
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، مصطفی تاش موسی )وصیت نامه(: در طی 
سال ها زندگی، بهترین دوران را در سپاه داشتم و بهترین دوستان 
را در ســپاه انتخاب کردم و بهترین آدم ها در روی زمین پاسداران 
می باشند... افتخار می کنم که سربازی کوچک برای حرمین خانم 
حضرت زینب)س( و خانم حضرت رقیه)س( -اگر قبول کنند- باشم.

پای درس علی)ع(

دستورالعمل روزانه خودسازی
امــام علی)ع( در نامــه ای خطاب به فرمانده ســپاه »رشیح بن 

هانی«: »در هر صبح و شــام از خدا برتس و از فریبکاری دنیا بر 

نفس خویش بیمناک باش و هیچ گاه از دنیا ایمن مباش، بدان که 

اگر برای چیزهایی که دوست می داری یا آنچه را که خوشایند تو 

نیســت، خود را باز نداری، هوس ها، تــو را به زیان های فراوانی 

خواهند کشــید. سپس نفس خود را بازدار و از آن نگهبانی کن و 

به هنگام خشم بر نفس خویش شکننده  و حاکم باش.«

نهج البالغه- نامه 56

اخبار ادبی و هنری
دعوت از سفارشی ساز آمریکایی 

در جشنواره فیلم فجر
الیور اســتون، کارگردان آمریکایی، یکی از مهمانان ویژه ســی و ششمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر است که بر روی حضور وی در این جشنواره به عنوان 
یک ســینماگر آمریکایی و مخالف سیاســت های دولت ایاالت متحده از سوی 

متولیان و مسئولین جشنواره تبلیغات بسیار صورت گرفته است. 
این درحالی اســت که با نگاهی به کارنامه اســتون سالهاست روشن شده، 
وی در واقع سفارشی ســازترین فیلمساز حکومتی ایاالت متحده محسوب شده 
کــه ظاهری مخالف خوان و عصیانگر دارد. در واقع همواره آثار الیور اســتون در 
انتقــاد به یک حــزب و جناح و در حمایت از حــزب و جناحی دیگر در هیئت 
حاکمه ایاالت متحده آمریکا ساخته شده است. او تنها فیلمسازی است که درباره 
3 رئیس جمهوری آمریکا )کندی و نیکســون و بوش( فیلم ســاخته و در برخی 
فیلم های دیگرش نیز آشــکارا از روسای جمهوری وقت یا سابق و اسبق حمایت 
و تجلیل کرده اســت مانند آخرین فیلمش به نام »اســنودن« که در آن اوباما 
همچون یک منجی ظاهر شده که قانون ظالمانه شنود گسترده از شهروندان را 
لغــو می کند یا در فیلم »مرکز تجارت جهانی« که جرج دبلیو بوش گویا صدای 
فروخفته قربانیان فاجعه است. حتی در سه گانه معروف الیور استون درباره جنگ 
ویتنام )»جوخه« و »متولد چهارم جوالی« و »آســمان و زمین«( هیچ اعتراض 
و انتقادی به اصل جنگ تجاوزکارانه فوق به چشم نمی خورد و آنچه وجود دارد 
اعتــراض به حزب جمهوری خواه برای قربانی کــردن جوانان بی تجربه در آنچه 
باتالق و جهنم ویتنام می خواند، اســت و حمایت آشــکار از حزب دمکرات که 
خود یکی از مجرمان و آتش افروزان تجاوز به ویتنام محســوب می شــود. چنان 
که قهرمان فیلم »متولد چهارم جوالی« یعنی ران کوویک، آشکارا در تظاهرات 

حزب دمکرات شرکت می کند.
اســتون در مقابل موضع گیری های به نفع حزب دمکــرات اما در دو فیلم 
»w« و »مرکز تجارت جهانی«، به طور صریح از ارتجاعی ترین قشــرهای حزب 
جمهوری خواه حمایت کرده تا حدی که »کال تامس« شخصیت تند رو و متعصب 
جمهوری خواه آن را »یکی از درخشان ترین فیلم هایی که از کشور ، خانواده ، ایمان 

و مردم دفاع می کند« نامید!
رویکردهای ضدایرانی استون نیز در ســاخت فیلم جعلی »اسکندر« نمود 
پیدا کرد کــه در آن ایرانیان را همچون بردگان و اســکندر را به عنوان منجی 
آنها به تصویر کشیده بود. استون در سال های پس از فتنه 88 نیز همراه برخی 
دیگر از فیلمســازان صهیونیست آمریکایی، بیانیه ای را امضا کرد که در آن نظام 
جمهوری اســالمی را سرکوبگر و سانســورچی و حبس کننده هنر و هنرمندان 

معرفی کرده بود. 
حاشیه های سفر رهبر انقالب به کرمان 

منتشر می شود
علیرضا قزوه از نگارش کتاب حاشیه های سفر رهبر معظم انقالب به استان 

کرمان خبر داد.
این شــاعر با یادداشــتی در فضای مجازی درباره این کتــاب توضیح داد: 
»حاشــیه های ســفر کرمان را بعد از 12 ســال برای بار دوم نوشتم! بار اول در 
200 صفحه همان روزها نوشــتمش و گفتم چاپش بماند برای 500 ســال بعد 
و روزی که هیچ کدام ما نیســتیم! آن نوشــته ها را جز خود من کسی نخوانده و 
ندیده و نخواهد دید. دومین ســفرنامه را کمی جدی تر و با چاشنی طنز نوشتم 
در 400 صفحه و همین شــب ها تازه تمام شده است و اسمش را شاید گذاشتم 
»خانه شماره 14« که اشاره به منزلی است در جیرفت که حضرت آقا آنجا تبعید 
بودند و شاید هم گذاشــتم »برسد به دست خود آقا« که حکایت مردمی است 
که نامه هایشــان را دادند به ما که برســانیمش به دست خود آقا. روی جلد هم 
یحتمل همین عکس باشــد که با حضرت آقا و حاج قاســم در گلستان شهدای 
کرمان گرفته شده و من هم نفر دوم پشت سر آقا در این عکس هستم! این یکی 

از طوالنی ترین سفرهای آقا به استان ها بود.«
حاشیه ای بر فیلمنامه شهید صیاد شیرازی

ســریال »شهید صیاد شــیرازی« درحالی به زودی وارد مرحله پیش تولید 
خواهد شد که دچار برخی از حاشیه هاست.

فیلمنامه ســریال »شهید صیاد شیرازی« در مرحله بازنویسی قرار دارد و با 
توجه به حساسیت موضوع، نظارت دقیق محتوایی بر این اثر الزم به نظر می رسد. 
چرا که مسئولیت نگارش و بازنویسی این فیلمنامه به کسی سپرده شده که آثار 
اخیر وی موفقیتی را کسب نکردند و سه فیلم اخیری که براساس فیلمنامه های 
وی ســاخته شدند، ازجمله ضعیف ترین آثار ســینمای ایران در سال های اخیر 
محسوب می شــوند. همچنین دیدگاه این نویســنده که از شرکت کنندگان در 
جشــنواره های سینمایی ضدایرانی خار ج از کشور است، کمترین نزدیکی به راه 
و روش شــهید صیاد شیرازی ندارد و به طور طبیعی، ممکن است کژتابی هایی 
ایجاد شود. اتفاقی که مشابه آن در پروژه های دیگر نظیر سریال شهید بابایی رخ 
داد و منجر به کنار گذاشتن این نویسنده از آن پروژه شد و پروژه شهید بهشتی 

نیز به دلیلی مشابه عقیم ماند.
جای ســؤال اســت که چرا نگارش فیلمنامه این سریال مهم که به بخشی 
از تاریخ انقالب اســالمی و همچنین یکی از اســطوره های ملی ما می پردازد به 

هنرمندان متعهد واگذار نشد؟
شب وصل جبهه فرهنگی انقالب 

برای »رضا برجی«
مراســم بزرگداشت عکاس و مستندســازی که در 17 جنگ معاصر حضور 

داشته توسط جمعی از هنرمندان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، دومین مراســم »شــب وصل« به همت جبهه 

فرهنگی انقالب اسالمی، امروز برگزار خواهد شد.
این مراسم، ویژه پاسداشت عکاس و مستندساز عصر انقالب اسالمی »رضا 

برجی« است. 
در این مراسم هنرمندانی چون علی فریدونی، مازیار بیژنی، محسن مومنی 
شریف، ابوالقاسم طالبی، علیرضا قزوه، ســعید صادقی، محمدعلی گودینی و... 

حضور خواهند داشت.
دومین مراســم شب وصل، امروز سه شنبه 28 فروردین ساعت 17 در تاالر 

اسوه برگزار می شود.
تغییر زمان برگزاری جشنواره فیلم مقاومت

زمان برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تغییر کرد.
محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت با اعالم این خبر افزود: این رویداد 
ســینمایی در این دوره؛ آذرماه و همزمان با هفته بسیج در سطح کشور برگزار 

می شود.
وی یادآور شد: جشنواره مقاومت همیشه در هفته گرامیداشت دفاع مقدس 
برگزار می شده که این دوره به دلیل همزمانی با ایام محرم و عاشورا و تاسوعا به 

آذر ماه )هفته بسیج( منتقل شد.
دبیر جشــنواره بین المللی مقاومت با بیان اینکه »جشنواره مقاومت؛ تجلی 
گفتمان انقالب اسالمی« شعار این رویداد فرهنگی و سینمایی است خاطرنشان 
ســاخت: جشــنواره در دوره پانزدهم هم با ارتقای ساختار حرفه ای و گسترش 
دامنه تعامالت منطقــه ای و بین المللی به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن 
ســینمای انقالب و دفاع مقدس و با همکاری مراکز و نهادهای مختلف کشــور 
برگزار خواهد شــد و میزبان ســینماگران داخلی و خارجی در دو بخش اصلی 

»سینمای ایران« و»سینمای بین الملل« است.
وی همچنین خبر داد: فراخوان جشنواره طی روزهای آینده از طریق روابط 

عمومی منتشر می شود.
خزاعی با  اشاره به برگزاری جشــنواره در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: امیدواریم با همیاری هنرمندان متعهد و 
با بهره گیری از تجارب مفید و ارزشــمند پیشکسوتان این عرصه و دستاوردهای 
گذشــته و با بهره مندی از ظرفیت نیروهای خالق، جوان و توانمند در سراســر 
کشــور شاهد برگزاری جشنواره ای مؤثر و فراگیر با هدف ترویج گفتمان جهانی 
انقالب اسالمی، تکریم رشــادت ها و حماسه های ماندگار دفاع مقدس و ترسیم 

ابعاد مختلف روح پایداری و مقاومت در داخل و خارج از کشور باشیم.

وال استریت ژورنال:
پیروزی محور تهران- دمشق- مسکو 

در جنگ سوریه با بمباران تغییر نمی کند
روزنامه وال استریت ژورنال در سرمقاله روز یکشنبه خود 
پیروزی محور ایران-روسیه-سوریه در جنگ سوریه را یک 
واقعیت راهبردی خوانده که با بمباران نمی توان آن را تغییر داد.

روزنامه وال اســتریت ژورنال در ســرمقاله روز یکشــنبه خود به 
چالش های ادامه دار »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در سوریه، 

بعد از تجاوز موشکی به این کشور پرداخته است.
وال استریت ژورنال درباره جمله »مأموریت تکمیل شد« که ترامپ 
بعد از حمله موشــکی به ســوریه اظهارنظر کرده و گفته در صورتی 
که هدف ترامپ از حمله بامداد شنبه تنها تنبیه بشار اسد بوده، این 

عبارت صحیح است. 
رسانه آمریکایی در ادامه، اما نوشته اگر ترامپ به دنبال مهار ایران 
و روسیه، کاهش احتمال بروز جنگی دیگر در غرب آسیا و جلوگیری از 
تبدیل شدن سوریه به تولیدکننده تروریست در دنیا است به »راهبردی 

بلندپروازانه تر« نیاز دارد.
وال استریت ژورنال هم همانند دیگر رسانه ها و تحلیلگران بین المللی 
به این واقعیت اذعان کرده که حمله موشــکی، واقعیت های بنیادین 

مربوط به میدان جنگ در سوریه را تغییر نخواهد داد. 
به گزارش فارس در سرمقاله این روزنامه آمده است: »یک بمباران، 
واقعیت های بنیادین مربوط به میدان نبرد در ســوریه یا این واقعیت 
راهبردی که محور روسیه- ایران- اسد در حال پیروزی است را تغییر 

نمی دهد.«
نماینده بیرجند:

همدستی در تجاوز به سوریه 
برای خوش بینان به اروپا پیام دارد

نماینده بیرجند در مجلس شورای اسالمی گفت: تجاوز به 
ســوریه نشان داد که ژست فاصله گیری انگلیس و فرانسه از 
آمریکا در موضوع برجام صرفاً یک نمایش است، از این رو ما 

هم هیچ گاه نباید چشم امید به اروپایی ها داشته باشیم.
حجت االسالم ســید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، حمله آمریکا، انگلیس و 
فرانسه را به سوریه نقض آشکار حقوق بین المللی و بی اعتنایی به حقوق 
ملت ها خواند و با تأکید بر اینکه این تهاجم چهره غرب را بیش از پیش 
در صحنه بین الملل خدشــه دار کرد، گفت:  آمریکا و 2 کشور اروپایی 
با وجود آنکه خود را مدافع حقوق ملت ها می خواندند، اما حرمت یک 

ملت و یک کشور مستقل را نگه نداشتند.
وی از سوریه جنگ زده به عنوان گورستان لیبرال دموکراسی یاد 
کرد و اظهار داشــت: غرب با آن همه ادعا به واسطه استیصال در برابر 
جبهه مقاومت، حاضر شــد آبروی خود را لکه دار کرده و برای تامین 
منافع خود، تجاوزی آشکار انجام دهد، در حالی که نه تنها طرفی از 
این اقدامات نمی برد، بلکه هرچه بیشتر در باتالق سوریه فرو می رود.

حجت االســالم عبادی با ذکر اینکه حمله موشــکی آمریکا و دو 
متحد اروپایی اش به سوریه به نتایج مورد انتظار آنها منتج نشد، گفت: 
این تجاوز همدســتانه پیامی هم برای برخی در داخل کشور ما دارد؛ 
همان ها که غرب را الگوی فرهنگی و سیاســی خود قرار داده اند و یا 
دیگرانی که تصور می کنند صرفاً آمریکا با ما مشکل دارد و اروپایی ها 

به ما عالقه دارند.
نماینده بیرجند در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تجاوز به 
سوریه نشان داد که ژست فاصله گیری انگلیس و فرانسه از آمریکا در 
موضوع برجام صرفاً یک نمایش است و اروپاییان به موقع خنجر خود 
را از پشت به ما خواهند زد، از این رو ما هیچ گاه نباید چشم امید به 

اروپایی ها داشته باشیم.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه این هشدارها به معنای انکار به کارگیری دیپلماسی فعال در 
استیفای منافع ملی نیست، تصریح کرد: اما اینکه از یک لبخند دشمن 
به خیابان بریزیم و جشــن بگیریم، حکایت از آن دارد که دشــمن را 

درست نشناخته ایم.
حجت االسالم عبادی بیان داشت: همانطور که ایران در گذشته از 
بلوک غرب زخم های زیادی خورده اســت، در آینده هم زخم خواهد 
خورد، البته ان شاءاهلل دشمن در نهایت ناکام خواهد ماند، اما این تجارب 

باید موجب شود که ما نگاه مان را به دشمن اصالح کنیم.
وی در ادامه گفت: فراموش نکرده ایم زمانی که پس از امضای برجام، 
وزیر خارجه وقت فرانســه به کشورمان آمد، برخی مقامات داخلی با 
چه ذوق زدگی ای از او استقبال می کردند؛ گویی که یک منجی بزرگ 

به ایران آمده است.
نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
اکنون و پس از گذشــت سه سال از اجرای برجام شاهدیم که طرف 

مقابل نه به توافق، نه به قوانین بین المللی وفادار نیست.

صفحه ۳
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

۳۰ رجب ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۸۳

وزارت خارجه درخصوص حمله  سخنگوی 
هوایی رژیم صهیونیســتی به فرودگاه نظامی 
تیفور و اقدام ایران گفت: اســرائیل دیر یا زود 
پاســخ های الزم را دریافت خواهد کرد، آنها 
نمی توانند اقدامی کنند و از مجازات معاف باشند. 

زمان زدن و گریز برای اسرائیل گذشته است.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
اولین نشســت هفتگی خود با خبرنگاران در ســال 
٩7 به ســواالت آنها درباره آخرین تحوالت در حوزه 

سیاست خارجی پاسخ داد.
در بیســتم فروردیــن در حملــه هوایی رژیم 
صهیونیســتی به فرودگاه نظامی تیفور در سوریه، 7 
نفر از مستشاران سپاه پاسداران به شهادت رسیدند.
قاســمی درخصوص حمله به تیفور و اقدام ایران 
گفت: تجاوز به خاک سوریه غیرقانونی بوده، این باز 
می گردد به سیاست های خصمانه اسرائیل نسبت به 
مردم مسلمان منطقه و اسرائیل دیر یا زود پاسخ های 
الزم را دریافت خواهد کرد، آنها نمی توانند اقدامی کنند 
و از مجازات معاف باشــند. عرض تســلیت می گویم 
بــه بازماندگان عزیزان ایرانی که به امر مستشــاری 
مشغول بودند. زمان زدن و گریز برای اسرائیل گذشته 
و نیروهای مقاومت در منطقه قادر هستند پاسخ های 
به جای خود را بدهند. اقدام حقوقی در این خصوص 

انجام نشده اما موضوعاتی مطرح شده است.
وی درباره مشارکت انگلیس، فرانسه و آمریکا در 
حمله به سوریه و احتمال تحت فشار قرار دادن ایران 
در مسائل منطقه ای گفت: این یک اقدام تجاوزکارانه 
و خالف همــه موازین بین المللی و غلط و نابجا بود 
که جنگ افروزانه تلقی می شود و نمی تواند تاثیری بر 
سیاست های جمهوری اسالمی داشته باشد و همانطور 
که طی دهه های گذشته نشان داده شده اصول خود 

را دنبال می کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجه درخصوص حمله به 
سوریه و انتقاد به رویکرد روسیه گفت: درباره مکانیسم 
عملکرد نظامی بهتر است که مقامات نظامی ارزیابی 
کنند. همکاری های راهبردی ایران و روســیه ادامه 
خواهــد داشــت و از دور و به ســرعت نباید درباره 
عمکرد کشورها سخن گفت. نباید انتظار داشت که 
علی رغم همه همکاری هــای راهبردی و نظامی در 
همه موارد نظر یکسانی داشته باشیم که این یک امر 
کامال پذیرفته شــده و طبیعی است که نباید درباره 

آن نگران بود.
اشتباهات استراتژیک آمریکا

قاســمی درباره احتمال تهاجم بزرگتر به سوریه 
نیز گفت: این نوع اقدامات خالف موازین بین المللی 
و توسعه طلبانه است که اقدام جدیدی از سوی آمریکا 

نیست، زیرا آنها با سیاست های توسعه طلبانه خود هر 
از چندگاهی با بهانه های واهی و دروغ هایی که بیان 
می شود دست به اقدام می زنند. هر آنچه از وضعیت 
نابهنجار منطقه مشاهده می شود ناشی از  اشتباهات 
استراتژیک آمریکا است که این سیاست نهایتا آمریکا 
را با مشــکالت متعددی در منطقه و جهان روبه رو 

خواهد ساخت.
برجام بدون آمریکا! 

وی درخصوص ســخنان وزیر خزانه داری آمریکا 
درباره احتمال عدم خروج آمریکا از برجام گفت: من 
از گمانه زنی پرهیز می کنم. اظهارات متفاوتی از اروپا 
و آمریکا وجود دارد. ما ســخنان متفاوت و متضاد و 
غریبــی را درباره ایران و برجام دریافت می کنیم که 
درباره آنها اظهار نظر نمی کنیم، باید صبر کرد زیرا فکر 
می کنم تصمیم قاطعی هنوز در آمریکا گرفته نشده 

و با توجه به شــخصیت رئیس جمهور آمریکا که در 
بزنگاه ها مواضع متفاوت و متضادی را اتخاذ می کند.

ســخنگوی وزارت خارجه درخصوص تحریم ها 
علیه 82 فرد و نهاد ایرانی در شورای اروپا و مذاکرات  
حقوق بشری با اروپا گفت: این موضوع جدیدی نیست. 
مذاکرات با اروپا از گذشــته پیرامون مسائل مختلف 
وجود داشته، و ما پیرامون برخی مسائل دارای تفاوت 
دیدگاه بســیاری هستیم که بخشی از آن به تفاوت 
ارزش ها باز می گردد، به خصوص در حوزه مســائل 
حقوق بشر. مذاکراتی از گذشته وجود داشته و گهگاه 
برخی تفاهمات را داشــته ایم، ما مذاکرات را با توجه 
به اشتراکات ادامه خواهیم داد البته باید دو طرفه باشد 
و در محیطی سازنده باشد. در آینده هیئت هایی را در 

این زمینه خواهیم داشت.
به گزارش تســنیم، قاسمی درخصوص اظهارات 
موگرینــی مبنی بر تعهد اروپا به ایران و جلســه با 
وی گفت: ما با کشورهای  اروپایی با توجه به برجام 
در تماس هســتیم و مورد عالقه دو طرف است. این 
تماس ها تا 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت. اروپا 
پایبند است و ایران هم تغییری در مواضع خود ندارد 
و اولین کشوری نخواهد بود که از برجام خارج شود 
و با هوشیاری تمام موارد را رصد خواهد کرد و اجازه 
نخواهد داد دیگران با هزینه ایران خللی در آن ایجاد 
کنند. برجام هیچ جای بازبینی ندارد و همین است 

که با پشتوانه 2231 اجرایی شده است.
وی درباره برجــام بدون آمریکا گفت: در هیئت 
نظارت بر برجام طرح های مختلف بررســی شده و 
احتماالت مختلفی بوده که یکی از آنها برجام بدون 
آمریکاست. بیان زود هنگام این موضوع کار درستی 
نیست و با توجه به شرایط جدید این اقدامات در زمان 

خود اعالم خواهد شد.

بهرام قاسمی:

دوران زدن و گریختن گذشته است
 اسرائیل دیر یا زود پاسخ الزم را دریافت می کند

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده کل 
گفت: از در ون اسالم، تکفیری ها را برای مقابله 
با اسالم بسیج کردند، اما باز هم شکست خوردند 
و این نشــان از اقتدار انقالب اسالمی و رهبری 

حکیمانه رهبر انقالب است.
به گزارش تســنیم، سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در مراسم 
تودیع و معارفه جانشین سازمان بسیج، گفت:  مقطع 
حساســی از انقالب اسالمی را پشت سر می گذاریم و 
همه دشــمنان برای القای ناامیدی در داخل کشور، 
بســیج شده اند، اما به توفیق الهی، شاهد پیروزی های 
جبهه انقالب اســالمی هستیم و سال گذشته، شاهد 
از بیــن رفتن داعــش بودیم. دشــمن مانند جنگ 
هشت ســاله خودمان تمام امکاناتش را هفت سال با 
کمک دولت های مزدور منطقه برای مقابله با انقالب 

اسالمی بسیج کرد.
فرمانــده کل ســپاه ادامه داد: از در ون اســالم، 
تکفیری ها را برای مقابله با اســالم بسیج کردند، اما 
باز هم شکســت خوردند و این نشان از اقتدار انقالب 
اسالمی و رهبری حکیمانه رهبر انقالب است؛  ریشه 
همــه این پیروزی ها به هشــت ســال دفاع مقدس، 
خودمــان و حماســه هایی که بســیجیان آفریدند، 
بازمی گردد که زمینه ساز شکل گیری جبهه مقاومت 

در منطقه شد.
سرلشکر جعفری تأکید کرد: انقالب اسالمی  در 
چهل ســالگی  خود بدون هیچ انحرافی به روی اصول 

ایستاده که این موجب پیروزی ها و نصرت الهی شده 
و امروز دشــمن بیشترین فشار و توطئه های خودش 
را علیه انقالب برنامه ریزی کرده اســت، اما در مقابل، 

پیروزی ها نصیب انقالب می شود.
وی تصریح کرد: کنار مســائل بیرونی، مســائلی 
هــم در داخل  کشــور وجود دارد کــه باید برطرف 
شود تا پیشــرفت انقالب صورت بگیرد، نقش بسیج 
در چهل ســالگی انقالب بسیار برجسته است و هرچه 
مشکلی در هر عرصه ای وجود داشته است، نام بسیج 
همراه این مجاهدت ها درخشــیده است، از افتخارات 

سپاه این اســت که بسیج را مدیریت کرده و نوکری 
بسیج را می کند تا نیروهای انقالب و مؤمن ما بتوانند 

نقش خود را ایفا کنند.
پایداری و ایستادگی انقالب  
متکی به تفکر بسیجی است

وی با اشــاره به اقدامات بســیج، تصریح کرد: در 
بســیج کارهای انجام نشده بسیار زیاد است و توقعات 
رهبر انقالب از بسیج بسیار است و انتظارات از بسیج 
بسیار باالست. پایداری و ایستادگی انقالب  متکی به 
تفکر بســیجی بوده است و اگر بسیج نبود، سپاه هم 

نبود و نقش آفرینی سپاه، متکی به مردم است، سپاه 
یک نهاد انقالبی مردمی با مردم و برای مردم است.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: کار سپاه به وسیله بسیج 
و مــردم مؤمن انقالبی انجــام می گیرد. نقش آفرینی 
مردم در حل بحران های اجتماعی اثبات شــده است. 
همان طور که نقش بســیج در دفاع مقدس و امنیتی 
زبان  زد است، در عرصه های دیگر هم باید همین طور 
باشد و شما مســئوالن در ستاد بسیج، باید زمینه را 
برای نقش آفرینی مردم در حل بحران های اجتماعی 
فراهم کنید، نمونه آن همین طرح امنیت محالت است 
که تاکنون نتایج خوبی داشته و نشان از آمادگی بسیج 
برای برآورده کردن انتظارات اســت، انتظار از بسیج، 
اعتالی بسیج با ارائه خدمات اجتماعی به مردم است 

که با ساماندهی کارها باید انجام شود.
سرلشــکر جعفری تصریح کرد: فعالیت در عرصه 
دفاعــی، موضوعی بود  که بســیجیان را برای دفاع از 
کشور و ایفای این نقش در عرصه های مختلف اجتماعی 
که مورد  انتظار اســت، آماده کرد؛ بخش عمده ای از 
اقتصاد مقاومتی به عهده مردم است. امروز طرح های 
اعتالی بسیج متمرکز بر حل مشکالت اجتماعی است 
و تحقق آنها همت شما فرماندهان بسیج  را می طلبد.

فرمانده کل ســپاه پاسداران در پایان خاطرنشان 
کرد: ستاد تخصصی ســازمان بسیج باید کنار ستاد 
فرماندهی کل و با هماهنگی معاونت های فرماندهی 
با تمرکز منابع و امکانات، روی تحقق اهداف بســیج 

پیش رود.

در مراسم معارفه جانشین جدید سازمان بسیج

فرمانده سپاه: شکست تکفیری ها اقتدار انقالب اسالمی را نشان داد

رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی حمله اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به 
سوریه را عملیاتی نمایشی دانست و گفت: این 
حمله با هدف حفظ روحیه تروریست ها صورت 

گرفت. 
به گزارش ایرنا، عالء الدین بروجردی درحاشــیه 
بازدید از ســازمان ملی اســتاندارد ایران در کرج در 
گفت و گو با خبرنگاران، افزود: آمریکایی ها طراح اصلی 
جنگ تحمیلی به سوریه در طول هفت سال گذشته 
بوده اند و به اتفاق رژیم صهیونیســتی و با کمک هم 
پیمانــان اروپایی و منطقه ای تــالش کرده اند که در 

منطقه ما بحران ایجاد کنند. 
وی تصریح کرد: پس از شکست در عراق به صورت 
نیابتی و با تشــکیل هزاران تروریســت از کشورهای 

دنیا با هدف تغییر ســاختار سیاسی حاکم بر سوریه 
تالش کردند. 

بروجردی افزود: پس از هفت ســال خروجی این 
کارنامه شکست بوده و به اهداف خود نرسیده اند و این 
مسئله برای مدعی ابرقدرتی در دنیا بسیار سخت است 

که این شکست تلخ را بپذیرد. 
رئیس  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفــت: آمریکا به کمک انگلیس و فرانســه 
عملیاتــی را با هــدف حفظ آبرو و روحیــه دادن به 
تروریســت های شکست خورده در ســوریه طراحی 
کرده و اجرا کردند که آن نیز جز بی آبرویی نتیجه ای 

برای آنان نداشت. 
وی ادامــه داد: خروجــی ایــن حملــه جز یک 
محکومیت گسترده جهانی چیز دیگری در برنداشت 

و همه جنگ افروزی در منطقه را تقبیح کردند. 
بروجردی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه درسوریه 
کشوری مانند روســیه و جمهوری اسالمی ایران که 
پیوسته حامی مقاومت بوده، وجود دارند، این تهاجم 
فاقد ارزش نظامی و یک شکســت سیاســی دیگری 

درکنار شکست های دیگر آمریکا درمنطقه است. 
وی با  اشاره به حضور مستشاری نیروهای جمهوری 
اسالمی ایران در سوریه، گفت: این حضور بنا به دعوت 
دولت ســوریه و با هدف مبارزه با تروریست ها صورت 

گرفته و بسیار موفق بوده است. 
وی ادامــه داد: اگر حضور جمهوری اســالمی و 
روسیه صورت نمی گرفت ما امروز شاهد لیبی دیگری 

در خاک سوریه بودیم. 
رئیس  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلــس افزود: بــه هم ریختگی امنیــت منطقه در 
چنین شــرایطی که بر خالف قوانین و مقررات حاکم 
بر کشــورها توسط آمریکا، صهیونیست ها، انگلیس و 
فرانســه صورت می گیرد، با پاســخ جدی کشورهای 

منطقه مواجه خواهد شد. 
وی درباره موضوع فعالیت پیام رســان تلگرام در 
کشــور نیز گفت: فیلتر شدن تلگرام موضوع اصلی ما 
نیست، بلکه بحث این است که شان ملی ما می طلبد 
که با توجه به مجموعه توانمندی هایمان از کانال های 
ایرانی و شبکه های داخلی متکی به خودمان استفاده 
کنیم و مقدرات خود را در اختیار بیگانگان نگذاریم. 

وی ادامــه داد: به ســرعت در حال کار کردن در 
این خصوص هســتیم تا بتوانیم این مهاجرت مقدس 

را انجام دهیم. 

رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس:

هدف حمله آمریکا به سوریه حفظ آبرو و روحیه تروریست ها بود

خبرنگار کیهان- 
با  حســن پالرک در نشســت خبری دیروز 
خبرنگاران با بیان اینکه امسال جشنواره افتتاحیه 
اعتاب مقدسه را خواهیم  از طرح های  بســیاری 
داشت، گفت: طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین 
بنام صحن حضرت زهرا)س(، شبستان های شرقی 
و غربی حرم امامین جوادین)ع( در کاظمین، تقلیل 
ستون های اطراف ضریح و نصب گنبد جدید حرم 
امام حسین )ع( و بیش از ۵۰ طرح کوچک که شامل 
ســاخت درب هایی از طال و نقره در حرم امامین 

عسکریین )ع( است، افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگارکیهان با اشاره به 
موضوع لغو روادید میان زائران ایرانی و عراقی افزود: در حال 
حاضر نه مسئوالن جمهوری اسالمی و نه مسئوالن عراق 

به لحاظ مال حظاتی که دارند موافق لغو روادید نیستند.
وی با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات طی 12 سال 
گذشته در حوزه بازسازی حرمین ائمه اطهار موفقیت های 
ارزشــمندی را کسب کرده اســت، افزود: طی چند سال 
گذشــته تمام توان خود را روی بازســازی قرار دادیم و 
بازسازی حرم حضرت امام علی )ع( و امامین عسکریین )ع( 
که مورد غضب دشــمنان قرار گرفته بود از این دست به 

شمار می رود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه دیگر 
در عتبات عالیات بازســازی نداریم، افزود: اولویت اول ما 
در نجف بود و امروز 300 هزار متر به فضای حرم حضرت 
علی )ع( افزوده ایم که این کار در طول 1400 ســال هیچ 

وقت رخ نداده اســت، زیرا ما با یک توسعه 
20 برابری روبرو هستیم.

پالرک با اشــاره بــه اینکه امروز طرح 
صحن حضرت زهرا )س( در حرم حضرت 
علی )ع( مراحل پایانی را طی می کند، گفت: 
سال ٩7 سال پایانی طرح صحن حضرت 
زهرا )س( اســت و ما کمتر از ۶ سال این 
طرح را با بهترین معماری و مصالح ایجاد 

کرده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طرح ها 
خیلــی ارزشــمند بودند و امــروز ما رفع 
اشــکاالت می کنیــم، افــزود: در اربعین 
امسال قســمت های غیر زیارتی را طوری 
بهره بــرداری می کنیم که زائــران در آن 

قسمت ها مستقر شوند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: طرح سوم 
در حرم امامین جوادین در کاظمین است که عملیات آن 
اجرایی شده است و دو شبســتان به حرم اضافه کردیم 
که به عنوان شبســتان های شرقی و غربی در باب قریش 
و بــاب المراد حرم که هر کدام ۶ هزار متر به حرم اضافه 

کرده اند شامل می شود.
پالرک با بیان اینکه این طرح فضای حرم را تا 4 برابر 

توســعه می دهد، افزود: طرح توسعه جامع حرم حضرت 
صاحــب الزمان )عج( و امام رضا )ع( را دنبال می کنیم که 
در این طرح زمین هایی تملک شــده اســت و تا 5 سال 
آینده تمام می شــود. وی با تاکید بر اینکه اولویت بعدی 
در سامراست و توسعه بیت حضرت ولی عصر)عج( است 
که اهمیت باالیی دارد، گفت: در طول سال گذشته حرم 
امامین عســکریین، زائران محدودی داشت به طوری که 
در طول روز کمتر از 150 نفر زائر می توانســتیم در حرم 
ببینیم، اما امسال دیگر سامرا با انبوهی از جمعیت روبرو 

است و مراحل تکمیل حرم تمام شده و از 
قبل هم زیباتر شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات در خصوص 
برنامه های ستاد برای بازسازی حرم حضرت 
زینب )س( و حضرت رقیه )س( در ســوریه 
افزود: بازسازی این دو حرم در دستور کار 
اســت و از سال قبل هم برنامه های توسعه 

آنجا را برنامه ریزی کرده ایم.
پالرک با بیان اینکه طرح توسعه آنجا با 
نظر تولیت شرایط خاصی دارد، گفت: متولی 
حرم حضرت زینب )س( شخصی است و ما 

طرحی داریم تا آن را توسعه دهیم.
وی افزود: حــرم حضرت رقیه )س( در 
گذشــته توسط ایرانیان، کمی توسعه پیدا 
کرده است و چون اماکن اطراف حرم، تاریخی است درحال 

مذاکراتی با یونسکو هستیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه همه 
مصالح از جمله سنگ و سیمان از معادن درجه یک ایرانی 
است، گفت: 10 درصد از کل هزینه ها خارجی است و بقیه 

آن ها ایرانی است.
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه به 
منظور عمل به اقتصاد مقاومتی، 80 درصد اقالم طرح ها 

از طریق کارخانه های ایرانی از جمله ذوب آهن و کارخانه 
کابل ســازی ایران انجام شــده بود، افزود: ما با این تدبیر 
توانستیم برخی کارخانه ها را که درحال ورشکست شدن 

بودند، احیا کنیم.
پــالرک با تأکید بر اینکه به مــردم قول داده بودیم 
امانت دار خوبی باشــیم، گفت: تمــام نذورات را در جای 
خود خرج کردیم و در ساخت طرح ها نهایت صرفه جویی 
را داشــتیم و افرادی که قصد کمک به ساخت طرح ها را 
دارند می توانند با روش های آســان پرداخت هزینه های 

پروژه ها را تأمین کنند.
پــالرک با بیان اینکه در اربعین ٩۶ برای بیش از 5۶ 
هزار نفر از طرف دولت عراق روادید به صورت رایگان صادر 
شد، گفت: سفیر عراق در ایران بسیار با ما هماهنگ است 
و هیچ جای دنیا سابقه ندارد که کشوری ظرف مدت 40 

روز 3 میلیون روادید صادر کرده باشد.
پالرک همچنین درباره تجاوز جنگنده های آمریکایی 
به سوریه افزود: موشک های آمریکایی برای روحیه دادن 
به تروریست های سوریه به آنجا تجاوز کردند و حمله آن ها 

ارزش نظامی نداشت.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها حتی از متحدان سوریه 
هم می ترسیدند، گفت: تمام تالش خود را کردند تا تجاوزی 
به کشور های متحد سوریه مانند ایران و روسیه انجام نشود 

که حتی به ارتش سوریه هم ضربه ای نزدند.
پالرک افزود: حضور مردم سوریه در خیابان و باال بردن 
پرچم ایران در کنار ســوریه، پاسخی به حمله آمریکا بود 

که از 100 موشک هم کوبنده تر بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

 امسال جشنواره افتتاحیه بسیاری از طرح های اعتاب مقدسه را خواهیم داشت


