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سرویس سیاسیـ 
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم حشمت ا... فالحت پیشه نماینده مجلس دهم نوشت: چند ماه باقی مانده از دولت دوازدهم 
بسیار اهمیت دارد. زیرا تیم جدید آمریکا در ذیل کاندیدای پیروز )جو بایدن( برخالف دولت ترامپ مواضع بی ادبانه و تند نسبت 
به ایران ندارند... پس نباید از فرصت احتمالی بعد از به قدرت رسیدن بایدن غافل شویم. باید تیم دیپلماسی ایران موضوع برجام 
را از مسئله مذاکره با آمریکا جدا کند و ضمن احیای آن، برجام را به عنوان »بنیاد روابط پایدار در سیاست خارجی« شکل دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: نباید اینگونه تفسیر و القا شود که برجام یعنی مذاکره با آمریکا. زیرا برجام یک رژیم مناسباتی 
و دیپلماتیک بود که ایران در قالب آن وارد بحث و گفت وگو شد و حتی بخشی از اختالفات جدی خود را نیز در یک دوره زمانی 
رفع کرد. باید از هرگونه شتاب زدگی در یکسان  سازی برجام با مسئله مذاکره با آمریکا اجتناب کرد. باید برجام همانند گذشته با 
اختیاراتی که به وزیر امور خارجه سپرده شده دنبال شود، اما مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا بحث دیگری است که باید براساس 
مقتضیات موجود آن را پیگیری کرد. فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به سود تکانه های مثبت اقتصادی 
است و دولت در فرصت باقی مانده باید از این فضا نهایت استفاده را کند. اگر دولت از این فرصت پیش آمده استفاده نکند، به تبع 

آن بیشتر جریانات حامی دولت فعلی در انتخابات سال 1400 با شکست و آسیب مواجه خواهند شد.
تأکید مدعیان اصالحات بر ضرورت احیای برجام در دولت جو بایدن در حالی اســت که همین دو روز پیش آمریکایی ها با 
عملیات روانی بحث حمله به تاسیســات هســته ای ایران را راه انداختند و تروئیکای اروپایی هم در بیانیه ای بدون محکوم کردن 

آمریکایی ها، ایران را به عدم پایبندی به برجام متهم کردند!
با رئیس جمهور جدید آمریکا تورم کاهش نمی یابد

روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از یک کارشناس صنعت خودرو نوشت: نرخ ارز در کشور، عامل تورم نیست بلکه معلول تورم 
اســت؛ تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش خودرو و مســکن ناشی از این است که انتظار تورمی که از 4 سال پیش با ترامپ 

در اقتصاد ایران بود، از بین رفته است؛ لذا یک بخشی از تورم انتظاری حاال با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تخلیه می شود.
تورم باال در شش ماهه اول سال

حاصل بی عقلی و بی انضباطی مالی در اقتصاد کشور است
در این مطلب آمده است: در حال حاضر تورم افسارگسیخته ای که کشور را آزار می دهد ناشی از تحریم نیست، بلکه زائیده 
بی انضباطی مالی در اقتصاد کشــور اســت؛ اگر بی انضباطی مالی نبود، اگر تعقل در مدیریت کشور بود به این شرایط تورم باال در 
شش ماهه اول سال نمی رسیدند. ابتکار نوشت: نشر و تحمیل افکاری مبنی بر تأثیر تغییر در ریاست جمهوری آمریکا بر صنعت 
خودرو نمی تواند خط مشی این صنعت باشد چراکه این شرایط هیچ گاه تعدیل قیمت ها را تضمین نمی کند و با رئیس جمهور جدید 
آمریکا انتظارات تورمی کاهش نمی یابد. الزم به ذکر است که مدعیان اصالحات گرچه نمی توانند انکار کنند که مشکالت داخلی 
حاصل »بی عقلی و بی انضباطی مالی در اقتصاد کشور است« اما این روزها به هر بهانه ای شده می خواهند القا کنند که اوالً راه حل 

مشکالت کشور به ویژه کاهش تورم ها در خارج از کشور است و ثانیاً با روی کارآمدن جو بایدن، مشکالت کشور حل می شود.
اعتراض به کارمزد خدمات بانکی

روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: »کارمزد خدمات بانکی از روز شنبه افزایش یافت، نکته قابل توجه کسر هزار تومان 
برای تغییر رمز کارت بانکی و هزینه 30 تومانی برای هر پیامک بانک به جز هزینه ساالنه ای است که کسر می شود«. در این میان 
عده زیادی از کاربران نیز به میزان درآمد بانک ها از این تغییرات اشاره می کنند که در نوع خود قابل توجه است. فرید دراین باره 
در یکی از شبکه های اجتماعی خود این طور می نویسد: »فقط در سال 97 حدود 80 میلیارد تراکنش بانکی انجام شده است، اگر 

برای هر تراکنش 30 تومان دریافت شود، مبلغ هنگفتی به جیب بانک ها وارد می شود«
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد افزایش کارمزدها در این شرایط حداقل به نفع بانک ها تمام شود. مجتبی، کاربر 
دیگری است که در اینستاگرام خود می نویسد: »در این وضعیت اقتصادی و فشار مالی، افزایش کارمزد خدمات بانکی چه معنایی 
دارد؟« برخی از نمایندگان در این خصوص می گویند: »باید دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند، چراکه این موضوع به منزله 

اقدام کاماًل غیرقانونی و اخذ وجه غیرمجاز از تراکنش های بانکی مردم توسط دولت است«
دولت، بانکداری الکترونیکی را تضعیف نکند

همدلی نوشت: »هر چه که هست، تغییر رمز کارت که در گذشته رایگان بوده و حاال هزار تومان در ازای آن دریافت می شود 
به همراه افزایش کارمزد دیگر خدمات بانکی در حالی با گالیه های زیادی از سوی کاربران همراه شده که به نظر می رسد اجرای 
سیاســت های مقابله با کرونا باید با حمایت و هماهنگی همه ارگان ها و نهادهای دولتی و حتی غیردولتی انجام شــود. در چنین 
شرایطی حتی باید گفت که دولت بهتر است تا بانکداری الکترونیکی را تقویت کند و با سیاست های این چنینی راه را برای تضعیف 

این نوع بانکداری، هموار نکند.«
»ترامپ و موسوی« قابل مقایسه نیستند،

چون ترامپ هم عاقل تر بود هم به کشورش خیانت نکرد
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و کاندیدای رد صالحیت شده مجلس 
یازدهم روز گذشته در مطلبی با عنوان »اقدام سخیف یک نشریه حکومتی« به تشبیه میر حسین موسوی با ترامپ واکنش نشان 
داد و نوشت: »اظهارات عجیب دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش نتیجه انتخابات و طرح ادعای تقلب گسترده در آن انتخابات، البته 
نه در سطح رسمی سیاست ورزی و کنشگری رسانه ای در حوزه سیاست، بلکه در سطوح غیررسمی و مشخصاً در فضای مجازی، 
ازسوی طیفی از کاربران موسوم به »ارزشی ها« مورد بهره برداری قرار گرفت و در اقدامی غیراخالقی و دور از انتظار نظام انتخابات 
ایاالت متحده با نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی مقایسه شد. مقایسه ای با تمرکز بر انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری دوره دهم 
در خردادماه 88 و تشبیه رفتار امروز دونالد ترامپ به آن چه در جریان آن انتخابات با استناد به مستنداتی ازسوی میرحسین موسوی 
و مهدی کروبی دو کاندیدای اصالح طلب آن انتخابات شاهد بودیم... اگرچه رفتاری که از این طیف از کاربران صورت گرفت، مذموم 
و ناپسند بود اما باتوجه به آنکه ذیل اظهارنظر شخصی چند شهروند و در حساب کاربری شخصی آنها منتشر می شد، قابل اغماض 
بود. این رویکرد اما روز گذشته در سطحی رسمی و توسط یک روزنامه کثیراالنتشار تکرار شد؛ روزنامه انگلیسی زبان »تهران تایمز« 
وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی در صفحه نخست خود تصویری گرافیکی منتشر کرد که نیمی از چهره میرحسین موسوی را 

کنار نیمی از چهره دونالد ترامپ قرار داد و در تیتر نخست خود نوشت: »دو ادعای مشابه، یک جهان کامل«.
 گفتنی است مدعیان اصالحات که تا دیروز رفتار ترامپ پس از اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برنتافته و 
آن را سخیف، غیر اخالقی و ناشی از دیوانگی و خوی دیکتاتورمابانه رئیس جمهور آمریکا عنوان می کردند در تناقضی عجیب و 
البته مضحک از تشبیه ترامپ با میر حسین موسوی کاندیدای شکست خورده انتخابات 88 و از سران فتنه برآشفته شده و از آنجا 
که هیچ استداللی برای رد این شباهت ندارند دهان به فحاشی گشوده اند. البته در یک مورد حق با مدعیان اصالح طلبی است و 
اساساً ترامپ با میر حسین موسوی قابل مشابهت دادن نیست چرا که ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا که همگان او را بابت اعالم 
زودهنگام پیروزی و ادعای تقلب سرزنش می کنند و دیکتاتور می دانند و همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی به مقابله با ادعاهای 
او علیه روند انتخابات آمریکا بسیج شده اند، به هوادارانش وعده داد که تیم وکالیش برای شکایت از تخلفات/تقلب به دادگاه عالی 
مراجعه خواهند کرد و درخواست بازشماری آراء در برخی ایالت ها را خواهند داد و همین کار را هم کرد. این در حالی است که 
میرحسین موسوی و دیگر شکست خورده انتخابات 88 که رقیب آرای باطله بود، حتی پیشنهاد بازشماری کل آرای انتخابات را 
هم نپذیرفتند و راه آشــوب خیابانی و براندازی را در پیش گرفتند، با بیانیه های پی درپی، هواداران خود را برای حمله به مراکز 
نظامی، غارت فروشگاه ها، خسارت زدن به بانک ها و اماکن عمومی و... تهییج کردند و زمینه را برای اعمال تحریم های فلج کننده 

علیه کشورمان فراهم کردند. از این منظر می توان گفت ترامپ با همه لجاجت و حماقتش حداقل به کشور خود خیانت نکرد.
مبارزه سردار سلیمانی با داعش فاقد دیپلماسی بود!

اعتماد در مطلب دیگری به نقل از محسن امین زاده، معاون وزیر خارجه دولت اصالحات نوشت: »ایران می توانست در رابطه 
با مبارزه با داعش با جامعه جهانی و اروپا مذاکره کند و در قبال این مسئله موقعیت بین المللی خود را تقویت کرده و کشورهای 
غربی را وادار به دادن امتیاز بکند. اما متاسفانه مبارزه با داعش فاقد دیپلماسی بود. ایران می توانست در مذاکرات مقتدرانه با آمریکا 
و جامعه جهانی نه تنها در قبال مبارزه با داعش امتیاز و اعتبار بین المللی به دست آورد، بلکه فشارهای اسرائیل و عربستان سعودی 
به آمریکا را خنثی و مانع خروج آمریکا از برجام شود...با حذف دیپلماسی ایران، عماًل پس از شکست داعش نه تنها هیچ کشوری 

از ایران قدردانی نکرد، بلکه آمریکا از برجام خارج و اتهامات مختلف علیه حضور منطقه ای ایران مطرح شد«.
روایت روزنامه دولت از جهش تورم کاالهای خوراکی

روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با رو تیتر »در آبان ماه تورم کاالهای خوراکی رکورد شکست« و تیتر »جهش تورم غذا« 
منتشر کرد و نوشت: »با وجود افت 1.8 درصدی نرخ تورم ماهانه در آبان نسبت به مهرماه، گروه کاالهای خوراکی و آشامیدنی با 
تورم باالیی همراه شده است. در ماه های اخیر بواسطه افزایش نرخ ارز که به رشد دامنه دار قیمت تمام کاالها منجر شد، شاهد 
رشــد نرخ تورم هســتیم. به طوری که این نرخ در مواد غذایی و خوراکی بیشتر نمود پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز آمار 
ایران، در آبان ماه نرخ تورم ماهانه ۵.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه 4۶.4 درصد و تورم ساالنه ۲9 درصد شده است. براین اساس در 
این ماه نرخ تورم کاالهای خوراکی و مواد غذایی با رشد بسیار زیادی همراه بوده است در حالی که در گروه کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات با کاهش نرخ تورم مواجه هســتیم.« در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: »در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه 
که میزان تغییرات را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گیری می کند، در آبان ماه این نرخ به 4۶, 4 درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین 4۶.4 درصد بیشتر از آبان 1398 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 
کرده اند. بدین ترتیب نرخ تورم نقطه ای آبان ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل ۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 1۶, 1 واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« با کاهش 0.1 واحد درصدی به 41.8 درصد رســیده اســت. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری 4۵, 7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4, 4 واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵0, 3 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 8, 1 واحد درصد افزایش داشته است. برپایه این گزارش، نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1399 برای 

خانوارهای کشور به ۲9 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 1, 8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.«
در حرف، شعار همدلی؛ در عمل، تکروی و تفرقه افکنی!

روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: »تقاضای محمدباقر قالیباف برای عضویت دو نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله 
با کرونا با اصول حقوقی ]!![ مطابقت ندارد و خارج از حوزه وظایف و اختیارات رئیس مجلس اســت. این تقاضا همچنین مطابق با 
قانون هم نیست.« در ادامه این سرمقاله آمده: »ریاست مجلس یک مقام اداری است. نماینده مجلس نمی تواند شخصاً و رأساً برای 
نمایندگان یا رؤسای قوای مجریه یا قضائیه تعیین تکلیف کند ]!![. وظایف رئیس مجلس محدود است به همانچه در آیین نامه داخلی 
مجلس آمده است. مرجعی که برای سایر قوا تعیین تکلیف می کند، کل مجلس است که از طریق مصوبات خود و در قالب قانون 
این کار را انجام می دهد و رئیس مجلس آن را ابالغ می کند. درباره این موضوع که مجلس محترم نماینده یا نمایندگانی در ستاد 
مقابله با کرونا داشته باشد، قانونی وجود ندارد ]!![ که رئیس مجلس بخواهد به اتکای آن عمل کند.« این نوشتار افزوده: »ستاد ملی 
مقابله با کرونا، به تشخیص و تصمیم رئیس جمهور و در حوزه اختیاراتی که او برای خود و همکارانش قائل است، تشکیل شده است. 
مسئولیتش هم با شخص رئیس جمهور است. هیچ مستند قانونی ای وجود ندارد ]!![ که رئیس جمهور مکلف باشد به اینکه به تقاضای 
رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون های »بهداشت و درمان« و »اجتماعی« مجلس را به عنوان عضو ستاد منصوب کند.« چندین جلسه 
قبل قالیباف در صحن علنی با اعتراض نمایندگان رو به رو شد که چرا در ستاد مقابله با کرونا نماینده ای از مجلس نیست؟ قالیباف 
هم در پاسخ قول داد که این موضوع را پیگیری کند. پس این ادعای روزنامه شرق که این خواست رئیس مجلس به تنهایی است 
صحت ندارد. دوم اینکه این نوشتار چنان از عدم وجود قانونی درباره عضویت نمایندگانی از مجلس در ستاد مقابله با کرونا یاد کرده 
که گویا برای کرونا قوانینی مبسوط وضع شده است! البته که قانونی در این مورد نداریم. شاید برخی مانند نویسنده این یادداشت 
بخواهند بر قوانین موجود در مورد تشکیل ستاد مدیریت بحران استناد کنند که پاسخ آن در همین سرمقاله آمده است. در قسمتی 
از سرمقاله فوق نویسنده آورده: »آقای رئیس جمهور تشکیل ستاد مدیریت بحران را به هر دلیل مشمول این قانون ندانسته است و 
برای تشکیل و انجام وظیفه این ستاد طبق این قانون عمل نکرده و آن را عماًل مستثنا از قانون مدیریت بحران تلقی کرده است.« 
سوم اینکه نویسنده دائم در این نوشتار بر عدم وجود مستندات قانونی برای عضویت نمایندگانی از مجلس در ستاد مقابله با کرونا 
تاکید کرده است. خوب بود که نویسنده به جای متنی سلبی، متنی ایجابی می نوشت به این معنا که قوانین تصویب شده در مورد 
چگونگی مدیریت کرونا را ذکر می کرد که همه می دانیم نیســت. چهارم اینکه جالب تر از همه این اســت که دولت و اصالح طلبان 
همیشه به صورت نمادین و شعاری بر لزوم همدلی تاکید کرده اند اما این مصداقی واضح بر عدم تطابق حرف و عمل در این طیف 
است. چرا که نمایندگان می گویند: »به منظور انجام همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسالمی با قوه مجریه در مقابله با ویروس 

کرونا در سراسر کشور و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه« الزم است که نمایندگانی از مجلس در این ستاد حضور داشته باشند.

بیانیه مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم:

مشکل مردم، نه مذاكره
بلکه بی تدبیری دولتمردان است

مجمــع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم در هشــدار 
به دولتمردان نســبت به زمینه سازی مذاکرات کور با شیطان بزرگ 

بیانیه ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: متأسفانه بعد از یک دوره آزمون و خطا 
از ســوی دولتمردان و ضعف و قوت ها و فراز و نشیب های فراوان که نشان از 
عدم برنامه ریزی آقایان دارد، شــاهد هستیم ایستادگی و بصیرت امت اسالم 
برگرفته از افکار تابناک رهبر معظم انقالب موجب دلگرمی و شگفتی و غرور 
مقدس جهان اسالم در مقابل استکبار شده است، که این یکپارچگی و انسجام 
تحسین برانگیز همگان را رو سفید در نزد خدای بزرگ نموده و اجر و پاداش 
بخشیده است. حال با چنین امت فهیم نباید اجازه داد کسانی که دل در گرو 
افکار غربی دارند، مستولی شده و دوباره راه  اشتباه مذاکره را تکرار کنند و با 
آمدن شــخصی و رفتن شخصی دیگر در آمریکا بحث مذاکره را داغ و آدرس 

غلط به مردم بدهند.
به گزارش رسا، این بیانیه افزوده است: مسئولین و دولتمردان! واهلل مشکل 
مردم، امروز مذاکره نیســت؛ مشــکل امروز مردم، بی تدبیری از ناحیه برخی 
سهل اندیشــان و عدم برنامه مدون و نداشــتن نقشه راه است؛ مشکل ما عدم 
باور به توانمندی های داخلی است؛ ما نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری 
کوتاهی نموده ایم و بارها چوب آن را خورده ایم و باید از این مدت کوتاه باقیمانده 
به وظیفه اصلی خود یعنی خدمت رســانی به مردم و سرعت بخشیدن جهت 

اجرای اقتصاد مقاومتی آن هم فعاالنه و نه منفعالنه اقدام  نماییم.
در سومین دادگاه قانون احیا شده جرم سیاسی

»حسام الدین آشنا« در اتهام نشر اكاذیب
مجرم شناخته شد

»حسام الدین آشنا« مشاور رئیس جمهور در سومین دادگاه قانون 
احیا شده جرم سیاســی در دو مورد اتهام نشر اکاذیب با رای هیئت 

منصفه مجرم شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و 
سیاســی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان 
تهران خبر داد و اظهار داشت: در تاریخ دوم آذرماه 99، پرونده جرم سیاسی در 
شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی 
محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

احمد مومنی راد افزود: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم 
جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی 
دادســتانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، 

دفاعیات خود را شرح داد.
مومنی راد اظهار داشــت: هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از 
استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام الدین آشنا را در هر دو مورد 
اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
گفتنی است، در دوره تحول قوه قضائیه، اجرایی شدن قانون جرم سیاسی 
برای اولین بار پس از انقالب با دستور رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از 
دادگاه زاکانی و نعمت احمدی، دیروز ســومین دادگاه جرم سیاســی با حضور 

هیئت منصفه برگزار  شد.
رئیس  سازمان بسیج سازندگی اعالم کرد

ساماندهی ۴۲ هزار گروه جهادی
در كشور

رئیس  سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: ۴۲ هزار گروه جهادی 
در نقاط مختلف کشور ساماندهی شده که ۱۲ هزار گروه آن امسال برای 

خدمات رسانی و محرومیت زدایی تشکیل شده اند. 
سرتیپ محمد زهرایی، در نشست کارگروه بسیج سازندگی و بهره برداری از 
181 طرح عمرانی و محرومیت زدایی استان مرکزی، افزود: فرهنگ سازی گفتمان 
جهادی در الیه های مختلف کشور هدف اصلی فعالیت گروه های سازندگی است.

وی ادامه داد: تشــکیل جبهه جهادی خدمت رســانی و محرومیت زدایی 
چشم انداز سازمان بسیج ســازندگی است و با سازماندهی گروه های جهادی 
باانگیزه و بانشاط گام بلندی در محرومیت زدایی در نقاط کشور برداشته می شود.
رئیس  سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: این نهاد انقالبی در فرآیند 
خدمات رسانی، 43 شهید واالمقام تقدیم انقالب اسالمی کرده و همچنان با الگوی 
هشت سال دفاع مقدس در جهت اعتالی اهداف انقالب اسالمی حرکت می کند.

ســردار زهرایی بیان کرد: اجرای طرح شهید ســردار سلیمانی، نهضت 
سراســری کمک مومنانه و تالش برای تحقق جهش تولید ســه هدف اصلی 
بسیج سازندگی در سال جاری است که برنامه ریزی های الزم برای تحقق این 

اهداف تدوین شده است.
ســرتیپ محســن کریمی افزود: در مجموع ۲1 هــزار جهادگر در قالب 
یک هزار و 1۵0 گروه جهادی در استان مرکزی سازماندهی شده اند که با هدف 

محرومیت زدایی در این استان فعالیت می کنند.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی اضافه کرد: ساخت مسکن محرومان، 
اجرای خطــوط انتقال آب، الیروبی قنوات، لوله گذاری، ســاخت پل، مرمت 
مدارس، تکمیل مساجد، ساخت خانه های عالم، ساخت استخرهای ذخیره آب 
از مهم ترین طرح های محرومیت زدایی بسیج سازندگی استان مرکزی در یک 

سال گذشته است.
وی افزود: توزیع یک هزار و 100 بســته جهیزیه، توزیع یکصد و 90 هزار 
بسته معیشتی به آسیب دیدگان کرونا، خدمت رسانی به پنج استان سیل زده از 

دیگر اقدامات بسیج سازندگی در طول یک سال گذشته است.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی اضافه کرد: 181 طرح محرومیت زدایی 
با اعتباری بالغ بر 19۵ میلیارد ریال نیز به مناســبت هفته بســیج در نقاط 

مختلف استان بهره برداری می شود.

درمکتب امام

از تقلید غرب دست بردارید
اگر بخواهید مستقل باشید، اگر بخواهید شما را به اینکه یک ملتی 
هستید بشناسند و بشوید یک ملت، از این تقلید غرب باید دست بردارید. 
تا در این تقلید هستید، آرزوی استقالل را نکنید. تا این نویسنده های 
ما، نویســندگان ما، همه حرف هایشان غربی است، این را دست از آن 

برندارند، امید نداشته باشند که ملتشان مستقل بشود.
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قالیباف: مهم نیست طرح كمک معیشتی به نام چه كسی باشد
مهم اجرای سریع و دقیق است

رئیس مجلس دیروز در سخنانی در صحن 
خانه ملت گفت که جلب اهتمام دولت به کمک 
معیشتی به مردم هر چند دیرهنگام ولی نشانه 
خوبی است و مجلس از آن استقبال می کند، مهم 
نیست که این طرح به نام چه کسی به انجام برسد، 

مهم اجرای سریع و دقیق طرح است.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی با اعمال 
محدودیت های کرونایی به ریاست »محمد باقر قالیباف« 
و با حضور 191 نماینده آغاز شد به طوری که تعدادی 
از نمایندگان در محل کمیسیون تلفیق و تاالر شهید 
مدرس حضور داشتند و به صورت ویدئو کنفرانسی با 

صحن اصلی در ارتباط بودند. 
مهم ترین موضوع دســتور کار دیروز »رسیدگی 
به گزارش کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات در 
مورد طرح برخی احکام مربوط به اصالح ساختار بودجه 

کل کشور« بود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در 
نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به سالروز تاسیس 
سازمان بســیج گفت: هفته بسیج را به تمامی مردم 
شریف ایران به خصوص به مجاهدان و فعاالن عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، دانشــجویی و 
دانش آموزی در مجموعه بســیج مستضعفین تبریک 
عرض می کند. شــجره طیبه بسیج در این سال ها بر 
مبنای آرمان انقالب اســالمی خدمات بی نظیری در 
پیشــبرد اهداف انقالب و خدمت به انقالب اسالمی 

کرده است.
وی ادامه داد: امام راحل بســیج را از میان مردم 
کوچه و پس کوچه های دورترین شهرها و روستاهای 
کشــور پدید آوردند. بسیج چشــمه جوشان انقالب 
اســالمی بود و نشــان داد که چگونه انقالب اسالمی 
بــا تکیه بر مردم و با اســتفاده از ظرفیت همه مردم 
به خصوص مســتضعفین و پابرهنــگان و محرومان 
می تواند تهدیدهای مختلف علیه مردم را خنثی کند. 
محرومیت زدایی وسیع سال های پس از انقالب را محقق 

سازد و بر مشکالت فائق آید.
قالیباف خاطرنشــان کرد: امروز جوانان انقالبی 
متخصص، متعهد، خوشفکر و خالق در بسیج توانسته اند 
در فعالیت های اخیر خود به طور منسجم و تشکیالتی 
با ایجاد هسته های مسئله محور ظرفیت های مردمی را 
در مسیری جدید برای حل مسائل مردم قرار داده اند. 
این حرکت ان شــاءاهلل آغازگر فعالیتی است که در آن 
جوانان سراسر کشور حل معضل ریشه دار سوءمدیریت 

و انفعال مدیریتی را هدف قرار خواهند داد.
وی افزود: مشــکالت کشور پیچیده است و برای 
حل آنها باید به ریشه مشکالت نظیر نظام بروکراسی، 
سوءمدیریت، فقر و تبعیض پرداخت اما این نباید باعث 

شود از پیگیری مشکالت روزمره مردم باز بمانیم.
قالیباف خاطرنشــان کرد: ما هم در مجلس هر 
دو رویکرد را مدنظر قرار دادیم و برای حل مشــکالت 
ریشه ای به اصالح ساختار بودجه، اصالح نظام بانکی، 
طرح شفافیت و رفع قوانین زائد پرداختیم و در مشکالت 
روزمره نیز مسائلی از قبیل بورس، مسکن و نظارت بر 
اجرای پروژه های نیمه تمام را در دستورکار قرار دادیم.

برچسب  زنی به طرح معیشت مجلس
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: در 

این مقطع نیز با توجه به گرانی ها، شرایط کرونا و سایر 
مشکالت به دنبال طرح معیشت بودیم. برخی در کشور 
به دنبال برچسب سیاسی زدن به این قانون هستند، 
اما این واقعیت امروز جامعه ماست که به دلیل انبوهی 
ناکارآمدی ها به این وضع رسیده ایم و باید برای مشکالت 

روزمره مردم هم راه حل داشت.
وی افزود: خوشحالیم که دولت هم بعد از مدتی 
به همین نتیجه رسید و امیدواریم با استفاده از فرصت 
قانون حمایت معیشتی از مردم، به کمک مردم بیایند. 
جلب اهتمام دولت به مسئله کمک معیشتی به مردم 
هر چند دیرهنگام ولی نشانه خوبی است و مجلس از 
آن اســتقبال می کند. مهم نیست که این طرح به نام 
چه کسی به انجام برسد، مهم این است که این طرح 
هرچه زودتر اجرایی شود. باید با اجرای سریع و دقیق 
قانون تاخیرهای چندماهه در حمایت معیشتی از مردم 

را جبران کنیم.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
درخصوص موضوع کرونا الزم به ذکر است که عالوه بر 
لزوم رعایت همه جانبه پروتکل ها و مقررات تعیین شده 
توسط مردم عزیز باید در سطح مدیریتی نیز اقدامات 

الزم برای مقابله با ویروس انجام شود.
وی افزود: یکی از ملزومات اثربخشــی قرنطینه 
افزایش تعداد تســت های رایــگان و یا با قیمت های 
کنترل شــده به خصوص در مناطق قرمز است. توجه 
ویژه به مشکالت شغلی مجاهدان عرصه سالمت و کادر 
درمان و همچنین تخصیص همه گیر و بدون استثنای 
هزینه های تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات کادر 
درمان و نیز تأمین تجهیزات الزم برای این عزیزان به 

طور ویژه مدنظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
فرش قرض برای آمریکایی  ها پهن نکنید

حجت االسالم  مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در نشســت علنی دیروز در تذکری شــفاهی خطاب 
به حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور، گفت: 
جناب آقای رئیس جمهور هنوز تکلیف انتخابات آمریکا 
به طور قطعی معلوم نشده است اما اطرافیان شما و شما 
با بی نظمی و آنارشیسم در حال پهن کردن فرش قرمز 

برای دشمن هستید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ادامه داد: هرکســی می داند و یقینا شــما و 
کابینه تان به عنوان امنیتی ترین و سیاسی ترین کابینه 
بعد از انقالب این را می دانید که اگر از موضع سستی 
و ضعف برخورد کنید میدان امتیازگیری را از دســت 
می دهید و پیشاپیش زمینه امتیازگیری را برای دشمن 

فراهم می کنید.
وی گفت: شــاعر درست گفته است »اظهار عجز 
پیش ستمگر ز ابلهی است / اشک کباب باعث طغیان 
آتش است«؛ آقای رئیس جمهور به حضرت عباس و به 
کســی که شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس 
مخالف برداشتن تحریم ها نیست اما از موضع عزت و 
اقتدار ورود کنید تا حق مردم تضییع نشود و از بین نرود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کــرد: آقای رئیس جمهور از موضع عجز از همین اول 
شروع نکنید که برجام بدبختی و ادامه بدبختی بیشتر 
برای مــردم فراهم کنید بلکه از موضع قدرت و عزت 

ورود کنید، از اصول ارزش ها و حقوق ملت عقب نشینی 
نکنید، محکم بایستید.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولتی ها، 
گفــت: چه معنی دارد که اطرافیان شــما در تمجید 
آمریکا در حل این موضوع که می خواهیم تحریم ها را 
برداریم تمام حمالتشان را به نیروهای منتقد داخلی 
داشته باشند وقتی شما می خواهید تحریک کنید در 
واقع می خواهید دعوا کنید که موضع باطل و غلط تان 

را بپوشانید.
وی به روحانی توصیه کرد: شما بر روی امتیازگیری 
از طرف مقابل متمرکز باشید نه اینکه مرتب فریاد ننه 

من غریبم سردهید.
در ادامه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در پاســخ گفت: تحریم های ظالمانه ایاالت 
متحده آمریکا علیه ملت بزرگ و مقاوم ایران به ناحق 
است و باید گفت دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان 
تحریم داشتند بنابراین امیدی به هیچ کدام نیست مگر 
ملت بزرگ ایران و دولت سخنان حضرت آقا را گوش 

دهند و مقاوم باشند.
عدم نظارت صحیح بر دروازه واردات کشور

علیرضا نظــری نماینده مردم خمین در مجلس 
شــورای اسالمی با اشاره به واردات 4۲0 کانتینر لوازم 
خانگی آلمانی به کشور که در گمرک رسوب کرده بود 

از رزم حسینی توضیح خواست. 
وی با طرح ســؤال و تقدیم آن به هیئت رئیســه 
مجلس از وزیر صمت خواست پاسخگو باشد که چرا 
لوازم خانگی ساخت کشور آلمان در سال جهش تولید از 

گمرک مجوز واردات گرفته است؟ 
در خالصه این ســؤال آمده: چرا دراعتراض  به 
رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی 
درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک 
محموله 4۲0کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ 
پشــت پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ 
وزارت صمــت منافع تولیدکنندگان را تامین می کند 

یا واردکنندگان را؟
در بخشــی از شرح این سؤال نیز آمده: »بررسی 
اســناد و احکام دیوان عدالت اداری، بعد از شــکایت 
صاحب کاال نشان می دهد، وزارت صمت بعد از مهلت 
قانونی ۲0 روزه، به رای بــدوی دیوان اعتراض کرده 
است و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه 
تجدید نظر و قطعی شــدن حکم بدوی شده است. بر 
این اســاس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت 
دقیقا کدام بخش در این خصوص قصور داشته است؟« 

در ادامــه این ســؤال می خوانیم: »بــا توجه به 
تنگناهای ارزی کشور و صعوبت تولید در شرایط سخت 
تحریمی و کاهش میزان تولید شرکتهای داخلی به دلیل 
عدم تامین به موقع ارز وزارت صمت چه پاسخی برای 
ورود این حجم بزرگ از کاالی گروه چهار)که از سال 
97 واردات و ثبت سفارش آن ممنوع شده است( دارد؟«
همچنین »حسینعلی حاجی دلیگانی« نماینده 
شاهین شــهر و عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه 
دیروز تذکری کتبی را به وزیر آموزش و پرورش داد. 

در متن این تذکر آمده: »به موجب قانون انتشار 
و دسترســی آزاد اطالعات، دستگاه ها موظف هستند 
اطالعات درخواســتی را حداکثر ظرف مدت 10روز 

منتشر کنند اما متاسفانه براساس گزارش های رسمی 
میانگین پاسخگویی در وزارتخانه آموزش و پرورش با 

تاخیر زیاد )7۵ روز( صورت می پذیرد.«
کالهبرداری آمریکایی  ها از ایران
 نتیجه گره  زدن اقتصاد به خارج

منصورعلی زارعی کیاپی، در جلسه علنی صبح 
دیــروز مجلس در نطــق میان دســتور خود ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج گفت: امروز مهم ترین مسئله 
ایران، مسئله پیشرفت است، اما مهم ترین مانع پیشرفت، 
تفکر و روشی اســت که قدرت ایرانیان را به گروگان 
خارجی ها، به گروگان بی عملی خود، به گروگان خام 
فروشــی نفت و به گروگان صــدای ضدایرانی تحریم 

درآورده و ایرانی را ذلیل کرده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: کارگزاران این روش دارای پشتکار 
در اداره کشــور نبوده و قادر به درک قدرت ملی ایران 
نمی باشــند؛ چراکه نزدیک به 8 سال است اقتصاد و 
پیشرفت کشور را به خارجی ها گره زده  اما خارجی ها 
به خصوص آمریکایی ها به آنها خیانت کرده و از طریق 
ناکارآمدی آنها، از ایرانیان کالهبرداری کردند که الزم 

است در این راستا به تیترهای روزنامه ها توجه کنید.
وی افزود: اگر از عملکرد ضد ملی ناخواسته خود 
توبه نکرده و عذرخواهی نمی کنید، الاقل از به گروگان 
درآوردن مجدد ملت هفت هزار ســاله ایران به خاطر 
شرفشــان پرهیز کنید. کارگزاران بد عمل  و بی عمل 
با عقبه های دانشــگاهی و تئوریــک خود می گویند 
شــما مردم دارای حافظه تاریخی کوتاه مدت بوده و 
همه چیز را فراموش می کنید، خیانت های دشــمن 
را فراموش می کنید. تیترهای پهلودهنده دشمن در 
روزنامه هــا را فراموش می کنید، اما کور خواهند دید؛ 
چراکه ملت ایران دارای حافظه قوی و هوشمند است 
و الگوی خسارت بار برجام را در فروپاشی اقتصاد ایران 

فراموش نمی کنند.
عضو کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس اظهار کــرد: به این روزنامه ها توجه کنید که 
رســانه همسو این تفکر هســتند و آخرین تیتر آنها 
درخصــوص انتخابات آمریکا که می گوید: »آری آری 
راه ایــران از مذاکــرات می گذرد«، امــا در مذاکرات 
با کشــاورزان، صنعتگــران، کارگــران، کارفرمایان، 
معدن کاران، روســتائیان، مســکن کاران، جوانان که 
ایران تبدیل به کارگاه بزرگ کار و تولید تبدیل شود، 

خبری نیست.
زارعی کیاپی گفت: ما به عنوان مردم مازندران و 
شمال ایران می توانیم به تنهایی در شمال ایران برای 
تولید برنج کشور به گونه ای عمل کنیم که 400 هزار 
تنی که امروز در حوزه واردات وارد کشور می شود، در 
طی دوران برنامه ای ۵ ساله ملت ایران را از واردات برنج 

به کشور بی نیاز کرد.
وی در تذکری خطاب به وزیرکشور افزود: قانون 
بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید که 
شما مسئول کار هستید، در کجای کار است؟ چرا به 

مردم گزارش نمی دهید؟
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس خطاب 
به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آن پنجره واحدی 
که شما می گفتید کجاست؟ چرا به مردم نمی گویید؟

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
منتظر شناور های فراساحلی )اقیانوس پیما( و الحاقات بعدی 
ما باشید. شناور های خیلی پیشرفته تری که تعدادی در خلیج 
فارس و بخشی فراتر از خلیج فارس در اقیانوس ها به کار گرفته 

می شود. در آینده از آنها رونمایی خواهد شد.
سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در گفت وگو با میزان تأکید کرد: تهدید را با تهدید 
جواب می دهیم؛ ما تا سر حد جان ایستاده ایم و نمی ترسیم؛ خداوند 
در ســوره انفال در قرآن می فرماید؛ هیچ گاه به دشمن پشت نکنید؛ 
زیرا با یک مرگ ذلیالنه می میرید؛ کســانی ســرافرازند که در مقابل 

غیر خدا سربلند ایستاده باشند.
وی اظهار داشــت: حدود دو ماه قبل 188 فروند پهپاد و بالگرد 
به نیروی دریایی سپاه الحاق شد که بخشی از آن را وزارت »دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح« و بخشی را هم شرکت های دانش بنیان 
و بخشــی را هم خود نیروی دریایی ســپاه در حدی که مجوز دارد، 
می سازد. پهپاد های ما رزمی و شناسایی و تهاجمی با بُرد های مختلف 

و فراتر از هزار کیلومتر هستند.
دریادار تنگســیری گفت: پهپاد ویتول)VTOL(؛ عمود پرواز و 

کروز پرواز است؛ ساختار ترکیبی با برخورداری از موتور الکترونیک و 
بنزینی از پهپاد های جدید ماست، این تولیدات دفاعی زمانی به دست 

جوانان متخصص ما ساخته شد که در تحریم بودیم.
وی خاطرنشان کرد: منتظر شناور های فراساحلی )اقیانوس پیما( 
و الحاقات بعدی ما باشید. شناور های خیلی پیشرفته تری که تعدادی 
در خلیج فارس و بخشــی فراتر از خلیج فارس در اقیانوس ها به کار 

گرفته می شود. در آینده از آنها رونمایی خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: 
تهدیــد را با تهدید و امنیت را با امنیت جواب می دهیم و برای ما به 
هیچ عنوان قابل قبول نیســت که کشتی های باری، نفتکش و حتی 

کشتی های ماهیگیری ما مورد تعرض قرار گیرند.
وی اظهار داشت: در خلیج فارس موجوداتی هستند که خوراک 
ماهی های بزرگ هســتند؛ با تور های اسرائیلی توسط قاچاقچیان به 
عنوان مزدوران دشمن برای خالی کردن سواحل ایران از ماهی، این 
موجودات را صید می کردند؛ تنها با این هدف که به ایران ضربه بزنند 
و هدف، خشــکاندن ریشه ماهی در ســواحل ما بوده است و با اینها 
برخورد کردیم؛ مرجان های کف آب وقتی کنده می شــوند، ســرعت 
آب زیاد می شــود و اینها با تور های اسرائیلی این مرجان ها را از بین 

می برند تا چنین مشکلی بر ای ایران پیش بیاید.
دریادار تنگســیری گفت: متأسفانه کســانی در داخل به عنوان 
سوءاستفاده گران، خارجی ها را وارد صیدگاه های اصلی ما کرده بودند؛ 

با حکم قضایی برخورد جانانه ای با این کشتی ها داشتیم.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی درباره 
خدمت رســانی این نیرو در مقابله با کرونا، با بیان اینکه پیرو دستور 
فرمانده کل ســپاه، قرارگاه مرکزی ایجاد شد، ادامه داد: به طور مثال 
نیروی دریایی ســپاه در این رابطه دو قرارگاه در هرمزگان و بوشهر 
دارد و در این رابطه گندزدایی را شــروع کردیم؛ پنج بیمارستان در 
کنار ســه بیمارستان صحرایی در رشــت و بندرعباس و در برازجان 
ایجاد کردیم. بیمارستان امام رضا)ع( در چالوس به همراه یک نقاهتگاه 
1۵0 تختخوابــی را در اختیار کرونایی ها قرار دادیم؛ نقاحتگاه های ما 
مجهز بودند ولی از آن اســتقبال نشد؛ نقاهتگاه در چالوس، شیراز و 
مازنــدران ایجاد کردیم و در اختیار مردم قرار گرفت. تقســیم کاری 
در این نیرو انجام دادیم و در نقاط کمتر توســعه یافته مثل بشــاگرد 

حضور پیدا کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث محرومیت زدایی در نیروی دریایی 
در استان های بوشــهر و هرمزگان اقدامات الزم انجام شد. به طوری 

که در استان بوشــهر ۵00 خانه و در بشاگرد استان هرمزگان 180 
خانه را به محرومین و مستضعفین واگذار کردیم.

دریادار تنگســیری با بیان اینکه در بحث سیل خوزستان بسیج 
دریایی که با استعداد و دارای نیرو های اهل سنت و تشیع است وارد 
عمل شــدند، گفت: در اولین سیل در استان خوزستان بیش از 300 
شناور را به آن منطقه ارسال کردیم و از این تعداد حدود 180 بسیجی 
اهل سنت بودند. 3 قرارگاه طی حدود ۲ ماه در استان خوزستان احداث 

کردیم که کمک خوبی در مدیریت و مهار سیل بود.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با اشاره 
به اینکه در سیل ســال گذشته در استان هرمزگان نیز پاسداران ما 
با همان همت و تالش در کنار برادران اهل ســنت در شرق جاسک 
حاضر شدند، ابراز داشت: خانواده های اهل سنت وقتی دیدند سردار 
ســالمی که آن زمان جانشین فرمانده سپاه بودند با اخالص پای کار 
آمد، انصافا نیرو های ما را از خود می دانستند. ما نیز هر آنچه در توان 
داشــتیم به افراد سیل زده کمک کردیم. در سیل سال گذشته استان 
هرمزگان ۵0 شــناور مردم را بازسازی کردیم. هر شناور ۵0 میلیون 
هزینه دربر داشــت و این گونــه حمایت ها اکنون در قالب کمک های 

مؤمنانه ادامه دارد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن حسن زاده 
با حکم سرلشکر ســالمی به عنوان فرمانده 
جدید سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ 

منصوب شد.
آییــن تکریــم و معارفه فرمانده ســپاه محمد 
رسول اهلل)ص( تهران بزرگ با حضور سردار سرلشکر 
پاســدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و جمعی از فرماندهان و مسئولین 

لشکری، کشوری و استان تهران برگزار شد.
به گزارش فــارس، در این مراســم با تقدیر از 
تالش ها و زحمات ســردار ســرتیپ دوم پاســدار 
محمدرضا یزدی در مدت تصدی مسئولیت، سردار 
ســرتیپ دوم پاسدار حسن حســن زاده به عنوان 
فرمانده جدید سپاه محمد رسول اهلل)ص( منصوب شد.
ســردار حســن زاده پیش از این مســئولیت 
فرماندهی سپاه سیدالشهدا)ع( استان تهران را بر عهده 
داشــت؛ فرماندهی سپاه قائم آل محمد)عج( استان 

سمنان نیز در کارنامه سردار حسن زاده قرار دارد.
تفکر بسیج تا آمریکای التین و آفریقا

 پیش رفته است
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در آیین 
تکریم و معارفه فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ که در ســتاد فرماندهی سپاه حضرت 
محمد رســول اهلل)ص( برگزار شد، اظهار داشت: در 
اینگونه مراسمات و مجالس معنوی که سرشار از روح 
و ریحان و رحمت الهی است؛ باید از نام مبارکه رهبر 
کبیر انقالب اســالمی که همه عزت و ســرافرازی و 
استقالل و افتخار کشور عزیز ایران و ملت های مسلمان 
مدیون مجاهدت های بزرگ و تاثیرات شگفت انگیز 

شخصیت فکری او است، یاد کنیم.
به گزارش فارس، فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی افزود: امام خمینی)ره( با معجزه ذهنی 
خود بســیج را بر روی زمین به یک حقیقت متعالی 
تبدیــل کرد و به اراده الهی این شــجره طیبه را در 
سرزمین ایمان و اعتقاد و باورهای همه مردم کاشت؛ 
بسیج شجره مبارکه است که ریشه آن در ایمان مردم 

است و شاخسارهای آن در عالم معنا سیر می کند.
وی ابراز داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی که 
بعد از امام خمینی)ره( پرچم این پدیده مبارک را بر 
دست گرفت آن را به بلوغ و کفایت رساند؛ به شکلی که 

امروز می توان گفت فرمول حل تمامی مسائل انقالب 
و نظام بسیج است، امروز بسیج یک حقیقت جاری بر 
روی زمین است و قرآن در فرازهای زیبایی رخساره 

دل انگیز بسیج را ترسیم کرده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره 
به رویکرد معنویت محور و خالصانه بسیج در خدمت به 
مردم، تصریح کرد: بسیجیانی که خدا را دوست دارند 
و خدا نیز آنها را دوســت دارد در واقع مجاهدان راه 
خدا هستند که در مسیر الهی با آبروی خود معامله 
می کنند و این ها از مالمت دیگران واهمه ندارند و تنها 

در راه خدا به بندگان خدمت می کنند.
سرلشکر سالمی بیان داشت: تاریخ در طول 41 
سال گذشته اثبات کرده است که بسیج همواره فرشته 
نجات ملت در هر ســختی به ظاهر غیر قابل عبوری 
بوده است؛ تفکری است که بن بست ها را می شکند و 
برای جهاد در راه خدا راه ها را می گشــاید، بسیج بر 
غیرممکن ها غلبه می کند و معادله ســیطره بر کفار 

را تنظیم می کند.
وی گفت: بسیج در همه مخاطرات در قلب خطر 
برای ملت همچون کوه آرامش است، بسیج موجب 
اعتماد به نفس ملت می باشد و بسیج بر اصل توکل پای 
بند است، بسیج دارای اندیشه جاری و سیال و پیش 
رونده است که محدود به جغرافیای خاصی نمی شود، 
امروز گفتمان بســیج در یمن، لبنان، سوریه و عراق 
تکثیر شده است و تا آمریکای التین و قسمت هایی از 

آفریقا پیش رفته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره 
به خدمات بی شائبه بسیج در مواقع بحرانی، خاطرنشان 
کرد: امروز بســیج نقطه اتکا، اعتماد و آرامش درونی 
مردم است چراکه در زمان های بحرانی همچون سیل، 
زلزله، بیماری و تنگدستی این بسیج است که در همه 
این بحران ها در میان مردم حضوری شایســته دارد و 
خدمت می کند و همین عامل شکست ناپذیری ما است.

سرلشکر سالمی گفت: ســپاه حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( که به نام این پیامبر عظیم الشأن مزین 
اســت، امروز به واسطه شــهدایی که تقدیم انقالب 
اسالمی کرده است، در تراز این نام مبارک تجلی پیدا 
کرده و گرامی می داریم یاد شــهدایی را که هیچگاه 

اجازه ندادند دشمن بر ما مسلط شود.
وی اظهار داشت: متاســفانه در دنیا این قاعده 
ظالمانه حاکم اســت که هر ملت ضعیفی محکوم به 
ذلت اســت و هیچ ملتی نیست که دشمن در عمق 
سرزمینش نفوذ کند و این ملت ذلیل نشود؛ لذا برای 
عزیز بودن باید قوی بود چراکه ضعف نقطه تسلیم است 

و قدرت و قوت عامل اقتدار عزت و سربلندی است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفــت: امروز ما برای اینکه بتوانیم در برابر این همه 
قدرت انباشته شده که برای تسلط بر جهان متراکم 
شده اند بایستیم، باید خطی از یک مقاومت گسترده 
و پایان ناپذیر در برابرشان ترسیم می کردیم تا بدین 

واســطه قدرت اســتکباری آنان را فرسوده کنیم و 
استخوان هایشــان را پوک و اندیشه شــان را باطل و 

آرزوهایشان را از بین ببریم.
سرلشکر سالمی افزود: این کار بزرگ به واسطه 
بسیج و اشاعه تفکر بسیجی انجام شد و اگر این توفیقات 
و پیروزی های مستمر به دست آمد، به واسطه همین 
تفکر بود و این مسئله نیز به برکت چند عامل تحقق 
یافته است که مهم ترین آن بهره گیری از رهبری حکیم 
با حکمت بالغه الهی، سنت شناس، خداشناس، وارسته 
و آراســته به فضایل، ژرف اندیش و دشمن شناس با 
روحی نافذ و کالمی طیب و عملی صالح بوده که سکان 
انقالب اسالمی را بعد از امام امت در دست گرفته است.
رهبر روح تکثیر شونده در میان ملت است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه 
داد: هر ملتی که از نعمت رهبری حکیم، شــجاع و 
مدبر برخوردار باشد هرگز شکست نخواهد خورد چرا 
که شخصیت هر ملتی بازتاب هویت رهبرش است، 
چراکه رهبر روح تکثیر شــونده در میان ملت است. 
شــخصیتی است که جامعه را در تراز تفکر و آرزو به 

اهداف واال می رساند.
سرلشــکر ســالمی تاکید کرد: امروز وقتی که 
به جبهه مقابله بــا کفار می نگریــم درمی یابیم که 
چقدر پیشــانی این جبهه وسیع شده است هر کجا 
که مستکبران آمده اند، یاوران ولی امر در مقابلشان 
حاضر شــدند و از حیثیت و ناموس مسلمانان بدون 
توجه به محدودیت هــای جغرافیایی دفاع کردند و 
همین وســعت و عرصه نبرد امروز عامل فرسایش و 

زوال دشمن شده است.
وی گفت: امروز آمریــکا از نظر اقتصادی دچار 
مشکالت بزرگی شده و قدرت نظامی اش نیز فرسوده 
شده است چرا که یک مقاومت فرسایش گر توانمند، 
ظرف 40 سال او را از قرارگاه راهبردی اش خارج کرده 
است و در میدان نبرد از نزدیک با او دست به گریبان 
شــده و بارها او را شکست داده است و امروز نیز این 

قدرت فرسایشگر در برابرش با اقتدار ایستاده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار 
داشــت: امروز در حال تماشای این واقعیت شیرین 
هستیم که غرب در مغرب، غروب را تجربه می کند و 
آمریکا به عنوان نماد قدرت غرب در حال تجربه زوال 
خورشید عمرش است و این واقعیت انکارناپذیر است.

سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ شد
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