
   خبر اول

بسیجیان قدر خودشان را بدانند 
رهبر معظم انقالب اسالمی روز  شنبه پنجم آذرماه در دیدار صد ها 
نفر از بسیجیان با ارائه تحلیلی کالن از جایگاه بسیج در جغرافیای 
سیاس��ی دنیای اسالم و نقش آن در شکس��ت نقشه های راهبردی 
امریکا در مقابل ایران، ش��أن و جایگاه بسیج را باالتر از یک سازمان 
نظامی و درواقع یک فرهنگ و تفکر دانسته که ظرفیت دارد کشور 
را درحرکت عظیم ملت با گام های بلند پیش ببرد. معظم له تحقق 
این هدف را منوط به عمل توصیه  هایی چند دانستند که آخرین آن 
 عمل به یک دستور قرآنی بر اس��اس آیه 139 سوره آل عمران » َوال 
تَِهنوا َوال تَحَزنوا َوأَنُتُم األَعلَوَن إِن ُکنُتم ُمؤِمنیَن «است که می فرماید؛ 
»و سست نشوید و غمگین نگردید و ش��ما برترید اگر ایمان داشته 
باش��ید(. توصیه ای که موفقیت های بس��یج از آغاز تاکنون ناشی از 

عمل به آن است. 
مرحوم عالمه طباطبایی صاحب المیزان در تفس��یر این آیه که به 
ماجرای جنگ احد بازمی گردد یادآور می شوند که در این آیه خداوند 
می فرماید: اگر شما مسلمانان ایمان داشته باشید،نباید در عزم خود 
سست شوید و اندوهناک گردید،چون ایمان امری است که با برتری 
شما قرین است ، زیرا ایمان مالزم صبر و تقوا بوده و مالک فتح و ظفر 
هم در همین دو اس��ت و در ادامه تفسیر این آیه می افزایند: این آیه 
برای تقویت روحیه مؤمنین واقع��ی و پند مؤمنان ضعیف و عتاب و 
توبیخ مؤمنانی است که بهره ای از ایمان نبرده اند و مؤمنان حقیقی 
چون تنها برای خدا س��جده می کنند و تنها پیرو راه خدا هستند و 
چون اوصیا کل انبیا هستند و ازنظر مقام ، خداوند آنها را وارثان زمین 

نامیده است ،بنابراین همواره بر کفار برتری دارند. 
اگرچه رهبر معظم انقالب در ادوار گذشته نیز با استناد به این آیه به 
تشریح شرایط انقالب در مواجهه با چالش  ها و تهدیدات پرداخته و به 
بهره گیری از فرصت های ایجادشده در عرصه مواجهه با قدرت های 
سلطه با انقالب اسالمی در مواقعی نظیر هشت سال جنگ تحمیلی 
و یا دوران تشدید فشار ها و تحریم های فلج کننده اقتصادی توصیه 
کرده اند، اما تأکید کنونی معظم له در شرایط تشدید جنگ ترکیبی 
دشمن بدون ارتباط با روند این تهاجم ، اهداف و سناریو ها و الزامات 

مقابله با آن نمی تواند باشد. 
فارغ از وجود برخی از آس��یب  ها و ضعف ه��ای داخلی، تمهید تمام 
ظرفیت های ممکن از سوی دش��منان بیرونی برای نتیجه گرفتن 
از ماجرای ش��رارت های اخیر برای تس��لیم مردم ایران که حتی با 
حمایت های صریح از سوی سران قدرت های سلطه همراه شده است 
ناشی از ایستادگی و مقاومت بسیجی وار مردم ایران در طول 43 سال 
گذشته در برابر طیف گسترده ای از تهدید ها و تحریم های دشمنان 
است که در ادوار گذشته متناسب با ش��رایط وتوان خود و برآورد از 
محیط داخلی ایران نظیر تحمیل هشت سال جنگ،توطئه تجزیه 
قومی سال های آغازین انقالب،انجام سه کودتا و حمالت مستقیم به 

ایران و43 سال تحریم اقتصادی به کار گرفته اند.
 شکست های گذشته سبب شده است که دش��منان مردم ایران با 
ورود به عرصه جنگ ترکیبی، و به کارگیری هم زمان همه روش های 
ممکن تالش کنند با شکست نظام جمهوری اسالمی و یا مهار آن، 
اهداف خود را در حفظ و گس��ترش س��لطه در منطقه غرب آس��یا 

به پیش ببرند. 
اما به رغم آن روند کاهشی ش��رارت  ها در ۷۰ روز گذشته بیانگر آن 
است که طراحان و برنامه ریزان این توطئه پیچیده همچون تهدیدات 
گذشته ، به اهداف خود نرسیده و به دلیل هوشیاری مردم ایران در 
عین اینکه نتوانستند با شکل دهی به اجتماعات میلیونی اعتراضی 
به زعم خود اغتشاش��ات را فراگیر کنند بلکه حتی نتوانسته اند آن 
اجتماعات حداقلی گذش��ته را نیز به رغم فراخوان  ها متعدد وحتی 
تالش برای کشاندن اعتراضات به عرصه مسائل اقتصادی و صنوف 

کارگری و...  حفظ کنند . 
آنچه درروند این تحوالت ب��ه لحاظ نوع برنامه ری��زی داخلی باید 
موردتوجه قرار گیرد این است که استحکام ساخت درونی قدرت تنها 
با اتکا به ظرفیت های مردمی و نقش میدانی مردم به عنوان صاحبان 
اصلی نظام و آن هم با اتکا به همان مؤلفه های اصلی یعنی ایمان،صبر 
و استقامت امکانپذیر است ،نکته ای که رهبر معظم انقالب در دیدار با 
بسیجیان در روز 5آذر با اشاره به نقش بسیج در مواجهه با توطئه های 
گسترده دشمنان در سال های اخیر بر آن تأکید و با اشاره به اینکه در 
این قضایای اخیر، بسیجی های مظلوم، خودشان مظلوم واقع شدند 
برای اینکه جلوی ظلم دیگران را بگیرند ، یادآورمی ش��وند: حضور 
بسیج در کش��ور، معنایش سینه س��پر کردن در مقابل یک چنین 
توطئه های بزرگی است؛ ش��ما از حرم دفاع کردید، در مقابل گروه 
دست ساز امریکا یعنی داعش ایستادید، مبارزه کردید؛ شما بودید. 
ش��ما دالوران رزم آور لبنان را هر جور توانستید کمک کردید، شما 
به فلسطینی  ها هم کمک کردید، بازهم می کنید، بازهم کمکشان 
می کنیم. میدان رزم یک چنین میدانی اس��ت؛ می��دان چهار نفر 

اغتشاشگر داخل خیابان نیست. 
البته معنایش این نیست که از این اغتشاشگر ها صرف نظر کنیم؛ نه، 
هر اغتشاشگری، هر تروریستی، باید مجازات بشود �� در این تردیدی 
نیس��ت �� اّما میدان فقط این میدان نیست؛ میدان خیلی وسیع تر 
از این  ها است، میدان خیلی عمیق تر از این  ها است. شما وسط این 
میدان ایستاده اید. می خواهم بسیجی قدر خودش را بداند. قدر بسیج 

را بدانید. شما در یک چنین میدانی دارید مبارزه می کنید. 

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد
فرهنگ بسیجی و تکیه به مردم

 راه برون رفت از مشکالت
تنه�ا راه ب�رون رف�ت کش�ور از مش�کالت پی�ش رو، نوس�ازی 
نظ�ام حکمران�ی هم�راه ب�ا بازگش�ت ب�ه م�ردم و تأکی�د ب�ر 
خداب�اوری ب�ه عن�وان دو رک�ن اصل�ی فرهن�گ بس�یجی اس�ت. 
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز 
در جلسه علنی مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به فرا رسیدن سالروز 
تشکیل بسیج مستضعفان بیان کرد: بسیج س��تون فقرات دفاع از انقالب 
اسالمی اس��ت و این لش��کر مخلص خدا در هر برهه ای ثابت کرده طوفان 
حوادث و دشمنی  ها علیه انقالب اسالمی، کوه مستحکم بسیج را ذره ای از 

جای خود تکان نمی دهد. 
وی افزود: فداکاری و شهادت و مجروحیت جمعی از بسیجیان که برای حفظ 
امنیت مردم خود را در معرض خطر قرار می دهند افتخار دیگری بود که در 
کارنامه زرین بسیج به ثبت رسید. رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و مجاهدانه بسیج و سپاه را در چالش های پیش 
آمده فراموش نکرده اند، بسیج اثبات کرده در هر مقطع زمانی و هر شرایط 
ویژه که برای مردم پیش می آید می تواند نقطه اتکا و امید مردم برای عبور 

از چالش  ها باشد. 
قالیباف عنوان کرد: با وجود ناکارآمدی های س��الیان متمادی که سرعت 
پیشرفت کشور را کند کرده است، حضور مؤثر و کارآمد بسیج و سپاه صرفاً 
یک دلیل دارد و آن فرهنگ بسیجی است که امام )ره( آن را در مردم ایران 

دمید و در دفاع مقدس متبلور و بالنده شد. 
قالیباف تأکید کرد: نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی تکیه بر مردم و باور بر 
سنت های الهی بود و بر همین اساس است که تصریح می کنم تا زمانی که 
این دو باور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی مبنای 
برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد نخواهیم توانس��ت چالش های این عرصه  ها 
را حل کنیم لذا تأکید می کنم تنها راه برون رفت کشور از مشکالت پیش رو 
مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تأکید 
بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه 

مسئوالن قرار بگیرد. 

فرمانده کل سپاه در زاهدان:
سیستانی و بلوچ  امت واحده هستند

امروز امریکا، انگلیس، اسرائیل و آل سعود 
با تمام قوا به صحنه آمده ان�د اما قطعاً این 
صحنه فتنه عظی�م  و این جن�گ جهانی 
را ب�ه گورس�تان دش�منان، امریکای�ی و 
اسرائیلی و متحدان آنها تبدیل می کنیم. 
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه در اجتماع 

15هزارنفری بسیجیان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروز برای 
من روزی پرافتخار و فراموش نش��دنی اس��ت؛ خاطره دل انگیز حضور 
باشکوه امت واحده و حضور حماسه آفرین مردم سیستان و بلوچستان 

در خاطر بنده باقی خواهد ماند. 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اس��المی تصریح کرد: هنگامی که 
شیعیان و س��نی  ها در دفاع از مردمان این سرزمین کنار هم به شهادت 
می رسند و خون مؤمن  ترین انسان  ها همانند شوشتری  ها و محمدزاده  ها 
با برادران سنی خود در یک حادثه تروریستی با هم تلفیق می شود، اینجا 

منشأ یک وحدت ناگسستنی است.
 سالمی با بیان اینکه بسیج درخت تناور و مبارکی است که امام خمینی)ره( 
نهال مبارک آن را کاشت و رهبر معظم انقالب این نهال مبارک را به درختی 
تناور تبدیل کردند، ادامه داد:  بسیجیان اصحاب رسول خدا )ص( هستند. 
بسیجیان با دشمنان خدا سرسخت و با آنها در ستیز ند، مانند صخره های 
سخت مقاوم و شکست ناپذیرند، اما مقابل مؤمنان مهربان و نرم خو هستند، 

سرشت نبوی در بدنه بسیج جاری است. 
    بسیج خالق بزرگ ترین حماسه ها

فرمانده کل سپاه با تأکید به اینکه بس��یجیان عابد و زاهد، صادق، آمر به 
معروف و ناهی از منکر و س��پر بالی ملت هستند، خاطرنشان کرد:  هرجا 
سختی باشد بسیجیان هستند، هرجا نیاز است برای امت اسالم شمشیر از 
نیام کشیده و به دشمنان هجوم برده شود بسیجیان پیشگام هستند. بسیج 
در طول 43 سال تاریخ انقالب خالق بزرگ ترین حماسه  ها بوده است. در 
دوران دفاع مقدس بسیجیان در سخت  ترین شرایط به قلب دشمنان زدند 
تا سرزمین های اشغال شده را پس بگیرند و سرانجام اراده این ملت بزرگ را 

بر خیل عظیم دشمنان تحمیل کنند و دشمنان را بشکنند. 
سرلش��کر س��المی با ابراز اینکه رهبر معظم انقالب روز گذشته جایگاه 
و موقعیت و نقش بسیج را به درستی ترس��یم کردند، اظهار داشت: این 
منزلت بزرگ بسیجیان ماست که در هر حادثه ای از سیل و زلزله در جای 
جای کشور اولین افرادی هستند که به یاری مردم می شتابند و بر قلب 
مردم این سرزمین آرامش می آورند. بسیجیان  در دفاع  از منزلت این ملت 

همه وجود خود را در طبق اخالص می گذارند.
 فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد:  وقتی تروریست های تکفیری با مدیریت 
امریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا در سوریه و لبنان و عراق و یمن هجمه 
می برند، این بسیجیان هستند که برای دفاع از نوامیس به میدان می روند 
و خانه و کاشانه خود را ر ها می کنند و به قلب دشمن هجوم می برند و آن 
ملت  ها را از اسارت بیگانگان نجات می دهند. وی با بیان اینکه این درخت 
تناور امروز به ثمر نشسته است، تصریح کرد: این که امروز دشمن به این 
شجره مبارک هجمه می برد علت آن همین حوزه تأثیر گسترده است. امروز 
بسیج همچنان در میدان دفاع از انقالب اسالمی سربلند است. کشور امروز 
در معرض یک جنگ جهانی عظیم است، همه آرایش سیاسی قوای کفر 
و شرک از سراسر جهان با مزدوران و سرشاخه های داخلی خود به جنگ 

انقالب، امنیت و وحدت ملی آمده است. 
    دشمن از رسانه های خود شکست خواهد خورد

فرمانده کل س��پاه با یادآوری اینکه در صحنه سیاسی امریکا، انگلیس، 
اسرائیل، آلمان، فرانس��ه و آل سعود با رس��انه های تفرقه افکن خود در 
تالش اند این سرزمین را دچار تنش کنند، اما این ملت کاماًل آگاه است، 
تأکید کرد: دشمن خواب های آشفته زیادی می بیند، او در توهم به سر 
می برد، دشمن اولین کسی است که از رسانه های خود شکست می خورد؛ 

دشمن نمی داند این سرزمین و انقالب مستحکم است. 
سرلشکر سالمی تصریح کرد: مردم عزیز ش��یعه و سنی که امروز اینجا 
جمع شده اید، من به عنوان یک سرباز کوچک این سرزمین در این مکان 
و روز مقدس به شما می گویم ریشه های عظیم این انقالب مستحکم تر 
از آن است که اگر همه دش��منان بخواهند حتی یکی از شاخه های این 

درخت تناور را قطع کنند هرگز نخواهند توانست. 
    توهمات دشمن به جایی نمی رسد 

وی تأکید کرد: مطمئن باش��ید رژیم صهیونیس��تی فرو خواهد پاشید 
اما این انقالب آس��یب نخواهد دید، توهمات دشمن به جایی نمی رسد، 
این نظام قدرتمند است، بس��یجیان ما به رهبری امام خامنه ای تاکنون 
شکست های بزرگی را به دشمنان تحمیل کرده اند. امروز دشمن یعنی 
امریکا، انگلیس، اسرائیل و آل سعود با تمام قوا به صحنه آمده اند اما قطعاً 
این صحنه فتنه عظیم  و این جنگ جهانی را به گورس��تان دش��منان، 

امریکایی و اسرائیلی و متحدان آنها تبدیل می کنیم. 
فرمانده کل سپاه با یادآوری اینکه امروز در یک سو جبهه کفر با تمام توان 
و در یک سو جبهه اسالم قرار دارد، اضافه کرد: در این صحنه نمی شود 
وسط ایستاد؛ صحنه روشن است چرا که یک طرف را امریکا و اسرائیل 
هدایت می کنند و یک طرف را رهبر معظم انق��الب و مردمان مؤمن و 

انقالبی و در این شرایط باید مسیر را مشخص کرد. 

عباس حاجی نجاری

رئیس جمهور در سفر به سواحل مکران:

جاسک در سفر بعدی نباید مشکل آب و جاده داشته باشد

 رئیس جمهور که در آس�تانه هفت�م آذر - روز 
نیروی دریایی ارتش - و به منظور ش�رکت در 
رژه یگان های نمون�ه این نیرو روز گذش�ته به 
بندر جاس�ک در اس�تان هرمزگان سفر کرده 
ب�ود، با م�ردم این منطق�ه به ص�ورت رو در رو 
دی�دار ک�رد و از اهمی�ت راهبردی س�واحل 
مکران در حوزه ه�ای اقتصادی  س�خن گفت. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، صبح دیروز به 
منظور حضور در مراس��م رژه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و بازدید از ظرفیت های بندر 
جاسک، به استان هرمزگان سفر کرد. رئیس جمهور 
همچنین در جریان این سفر یک روزه، با مردم جاسک 

به صوت رو در رو، دیدار و گفت وگو کرد. 
رئیسی در بدو ورود خود به استان هرمزگان، به صورت 
هوایی ظرفیت های جاسک و مناطق مختلف حوزه 
راهبردی سواحل مکران را مورد بررس��ی قرار داد. 
پس از آن نیز به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش، در 
منطقه دوم دریایی والیت جاسک حضور پیدا کرد و از 

توانمندی های این نیرو بازدید کرد. 
    ارتباط رئیس�ی با ناوگروه ه�ای ارتش در 

دریای سرخ و اقیانوس آرام
رئیس جمهور در ادامه برنامه س��فر به شهرس��تان 
جاسک و منطقه دوم دریایی والیت نداجا در ارتباط 
تصویری با ناوگروه های ۸5، ۸۶ و ۸۷ نیروی دریایی 
ارتش با فرماندهان این ناوگروه ها، فرماندهان ناوشکن 
بایندر و ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس در آب های 
دریای سرخ و فرماندهان ناوبندر مکران و ناوشکن دنا 

در آب های اقیانوس آرام گفت وگو کرده و از آخرین 
وضعیت ماموریت این ناوگروه  ها مطلع شد.  رئیسی در 
حاشیه رژه یگان های نیروی دریایی ارتش در منطقه 
دوم دریایی والیت این نیرو اظهار داشت: حضور نیروی 
دریایی نه فقط برای امنیت مرز ها بلکه برای حضور در 
اقیانوس  ها و حمایت از فعالیت های اقتصادی و تجاری 
در آبراه های بین المللی بسیار اطمینان بخش است. 
وی با بیان اینکه گس��ترش فعالیت های اقتصادی 
و توس��عه تجاری با حضور نیروهای دریایی ارتش 
امکانپذیر است، تصریح کرد: با وجود تهدیداتی که 
ام��روز در آب های بین المللی و بخش��  های مختلف 
اقیانوس  ها وجود دارد، حض��ور نیروی دریایی برای 
فعاالن اقتصادی اطمینان بخش است. وی گفت: از 
دوستان مان در نیروی دریایی ارتش بابت برقراری 
امنیت کشتی رانی در منطقه، دفاع و امنیت کشور، 
صیانت از سکو ها و همه منافع جمهوری اسالمی ایران 

در سطح منطقه و جهان تشکر می کنم. 
    43 سال توطئه نتوانس�ت ملت ایران را از 

اهدافش بازبدارد
رئیسی پس از بازدید میدانی خود، در اجتماع مردم 
جاسک حاضر شد و در س��خنرانی خود تأکید کرد: 
امروز ملت ایران در مقاب��ل تمامی دنیا می تواند که 
بگوید 43 س��ال توطئه و دشمنی دشمنان، تحریم 
و تهدید دشمنان، محاصره اقتصادی و جنگ نظامی 
نتوانس��ته اس��ت ما را از اهداف بلندمان بازبدارد و 
ما همچنان ب��ر آرمان  ها و اه��داف بلندمدت تأکید 
می کنیم.  رئیس جمهور بیان داش��ت: فرمایش��ات 

مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان کافی بود 
که مشخص شود جایگاه بسیج جایگاهی ارزنده برای 
امنیت، منطقه و مردم اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
بسیج در سختی  ها کنار مردم است گفت: همه شاهد 
حضور مؤثر بسیج در دفاع مقدس، سیل، زلزله و سایر 

مشکالت در کنار مردم هستیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه از سپاه پاسداران و بسیج 
بابت خدمات ارزنده شان باید قدردانی و تشکر کنیم، 
اظهارداشت: باید از دالورمردان نیروی دریایی ارتش 
هم در دفاع از مرز ها قدردانی و تشکر کرد، شما مردان 
و زنان نشان داده اید در دوران دفاع مقدس و این زمان 
مرزداران سرافراز جمهوری اسالمی ایران هستید. 
رئیس جمهور با اشاره به مش��کالت جاسک گفت: 
در حال حاضر مهم  ترین مسئله اشتغال و کار است، 
صیادی یکی از کارهای ج��دی در اقتصاد منطقه و 
ایجاد درآمد در جاسک محسوب می شود که بایستی 
با جدیت مشکالت در این بخش پیگیری و رفع شود. 
وی ادامه داد: اقتصاد دریا مسئله بسیار مهمی است و 
می توان کار هایی انجام داد که اقتصاد دریا فعال شود، 
امروز یکی از برنامه های مه��م دولت تبدیل کردن 
سواحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و داد و 

ستد برای کشور است. 
    حل مشکالت مردم وظیفه مسئوالن است

رئیسی با تأکید بر اینکه آن قدر استعداد در سواحل 
مکران وجود دارد ک��ه می تواند این نقطه را به نقطه 
مهم راهبردی اقتصادی توریستی و تجاری تبدیل 
کند، با دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در منطقه 

جاسک گفت: امنیت سرمایه گذاری را در این منطقه 
تضمین می کنیم . وی با تأکید بر حمایت از صیادان در 
چارچوب قانون گفت: من از استاندار، فرماندار، عزیزان 
در ارتش و سپاه و بسیج و کارآفرینان و سرمایه گذاران 
می خواهم فعالی��ت اقتصادی در منطق��ه را جدی 
بگیرند. رئیسی با تأکید بر اینکه امروز سرمایه گذاری 
در منطقه جاسک هم سرمایه را تضمین می کند و 
هم سود را تضمین می کند گفت: منطقه مکران از 
جمله مناطقی است که جلوه انسجام ملی را به خوبی 
می توان در آن مشاهده کرد و شیعه و سنی در کنار هم 

به صورت زیبایی در حال زندگی هستند. 
رئیس جمهور با اشاره به لزوم انجام مسئولیت های 
اجتماعی از س��وی ش��رکت های حاضر در منطقه 
گفت: شرکت نفت اینجا استقرار دارد اما حتماً انجام 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت و مجموعه  هایی 
که از این منطقه نفت را به بازار روانه می کنند مورد 

تأکید و جزو اولویت های ما است. 
    نباید حل مشکالت را 

در آن سوی مرز ها جست وجو کنیم
رئیسی ادامه داد: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند 
ما مشکل حل ناشدنی نداریم و همه مشکالت قابل 
حل اس��ت و راه حل مش��کالت در دس��ت جوانان 
متخصص است، ما نباید حل مشکالت را در آن سوی 
مرز ها جست وجو کنیم، کشورهای سلطه گر تاکنون 
هیچ گشایشی را ایجاد نکرده اند و تنها به دنبال منافع 

خود هستند.
 وی با بیان اینکه، در سفر بعدی به این منطقه، نباید 
شاهد نداشتن آب و جاده باشیم، گفت: مسئوالن 
باید با کار مضاعف در منطقه مشکالت مردم جاسک 
را رفع کنند.  باید به صورت جدی با کار بسیجی وار 
و خس��تگی ناپذیر در جهت رفع مش��کالت مردم 
اقدام ش��ود و دولت با همه وجود در خدمت مردم 

عزیز است. 
رئیس جمهور با اشاره به مشکالت منطقه بشاگرد 
نیز گفت: منطقه بشاگرد از اولویت های سفر دولت 
است و تا وقتی مشکالت ش��ما وجود داشته باشد 
به این منطقه سفر می کنم تا به عنوان خدمتگزار 

بتوانم گره گشای مشکالت باشم. 
    اهمیت جاسک و سواحل مکران

جاس��ک یکی از ش��ش شهرس��تان بندری استان 
هرمزگان، در فاصله 3۰۰ کیلومتری شرق بندرعباس 
است که به علت واقع ش��دن در انحنای جغرافیایی 
استان و مجاورت دریایی با مکران و تنگه هرمز همواره 

از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. 
مکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب 
شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول 
خلیج عمان از رأس الکوه در غرب جاسک تا جنوب 
غربی ایالت بلوچس��تان پاکستان گس��ترده است. 
رهبر معظم انقالب و همچنین برخی از فرماندهان 
ارشد نظامی در س��ال های اخیر بر توسعه سواحل 
مکران که نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب است، 

تأکید کرده اند. 

ژه
وی

  رونق دروغ برای رونقی
حسین رونقی، فعال مجازی اپوزیسیون که در جریان آشوب های 
اخیر بازداشت شده بود،   شنبه شب با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. 
آزادی او طبعاً باید موجی از خوش��حالی میان براندازان ایجاد 
می کرد، اما اینگونه نش��د و اتفاقاً فضای جدال میان انقالبیون! 
برانداز باال گرفت. چه آنکه با آزادی رونقی مشخص شد که همه 
آنچه در مورد وضعیت جسمی او طی این دو ماه منتشر شد، دروغ 
بوده است. حاال فعاالن مجازی سمپات اپوزیسیون شاکی شده اند 

که چرا از احساسات آنها سوءاستفاده شده است. 
مادر و پدر حسین رونقی اولین کسی بودند که چند روز پس از 
بازداشت او مدعی شکستن هر دو پای پسرش در اوین شدند. آنها 
در گفت وگوی اختصاصی با صدای امریکا گفتند که »ضابطان قوه 
قضائیه هر دو پای پسر آنها را شکسته اند و در اداره اطالعات تبریز 
گفته اند که اگر مصاحبه کنید کل خانواده تان را نابود می کنیم«. 
آنها همچنین مدعی شدند که به رغم چنین وضعیتی، او مورد 

مداوا قرار نگرفته و به همان شکل بازجویی می شود. 
حواشی حس��ین رونقی از همان لحظه اول دس��تگیری آغاز 
می شود؛ مقاومت مقابل بازداشت، سوار نشدن بر ماشین مربوطه، 
ادعای اعتصاب غذا، تجمع مداوم خانواده مقابل اوین، ادعای بی 
خبری از وضعیت او و همزمان اطالع دادن از شکستگی پاهایش، 
از دست رفتن کلیه اش در زندان، سکته قلبی پدرش مقابل اوین، 
جنجال کشتن او در بیمارستان دی و دعوت افراد به حضور در 

مقابل بیمارستان برای نجات حسین رونقی، دهها مصاحبه و 
توئیت و ویدئو از اعضای خان��واده اش و تهییج مخاطبان برای 
اعتراض وضعیت حسین رونقی همه هیاهوطلبی اعضای این 
خانواده و برخی دوستان و همفکران رونقی برای قهرمان سازی 
از او بود. پدر و مادر و برادر و خواهر او چنان هیاهویی در توئیتر و 
رسانه های فارسی زبان غربی راه انداختند و مظلومی از پسرشان 
ساختند که دل س��نگ هم برای او آب شود و گویی هیچ کس 
در زندان نیست و فقط پس��ر آنها بازداشت شده و پررنگ  ترین 
نقش در وقایع اخیر را هم او ایفا کرده و االن تحت شدید ترین 

شکنجه هاست!
همزمان قوه قضائیه همه این اخبار را تکذیب می کرد، اما کسی 
گوشش بدهکار نبود و اینگونه شد که ۲3 آبان هشتگ حسین 
رونقی با بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بار استفاده در توئیتر 
ترند شد؛ همان ایام مرکز رسانه قوه قضائیه، با انتشار عکسی از 
حسین رونقی در بیمارستان که مادرش نیز بر بالین او حاضر 
است، وضعیت جس��مانی او را »مناسب« توصیف کرد. همان 
زمان برخی به یک جفت کفش مردان��ه در کنار تخت رونقی 
اشاره کردند که نش��ان می داد او با پای خودش راه رفته است، 
اما موج س��ازان دروغین از واقعیات می گریختند! پدر رونقی 
هم بر این آتشی که خود و فرزندانش به کمک رسانه های ضد 
ایرانی برافروخته بودند، دمید و تحت درمان قرار گرفتن پسرش 
را دروغ محض خواند و گفت این یک بازی از طرف دادستان و 
بازجو بود. گفته می شود علت اصلی بیماری رونقی بیماری قبلی 

کلیه است.  عالوه بر خانواده او، برخی فعاالن سیاسی هم به این 
موج دامن زدند. از جمله مصطفی تاج زاده، جعفر پناهی و محمد 
رسو ل اف به عنوان ش��اهدان عینی تأیید کردند که وضعیت 

جسمی رونقی مناسب نیست. 
حاال حسین رونقی از زندان آزاد شده است، دروغ  ها عیان شده 
و یک جمع مجازی که دروغ را با چشم هایشان می بینند، شاکی 
شده اند که چرا از احساسات آنها سوءاستفاده شده است. آنها 
رونقی و خان��واده اش را متهم به »دروغگویی«، »کاس��بی « و 
»سوءاستفاده از احساسات « خود می کنند. همچنین معتقدند 

انرژی و وقت انقالب شان پای دروغ گرفته شده است. 
برخی به تجمع غیرقانونی مقابل بیمارستان دی اشاره کرده و 
مسئولیت بازداشتی های آن شب را متوجه دروغگویان در مورد 
وضعیت رونقی دانس��تند. نگرانی دیگر این افراد این است که 
دروغ های رونقی و خانواده اش باعث می شود اگر کسی واقعاً در 

زندان دست به اعتصاب زد هم دیگر حرفش باور نشود. 
رسانه  ها و فعاالن رس��انه ای و مجازی و سیاسی حامی انقالب 
اس��المی بار ها از جریان دروغ س��ازی اپوزیس��یون به عنوان 
امپراتوری دروغ نام برده اند و از مخاطبان خواسته اند ذکاوت به 

خرج دهند و احساسات خود را قربانی دروغ های آنان نکنند. 
این دروغ  ها برای پیاده نظام براندازان آبی نداشت، اما رونق خوبی 
به قهرمان س��ازی از رونقی و ساختن سوژه پناهندگی برای او 
داشت. این پیاده نظام هم ابزار مجازی پیشبرد این سناریو شد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
آلمان ها تحت تأثیر معاندان ایران هستند

آلمانی  ها به دلیل اقدامات منفی حقوق 
بشری در دنیا رکوردهای منفی و سوابق 
زی�ادی دارند و ص�دور قطعنام�ه علیه 
ایران با س�وابق آن�ان مطابق�ت ندارد. 
ابوالفضل عمویی س��خنگوی کمیسیون 
امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
در گفت وگو ب��ا مهر درب��اره علت رویکرد 
خصمانه آلمان علیه ایران، اظهار داشت: در یک سال اخیر و با تشکیل 
دولت جدید آلمان، رویکرد منفی علیه کشورمان در سیستم سیاست 
خارجی و دولت این کشور تقویت شده اس��ت و ما این موضوع را برای 

روابط دوجانبه مفید نمی دانیم. 
وی تصریح کرد: اقداماتی که امروز توسط آلمانی  ها در پیگیری صدور 
قطعنامه علیه جمهوری اس��المی ایران در ش��ورای حقوق بشر انجام 
می شود، با سابقه آلمانی  ها در زمینه حقوق بشر تطابق ندارد. آلمانی  ها 
به دلیل اقدامات منفی حقوق بشری در دنیا رکوردهای منفی و سوابق 

زیادی دارند.
 تالش آنان علیه ایران در موضوعات حقوق بشری نشان دهنده پیگیری 

یک رویکرد سیاسی از سوی مقامات آلمان است. 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: نفوذ جریانات 
معاند ضد ایرانی در احزاب دولت ائتالفی آلمان به روشنی نشان می دهد 
که آنان تحت تأثیر القائات گروه های ضد ایرانی هستند و این القائات 
منجر به این شده اس��ت که رویکرد منفی دولت آلمان علیه کشور ما 
تقویت شود. حتما این رویکرد ها و مواضع خصمانه بر روابط جمهوری 

اسالمی ایران و آلمان تأثیر می گذارد. 
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مجل�س ط�رح ش�فافیت ق�وای س�ه گان�ه را تصوی�ب و 
ای�رادات ش�ورای نگهب�ان را رف�ع ک�رده اس�ت ام�ا هیئ�ت 
عالی نظ�ارت همچن�ان ب�ه ایراداتی ک�ه گرفت�ه اص�رار دارد. 
محمدصالح جوکار در گفت وگ��و با خانه مل��ت، درخصوص آخرین 
وضعیت طرح ش��فافیت قوای س��ه گانه، اظهار داش��ت: در این طرح 
5 ماده ای، به شفافیت هر یک از دستگاه  ها پرداخته شده و مشخصاً ماده 
یک این طرح مشموالن طرح شفافیت قوای سه گانه را مشخص کرده که 

دولت، قوه قضائیه، مجلس از جمله مشموالن این طرح هستند. 
وی افزود: در ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه آمده است مواردی 
که باید شفاف شود شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، کارکردی، 
نحوه جذب نیرو، فیش های حقوقی، صورت های مالی و احکام قطعی 
دادگاه  ها با حفظ حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی، مشخص 
شده است.  رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
با اش��اره به قابل رؤیت بودن آرای نماین��دگان مجلس به طرح  ها و 

لوایح، بیان کرد: مطابق طرح شفافیت قوای سه گانه، تمام دستگاه  ها 
مکلف اند به استثنای مس��ائل امنیتی و مصالح ملی، تمام اطالعات 
خود را در دس��ترس مردم قرار دهند.  وی با اش��اره به ماده 3 قانون 
شفافیت قوای سه گانه، افزود: براس��اس این ماده، مذاکرات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در مواردی که اختالفی بین مجلس و شورای 
نگهبان رخ می دهد، باید شفاف شود. این موضوع مورد ایراد شورای 
محترم نگهبان قرار گرفته است و مجلس در این زمینه بر مصوبه خود 
اصرار کرده است تا جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال شود. 
جوکار تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های 
کلی نظام مواد 1، ۲، 3 و 4 طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داده است 
و تاکنون مجلس دو بار بر روی نظر خود مبنی بر شفاف شدن قوای 
سه گانه و سایر نهاد ها پافشاری کرده است. سایر موارد اختالفی بین 
مجلس و ش��ورای نگهبان نهایی ش��ده و ایرادی باقی نمانده است. 

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ماده 4 
این طرح نیز مرتبط با ماده 3 می    باشد که مجلس بر ماده 4 نیز اصرار 
نموده است، بیان کرد: در ماده 4 طرح شفافیت قوای سه گانه آمده 
است که در صورت تصویب این طرح هر شش ماه یک بار، دستگاه های 
مشمول این طرح، باید گزارش نحوه اجرای قانون را به مجلس ارائه 
کنند، همچنین در ماده 5 این طرح برای مستنکفان از اجرای این 

قانون مجازات دیده شده است.  
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و ش��وراها، با بیان اینکه مجلس 
طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است، اظهارداشت: ایرادات 
شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیئت عالی نظارت همچنان 
به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد 1، ۲، 3 و 4 این طرح را مغایر با 
سیاست های کلی نظام دانسته اس��ت. مجلس نیز بر مواد 3 و 4 طرح 
شفافیت قوای سه گانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند. 

رئیس کمیسیون امور داخلی خبر داد

 طرح شفافیت قوای سه گانه در انتظار تأیید مجمع تشخیص

    بهارستان 
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