار ه��ا که در پیگی��ری نتیجه داد، 
روی آن س��رمایه گذاری کنی��د تا انجام ش��ود 
،خط قرمز ما این اس��ت که کار ها دچار کندی 
یا خدای نکرده تعطیل نش��ود. وی افزود: باید 
کارخانه ها و کارهای نیم��ه تعطیل را وارد مدار 
تولید و فعالیت کنی��د، کندی کار ها قابل قبول 
نیست. رئیسی یادآورشد: نیاز به کار و اشتغال 
از مسائل مهم در شهرس��تان اسالمشهر است، 
هفته گذشته در سفر به پاکدشت اعالم شد که 
با کمبود نیروی کار مواجه هستند که این نشان 
می دهد کار و شغل وجود دارد و در اسالمشهر 

نیز باید زمینه ها به نحوی فراهم ش��ود که فرد 
بیکار نداشته باشیم. 

    دشلمن به دنبلال کند کردن شلتاب 
پیشرفت است

رئیس جمهور با اشاره به انتقاد برخی مدیران از 
وجود تداخل هایی در روند اجرای کارها، گفت: 
در گذش��ته برخی گزارش می دادن��د که گویا 
مسائل حل نشدنی است، امروز مدیران جوانی 
در صحنه حضور دارند و تالش دارند کار ها را به 
پیش ببرند ، بحث سن و سال مطرح نیست ، گاه 
برخی افراد ممکن است سنش��ان هم باال باشد 
که در این زمینه مهم داشتن روحیه است. وی 
با تأکید ب��ر اهمیت روحیه جوان��ی افزود : پیام 
هفته بسیج این است که روزی بسیجیان آمدند 
و برای کش��ور افتخار آفریدند و جنگ تحمیلی 
را مدیریت کردند، با حفظ ای��ن روحیه پیام ما 
در مقابل همه سختی ها و مشکالتی که دشمن 

ایجاد می کند،  ما می توانیم است. 
رئیسی یادآورشد:جوانان کش��ور و بسیجی ها 
نش��ان داده اند که می توانند مش��کل را حل و 
کارهای بزرگی انج��ام دهند، اینه��ا الگوی ما 

هستند و ما همین مس��یر را که آنها آموخته اند 
باید طی کنی��م. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
مس��یر پیش��رفت را با توکل به خدا و اعتماد به 
نفس باید طی ک��رد افزود : همانگون��ه که امام 
راحل فرمودند » اتکا به خدا و اعتماد به نفس رمز 
اساسی برای کشور است « و خداوند این توان را 
به جوانان این کشور داده است. وی اظهارداشت: 
دشمن به دنبال این است تا شتابی را که کشور 
برای رش��د و پیش��رفت دارد کم کند ما نباید 
اجازه دهیم و ملت هم اج��ازه نخواهند داد که 
این شتاب کم شود، این موضوع آنها را عصبانی 
می کند که می بینند هر روز در این کش��ور یک 
فناوری به بهره برداری می رس��د، در عمل باید 
اثبات کنیم که هر حرکتی امکان پذیر اس��ت و 
این کشور می تواند مسیر پیشرفت را طی کند. 

رئیسی گفت: از شما می خواهم حرکت تحولی 
و کار متفاوت در سطح شهرستان انجام دهید، 
کار معمولی نام کار جهادی به خود نمی گیرد، 
اگر جهادی، پر شتاب و با اراده حرکت کردید و 
نشان دادید که مس��ئله اصلی پیشرفت، نشاط 
اجتماعی، افزای��ش س��رمایه های اجتماعی و 
حاکمیت ارزش های اس��المی مردم مهم است 
آن زمان کار ها به سرانجام قابل قبولی می رسد. 
وی تأکید ک��رد: دش��منان می خواهند حواس 
مسئوالن را به حواش��ی جاده پیشرفت هدایت 
کنند که نباید این اتف��اق رخ دهد و کار ها باید 
با سرعت و درست پیش برود. رئیسی در پایان 
تأکید کرد : مسائل اصلی را شناسایی و با اولویت 
بندی حل کنید، این کار از دست شما بر می آید 
ما در دولت کنار شما هستیم و به پشتوانه مردم 

همراهی تان می کنیم. 
    گفت وگو با کارگران

رئیس جمه��ور در حاش��یه ش��ورای اداری 
اسالمشهر با تعدادی از کارگران کارخانه کیان 
تایر دیدار کرد و در گفت وگویی چهره به چهره، 
با توضیحات ایشان و مسئوالن این کارخانه در 
جریان مسائل و مش��کالت کیان تایر از جمله 
تعیین تکلیف مالکیت و موض��وع واگذاری آن 
قرار گرفت. رئیسی همچنین در ادامه به دغدغه 
کارگران و مسائل و مشکالت معیشتی آنها اشاره 
و خطاب به مسئوالن شهری و مدیرعامل کیان 
تایر تأکید کرد که هرچه سریع تر برای پرداخت 
مطالبات کارگران شرکت اقدام شود تا بتوانند 
با نشاط و روحیه مضاعف به فعالیت خود ادامه 
دهند. رئیس جمهور بر ل��زوم تخصیص و ارائه 
تسهیالت به ش��رکت برای ادامه روند فعالیت 
آن تا زمان تعیین تکلی��ف مالکیت و واگذاری 

آن تأکید کرد. 
رئیس جمه��ور در برنام��ه پایانی خ��ود در این 
سفر یک روزه، در جمع مردم اسالمشهر حاضر 
شد و طی سخنرانی خود خبر هایی از پیگیری 
مش��کالت اهالی ای��ن شهرس��تان داد. وی به 
برنامه های این سفر یک روزه به اسالمشهر اشاره 
کرد و ادامه داد: یکی از مس��ائل این شهرستان 
سالمت و بیمارستان اس��ت، در ابتدای امروز از 
بیمارستان در حال احداث بازدید کردم، از 1۴ 
سال قبل کار آغاز شده، اما متأسفانه پیشرفت 
کار مورد توجه نبوده ولی طی یک سال گذشته 
با تالش دوستان و همکاران کار سه شیفته اجرا 
شده و فاز نخس��ت بیمارس��تان بدون شک تا 
قبل از عید نوروز یا روز 22 بهمن امسال افتتاح 

خواهد شد. 

رئیس مجمع تشخیص:
نظام ظرفیت اصالح خود را دارد

رئیلس مجملع تشلخیص مصلحلت نظلام در گفت وگلو بلا 
جمعلی از دانشلجویان دانشلگاه شلریف، گفلت: ایلن نظلام 
اعتراضلات  معتقدیلم  و  دارد  را  خلود  اصلاح  ظرفیلت 
بایلد شلنیده شلود و ایلن شلنیدن هلم نباید صلوری باشلد. 
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح 
پنج  شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه ش��ریف و نمایندگان تشکل های 
سیاسی این دانشگاه با آیت اهلل آملی الریجانی دیدار کردند و به بیان سؤاالت، 
ابهامات، برداشت ها، دیدگاه  ها و نظرات خود پرداختند.  در ابتدای این دیدار، 
آیت اهلل آملی الریجانی پس از ش��نیدن نظرات و دیدگاه های دانشجویان 
دانشگاه شریف با تأکید بر اینکه ما دنبال شنیدن حرف  ها هستیم و در این 
دیدار از جانب خودم صحبت می کنم، گفت: این مرزبندی با مسئوالن را قبول 
ندارم. اشکالی در روش کار شما و روش قضاوت و نتیجه گیری برخی از شما 
دیدم.  آملی الریجانی با اشاره به اینکه حجاب در کشور قانون است، گفت: در 
لیبرال  ترین کشور ها هم باید التزام به قانون داشت، در غیر این صورت سنگ 
روی سنگ نمی ماند. باید قانون را رعایت کرد. آیا شما توهین را جرم می دانید 
یا نه؟ در همه دنیا جرم است. آیا نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می کند 
که یک دانشجو جرمی را مرتکب ش��ود یا یک فرد غیر دانشجو؟ نباید بین 

دانشجو و غیر دانشجو در این جهت فرق گذاشت. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشجویان، گفت: این حرف 
شما که اعتراضات باید شنیده ش��ود، حرف صحیحی است. اینکه شنیدن 
صوری نباشد هم درست است. شما تحرکات دشمن بیرونی را دشمن تراشی 
ندانید. امریکایی  ها در تس��لیح گروه های تروریس��ت در آن سوی مرزهای 
کردستان نقش دارند. شما دانش��جویان در شناخت نقش دشمن خارجی 
و پایگاه های منافقین و برخی کشورهای منطقه چقدر تالش کرده اید؟ وی 
گفت: معقول  ترین راه، اصالح اشکاالت و خرابی  ها است. آینده امیدوار کننده 
است. شما در یکی از بهترین دانشگاه های دنیا درس می خوانید. مطالبات شما 
که در یکی از بهترین دانشگاه های جهان تحصیل می کنید، باید باالتر از سلف 

سرویس مختلط باشد. این نظام ظرفیت اصالح خود را دارد. 
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فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه 
در فتنه اخیلر حلق و باطل کاملًا واضح و 
مشخص است و غبارآلود نیست، گفت: ما در 
مقابل دشمنانمان خطرناکیم و مراقب باشید. 
این بار دشلمن را کامل خواهیم شکسلت. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر پاس��دار 
حسین س��المی، فرمانده کل س��پاه پاسداران 
عصر پنج  شنبه در اختتامیه هفتمین جشنواره 
سراسری مالک اشتر بسیج گفت: بسیج تفسیر 
حضور مالئکه آس��مانی در زمین است. بسیج 
س��پر بالی تمام حوادث سهمگین و خطرناک 
برای ملت ایران و متوقف کننده سیاس��ت های 
دشمنان بوده و هست. بسیج هم خدا را عبادت 
کرد ه��م به همه بش��ریت اجتن��اب از تبعیت 

طاغوت را یاد داد. 
وی با اشاره به اینکه اندیشه تشکیل نهاد بسیج 
یک الهام الهی بر قلب امام راح��ل بود، افزود: 
بسیج هم خدا را عبادت کرد و هم به همه عالم 
اجتناب از عبادت طاغوت را یاد داد. فرمول غلبه 
بر مستکبران را ساخت و در کارگاه بزرگ جنگ 
اثبات کرد. هفته های گذش��ته همیشه هفته 
بسیج بود. این روز ها روزهای بسیج است. چون 
یک فتنه عظیم جهانی ش��بیه جنگ احزاب،  
یک آرایش عظیم سیاس��ی در جهان ش��کل 
گرفته اس��ت؛ ائتالفی از تمام شیاطین و اشرار 
عالم. همه آمده اند به صحنه از اشرار،  شیاطین، 
 مس��تکبران، بدخواهان،  شکس��ت خوردگان 
سابق، حتی محتضران سیاس��ی. قدرت های 

ناکام همه به صحنه آمده اند و بسیج در مقابل 
این اشرار ایستاده است. وی گفت: تحریم نسخه 
تس��لیم بود اما ملت ایران از آن فرصتی بزرگ 
برای قطع وابستگی ساخت. دشمن نمی تواند 
ببیند کش��وری به نام اسالم حاکمیت تشکیل 
دهد. ما در تحری��م ماهواره و پاالیش��گاه  ها را 

ساختیم. 
س��المی با تأکید ب��ر اینک��ه بس��یج همواره 
متوقف کننده حرکت دش��منان بوده، تصریح 
کرد: دشمن به شدت زخمی و عصبانی است، 
چون تمام سیاس��ت هایش متوقف و ناکارآمد 
و شکست خورده و فروپاش��یده است. تحریم 

نسخه تسلیم بود ولی ملت ایران به جای تسلیم 
ش��دن در برابر فش��ارهای جهانی با مدیریت 
امریکا و متحدان��ش، فرصتی بزرگ برای قطع 

وابستگی به جهان را ساخت. 
 فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: سعودی در 
برابر انصاراهلل یمن التماس آتش بس می کند. 
نخس��ت وزیران امروز انگلیس ادامه چرچیل 
هس��تند و چیزی عوض نش��ده اس��ت. خوی 
اش��رافیت و تجاوزگری انگلیس پابرجاس��ت 
هرچند این روباه پیر اس��ت و دن��دان ندارد و 
نمی تواند نیش بزند. اس��رائیل هم��ان مولود 
مصنوعی رژیم های نحس سیاس��ی است که 

مثل خنجری در پهلوی جهان اسالم فرو برده 
شده است و رژیم سعودی دست پرورده و رشد 

یافته مکتب غرب است. 
 س��المی افزود: به امری��کا، اس��رائیل، آلمان، 
فرانس��ه، س��عودی و دیگر گروه ه��ای ناچیز 
متحدان این  ها می گویم در مردمک چش��مان 
ملت ایران شما همان کس��انی هستید که اگر 
پش��ه ای از دس��تتان چیزی برباید نمی توانید 
پس بگیرید. ش��ما پر کاه را از پشه نمی توانید 
پس بگیرید آن وقت می خواهید ایران را از ملت 
ایران پس بگیرید؟ پرچمدار س��پاه مکرون را 
دیدید؛ این ها اینگونه می خواهند ایران را فتح 
کنند! هرکس��ی به امنیت ما دس��ت دراز کند 
غرق خواهی��م کرد. و این رجزخوانی نیس��ت. 
به دشمنان هشدار می دهم منافعتان همه جا 
گسترده اس��ت و به خودتان رحم کنید. شما 
هم ب��ه آرامش نیاز دارید و خ��ود را در معرض 
ناآرامی قرار ندهید. م��ا برای برقراری امنیت و 
دفاع از عزت ملت و برافراشته بودن پرچم، برای 

استقاللمان جدی هستیم. 
فرمانده کل سپاه پاس��داران با تأکید بر اینکه 
فتنه اخیر حق و باطل کاماًل واضح و مشخص 
است و غبارآلود نیست، گفت: فتنه اخیر شبیه 
جنگ احزاب بود که از قبل شکل گرفته بود و 
در فتنه اخیر یکدیگر را مالقات کردند. منزلت 
ملت ایران برای دشمن قابل تحمل نیست. ما در 
مقابل دشمنانمان خطرناکیم و مراقب باشید. 

این بار دشمن را کامل خواهیم شکست. 

فرمانده کل سپاه:

 بسیج سپر بالی   ملت ایران در تمامی حوادث  است

هرکسی به امنیت ما دست دراز کند غرق خواهیم کرد

    خبر 

دلیل اینکله دشلمنان در این ۴۳ 
سلال باوجود تمام توطئه ها موفق 
نشلدند بله عللت حضور ملردم، 
فرهنلگ، اندیشله ، بلاور و اعتقاد 
ملردم اسلت.   باید تلاش کرد که 
این اندیشله و عاقه همواره باقی 
باشلد، بایلد مرزبانلان فرهنگلی 
و داشلته های فرهنگلی این ملت، 
مراقبت و صیانت کنند و ترفندهای 
دشلمنان را بشناسلند و در حوزه 
دفاع و هجوم داشته ها را حفظ کنند 


