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تازه های مطبوعات
••جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت :چشم
در برابر چشم ،دست در برابر دســت .سرهنگ
صیاد خدایی را زدند که دست ما بود ،باید با زدن
یک ژنرالشان ،بازو ُب ِرشان کنیم .صریح و روشن
و پر صدا باید جدول باز کنیم و در برابر هر ضربهای
که زدند ،هر تروری که انجام دادند ،اقدام متقابل
را ثبت تاریخ کنیم .حرف درمانی نه زخم دل ما را
التیاممیبخشدونهآنانرابهراهمیآورد.
••کیهان  -این روزنامه نوشت :شبکه تلویزیونی
الجزیره از عملیاتهای متعدد و فاش نشده ایران
علیه صهیونیستها در گذشته خبر داد و نوشت،
دراینعملیاتهابیشاز ۲۰فرماندهصهیونیست
کشتهشدهاند.
••اعتماد – عباس عبدی در این روزنامه نوشت:
آقای رئیسی به تازگی گفته که قرار است در کشور
تصمیمهای سختی بگیریم .گرچه روشن نیست
که منظور از تصمیمهای سخت چیست ولی اگر
منظورشان توافق برجام باشد که در این صورت
نه تنها سخت نیست که تصمیم خالف آن بسیار
سختاست،بهویژهآنکهتاحاالفکرمیکردیمکه
رقم مسدود شده اموال ایران کمتر از نیمی از رقم
 ۱۲۰میلیارددالریاستکهنمایندهسازمانملل
درروزهایگذشتهاعالمکردهاستومعلومنیست
کهچرااینتوافقبهسرانجامنرسیدهواینتصمیم
سختیاست.
••جوان  -این روزنامه در مطلبی با عنوان «هوای
تهران را خود ما مردم داشته باشیم!» نوشت :چاره
کار هوای تهران آن است که تصمیم بگیریم دیگر
دور باطل نزنیم .هشتاد و اندی درصد از جمعیت
پایتخت هلند با دوچرخه رفتوآمد میکنند .ما
نمیتوانیم؟ خیلی خب! آن چه را که میتوانیم،
انجام دهیم .منتظر مسئوالن نباید نشست .کار
بزرگ از مسئوالن و مردم نمیخواهیم ،هر کس
آن چه را که میتواند برای پاکیزگی هوای تهران
انجامدهد،بدونآنکهبهدیگراننگاهکندوانتظار
داشته باشد که دیگران اول آغاز کنند .ما باید اول
شروعکنیم.
••فرهیختگان-اینروزنامهباتیتر«هزینهمسکن
در ایران ۲برابر متوسط جهان» نوشت :آمار نشان
میدهد متوسط سهم هزینه مسکن در ۵۲کشور
دنیا  ۲۱درصد هزینههای خانوار است ،این عدد
در ایــران به بیش از  ۴۰درصد و در تهران به ۵۰
درصد میرسد .براساس آمارهای رسمی ،تعداد
اجارهنشینان در ایران از 12درصد در سال 65به
 23درصد در سال  27 ،85درصد در سال 90و
 38درصددرسال 99رسیدهاست.

انعکاس
••دیــده بــان ایــران نوشت :آیــت ا ...شبیری
زنجانی از مراجع تقلید گفت :دین به عالم نیاز
دارد و مردم نیز دین خود را از عالمان زمان خود
می گیرند نه از کتاب های علمی .همان گونه
که فرد بیمار عالج جسم خود را از طبیب طلب
میکند و نه از کتاب های قطور علم پزشکی.
پس جامعه ح ــوزوی ما باید به دنبال پــرورش
عالمانی باشد که پاسخگوی نیازهای جامعه خود
باشند .روحانی نباید به دنبال حواشی یا فعالیت
اقتصادی برود.
••جماران نوشت :سیدحسن خمینی در صفحه
اینستاگرام خــود نوشت« :فاجعه ساختمان
«متروپل»آبادانتلخوتکاندهندهاست.امیدوارم
با تقویت نظارت بر اجــرای ضوابط قانونی در
مدیریت شهری ،توجه به نظر کارشناسان و
شفافیت در تصمیمات؛ جلوی تکرار این قبیل
حــوادث گرفته شود .آبــادان و مردمش سرمایه
عظیم ایران اند؛ حق آن ها از رفاه و آسایش بیش
از این هاست».
••خبرآنالین نوشت :حسن روحــانــی رئیس
دولــت هــای یــازدهــم و دوازدهـــم در نشست با
تــعــدادی از اعضای کابینه خــود گفت :حفظ
و تقویت انسجام کشور مهم ترین مسئله و
اولویت امــروز همگان است و ایجاد اختالف و
چند دستگی در کشور فضای پر تنش سیاسی
ایجاد و مــردم را سرخورده و نگران و ناراحت
می کند .مردم انتظار اتحاد مسئوالن و فعاالن
سیاسی برای رفع مشکالت و پرهیز از اختالف
و دوگانگی را دارند و پرهیز از اختالف و داشتن
انسجام بین مردم امید ایجاد می کند .نیاز امروز
کشور گشایش اقتصادی ،رفع عزتمندانه تحریم
ها و برخی تنگناهای اقتصادی و ایجاد سرمایه
گذاری های داخلی و خارجی است.
••رجانیوز مدعی شد :برخی منابع از بازداشت
سرپرست شرکت پــارس خ ــودرو خبر دادنــد.
پیگیریهای صــورت گرفته از ســوی رجانیوز
حاکی است که دستگیری سرپرست این شرکت
خــودرویــی ،ناظر به فعالیتهای وی در حوزه
مسئولیت قبلی اش در شرکت فوالد نیریز بوده و
ارتباطیباپارسخودروندارد.وی 10روزپیشبه
سرپرستی پارس خودرو منصوب شده بود.
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رهبر انقالب با بیان این که مردم ،نمایندگانی را برای این مجلس
انتخاب کردند که شعارها و جهت گیری های آن ها انقالبی بود
تصریح کردند:

سردارقاآنی:یکیازهنرهایفتح
خرمشهر،تولدحزبا...قهرمانبود
پیروان تفکر دوم خرداد یا اهل مقاومت نبودند
یا بریده های صحنه انقالب بودند

بعضی افراد در سال های اول انقالب سوپرانقالبی بودند اما
طاقت ماندن در این راه را نداشتند

گروه سیاسی  -رهبر انقالب در دیدار رئیس
و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،فتح
خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک
معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند
و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند:
قاعده عبور از شرایط سخت ،پیچیده و تلخ و
رسیدن به پیروزی و موفقیت ،عملکرد جهادی،
عزم راســخ ،ابتکار عمل ،از خود گذشتگی،
نگاه بلندمدت و در رأس همه آن ها اخالص و
توکل به خداوند متعال است .ایشان مجلس
شــورای اسالمی را از ارکــان اصلی مدیریت
کشور برشمردند و با اشــاره به دشوار یها و
پیچیدگیهای مدیریت کشورها در شرایط
خطیر کنونی بینالمللی ،همه قوا و دستگاه
ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری
صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند:
شناخت صحیح تواناییها و آسیبپذیر یها
یکی از مسائل بسیار ضروری است زیرا دشمن
بیش از آن که به تواناییهای خود امیدوار باشد
به خطا و اشتباههای ما چشم دوخته است.
▪فتح خرمشهر ،نماد تبدیل معادلهای تلخ
به یک معادل ه شیرین

به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به ایام سالروز فتح خرمشهر ،این حادثه عظیم
را فراتر از بازپسگیری یک شهر دانستند و
گفتند :فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله
تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالم و تبدیل
آن به یک معادله شیرین بــود .حضرت آیت
ا ...خامنهای در تبیین علت این تغییر معادله
افزودند :عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر
محقق شد ،عبارتند از :عملکرد جهادی ،از خود
گذشتگی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل ،نگاه بلند
به اهداف و آرمان ها و باالتر از همه اخالص و
توکل بر خداوند .ایشان این عوامل و قاعده
کلی را نسخه نجات بخش در همه امور و در
همه زما نها دانستند و تأکید کردند :مبنای
این قاعده نجا تبخش ،وعــده تخلف ناپذیر
خداوند در قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد
و جامعهای است که به این عوامل پایبند باشند
و خداوند عمل و مجاهد تهای افــراد چنین
جامعهای را ضایع نخواهد کرد .رهبر انقالب
اسالمی گفتند :از خود گذشتگی به معنای
اسیر نشدن در پنجه خواستههای حقیر است و
بسیاری از مشکالت افراد و جوامع از تن دادن
به خواستههای حقیر آغاز میشود.
▪مجلس ،یکی از ارکـــان و اضــاع اصلی
مدیریت کشور است

حضرت آیت ا ...خامنهای سپس وارد موضوع
مجلس شدند و بــا تأکید بــر ایــن کــه مجلس
شورای اسالمی یکی از ارکان و اضالع اصلی
مدیریت کشور و دارای جایگاه مهمی است،
خاطرنشان کــردنــد :نمایندگان مجلس از
شهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم
جمعیت نیز باید بــه جایگاه مجلس چنین
دیدگاهی داشته باشند و متوجه سختی و
پیچیدگی مدیریت کشور باشند .ایشان با
اشــاره به وسعت ،جمعیت ،جغرافیا ،تاریخ
و اقلیم متنوع ایــران تأکید کردند :مدیریت
کشوری با موقعیت ایــران عزیز ،کاری مهم و
با توجه به شرایط ویــژه کنونی دنیا ،طبیعت ًا
دشوار و پیچیده است .رهبر انقالب اسالمی
خاطرنشان کردند :البته در شرایط امروز دنیا،
مدیریت برای همه کشورها سخت شده است.
حضرت آیــت ا ...خامنهای در تبیین دالیل
شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند :رقابتهای
خصمانه قــدرت ها و تهدیدهای قدر تهای

نسخههمیشگینجاتملیمانندفتح
خرمشهرمجاهدت،ازخودگذشتگی،
عزمواخالصاست

▪ مسئوالن به تناسب جایگاه ،مراقبت از
خود را افزایش دهند

رهــبــر انــقــاب اســامــی بــا تأکید بــر ایــن که
جمهوری اسالمی در برابر همه خصومت ها و
دشمنی ها ،سینه سپر کرده و در حال پیشرفت
و موفقیت است ،افزودند :نمایندگان مجلس،
دولت و قوه قضاییه و دستگاه های دیگر همه
باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی
دخیل هستند و به تناسب این جایگاه ،مراقبت
از خود را افزایش دهند .حضرت آیت ا ...خامنه
ای خاطرنشان کردند :باید هم توانایی ها و هم
آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و مراقب
بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا دشمن بیش
از آن که به توانایی های خود امیدوار باشد ،به
اشتباه های ما امید بسته است.
▪تعبیر مجلس یازدهم به مجلس انقالبی،
تعبیری حقیقی بود

رهبر انقالب با اشــاره به تعبیر سابق خود از
مجلس یــازدهــم بـهعــنــوان مجلس انقالبی
افــزودنــد :بعضیها از ایــن تعبیر خو ششان
نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم
نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند
که شعارها و جهتگیر یهای آن ها انقالبی
بود .ایشان اظهارات برخی افراد که شعارهای
انقالب را دردسر برای کشور میدانند ،مردود
دانستند و گفتند :حرکت به سمت آرمان های
انقالب به نفع کشور و موجب درمان دردهای
آن است.
▪انقالبی ماندن مهم تر از انقالبی بودن

حضرت آیـتا ...خامنهای ،انقالبی ماندن را
مهمتر از انقالبی بودن خواندند و خاطرنشان
کردند :بعضی افراد در سال های اول انقالب
بسیار پر شورو حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی
بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را
نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین
مشکلتر از انقالبی بــودن ،انقالبی ماندن
جمعی مجلس است.
فردی و
ِ
▪ بیان شاخصهای «نماینده انقالبی»

ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در
دو سال گذشته مجلس یازدهم ،در ادامــه به
بیان شاخصهای «نماینده انقالبی» پرداختند
و گفتند :اولین شاخص« ،سادهزیستی و اسیر
تجمالت و اعیاننشینی نشدن» است و نباید
زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی
تفاوت کند« .مسئولیتپذیری» دومین شاخص
یک نماینده انقالبی بود که رهبر انقالب با
تأکید بر آن گفتند :پای قانون خوبی که تصویب
میکنید محکم بایستید و از طرف دیگر این
گونه نباشد که با آگاهی از رد شــدن آن در
شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن،
قانونی تصویب کنید تا فقط مسئولیت آن را از
دوش خود بردارید .ایشان «مردمی بودن» را
شاخص دیگری از انقالبیگری یک نماینده
برشمردند و افزودند :مردمی بودن یعنی عالوه
بر نشست و برخاست با مردم ،گوش شنوا برای
شنیدن حرف آن ها داشته باشید اما در جایی
که امکان اجرای خواسته مردم ممکن نیست با
زبان گویا دالیل آن را توضیح دهید که این کار
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چهره

مجلسانقالبیتعبیری
حقیقیاست
اتمی علیه یکدیگر ،تحرکات و تهدیدهای
فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپــا به
عنوان یکی از جنگخیزترین مناطق جهان،
فراگیری کمسابقه یک بیماری و تهدیدهای
غذایی در سطح جهان ،همه عواملی هستند که
شرایط کنونی دنیا را ویژه کرده اند و در چنین
شرایطی مدیریت کشورها ،سخت تر و پیچیده
تر شده است .ایشان خاطرنشان کردند :ایران،
عالوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم
است ،به دلیل ارائه الگویی نو که عبارت از مردم
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از مصادیق جهاد تبیین است.
▪پرهیز از گروکشی از جمله الزامات مجلس
انقالبی است

حضرت آیـــتا ...خامنهای «اصــلــی -فرعی
کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل
اصلی» را از دیگر شاخصهای نماینده انقالبی
دانستند و گفتند :شاخص دیگر« ،اجتناب
جــدی از تبعیض و فساد» چه در قبال فساد
دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد
اســت .ایــشــان «همکاری صمیمانه بــا قــوا و
دستگاه های دیگر و همچنین بدنه آن ها» و
پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات
مجلس انقالبی دانستند و خاطرنشان کردند:
نماینده انقالبی با عموم مردم همراه است اما
عوامزده و ج ّو زده نیست بنابراین در قوانین و
اقدامات مجلس ،چنان چه مخالفت ها منطقی
بود آن ها را بپذیرید در غیر اینصورت ،جنجال
و فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از
انجام وظیفه باز بدارد .رهبر انقالب« ،پایبندی
کامل به قانون اساسی و تکالیف آن» را شاخصه
دیگر نماینده انقالبی دانستند و در جمعبندی
این بخش از سخنان خود گفتند :البته یکی
از چیزهایی که نشانه انقالبی بــودن نیست
نطقهای میاندستو ِر پر شو ِر همراه با اعتراض
و عصبانیت است.
▪توصیه هایی درباره مسائل قانون گذاری

حضرت آیـتا ...خامنهای سپس به بیان چند
توصیه درباره مسائل قانون گذاری پرداختند.
ایشان با تأکید بر «وضع قوانین با نگاه جامع و
بلندمدت و پرهیز از قانون گذاری برای هر امر
کلی ابالغی در
جزئی» ،توجه به سیاست های ِ
قوانین را با اهمیت خواندند و افزودند :وظیفه
مجلس ،قانون گذاری بر اساس این سیاست
هاست نه در تعارض با آن ها ،البته بعضی از
سیاست های کلی مانند سیاست های کلی
انتخابات یا سیاست های کلی قانون گذاری
نیاز به قانون دارنــد که با وجــود گذشت چند
سال از ابالغ آن ها هنوز قوانین مربوط تصویب
نشده اســت .رهبر انقالب ،پیشنهاد طرح از
طرف نمایندگان را به خصوص در مواردی که
خأل و نیاز کشور است اما دولت دربــاره آن ها
الیحه نداده است ،جزو حقوق و وظایف مجلس
خواندندوگفتند:البتهشنیدمکهدراینمجلس
تعداد طرحها بیش از مجالس قبلی است که
این کار چندان مناسب نیست و کار کارشناسی
و اجــرای آن ها دچار مشکل میشود و با اجرا
نشدنقانون،مسئولیتهالوثمیشود.ایشان
در این زمینه افزودند :با تشکیل مجالس جدید،
بررسیمجلسقبلکهوقت
طرحهایدرجریان
ِ
و زحمت زیادی صرف آن ها شده ،کنار گذاشته
میشود که این مسئله نیاز به اصالح دارد.
▪ کسری بــودجــه ،ا مالخبائث مشکالت
اقتصادی است

توصیه دیگر حضرت آیتا ...خامنهای «اصالح
ساختار بودجه» بود که گفتند :ترکیب غلط
بودجه هنوز اصــاح نشده که مخاطب این
مــوضــوع بیشتر دولــت اســت امــا در مجلس
نیز نباید با افــزایــش هزینهها بــدون تعیین
درآمــدهــای واقعی و قابل تحقق ،به کسری
بودجه که ا مالخبائث مشکالت اقتصادی
است ،اضافه شود .ایشان با تأکید بر «تقویت
بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهش
ها و چه در کمیسیونهای تخصصی» ،به تدوین
برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند :در
این برنامههای پنجساله نباید به کلیگویی
اکتفا شــود بلکه دولــت و مجلس با نگارش
مسئلهمحور برنامه ،راه را برای دستاندرکاران
کشور روشن کنند .رهبر انقالب اسالمی با
بیان چند نمونه از مسائلی که باید در برنامه
هفتم مــورد توجه قــرار بگیرد ،افــزودنــد :در
برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی،
یا مسئله معدن که ظرفیت های کشور در آن
دستنخورده یا با استحصال بــدون ارزش

سراغمسائلفرعیرفتندرحالیکه
مسائلاصلیجلویچشمماستجایز
نیست،دنبالحلمشکالتاساسی
باشید
افزوده است یا مسئله صنعت که راهبرد کشور
در این بخش نامعلوم است ،به صورت علمی
و مسئلهمحور سند و برنامه نوشته شود .البته
امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز
در نظر گرفته شود.
▪توصیه به پرهیز از دخالت در انتصابات به
مصلحت خود نمایندگان است

ایشان در توصیه بعدی« ،توجه به ابعاد رسانهای
مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آن ها برای
مردم» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :توضیح
درست ندادن به مردم ،موجب میشود فرصت
فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما
از تصویب آن پشیمان شوید .حضرت آیتا...
خامنهای با تمجید از چابکی و گــزارش های
بهموقع دیــوان محاسبات در چند سال اخیر،
افزودند :اخیر ًا دیوان محاسبات بررسی بودجه
بعضی از شرکتهای دولتی را نیز آغاز کرده
که اگر آن را به همه شرکتهای دولتی تعمیم
دهید از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.
رهبر انقالب با اشــاره به توصیه سابق خود به
نمایندگانمبنیبرپرهیزازدخالتدرانتصابات
خاطرنشانکردند:رئیسمجلسگفتندبعضی
از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند ،در
حالیکه این توصیه به مصلحت خود شماست
چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک
نماینده ،مسئولی منصوب شود اما عملکرد
او مطلوب نباشد ،مشخص نیست باید از چه
کسی بازخواست شــود .ایشان در این زمینه
افزودند :یکی از مسائل مهم در قانون اساسی
بحث تفکیک قواست و هر کسی باید به وظایف
خود عمل کند ،البته همواره به دولتیها نیز
توصیه کردهایم از مشورت و نظرات نمایندگان
استفاده کنند.
▪ تأکید بر اهمیت حفظ آبــروی افــراد از
تریبون مجلس

حضرت آیــتا ...خامنهای با تأکید بر اهمیت
حفظ آبـــروی افـــراد و پرهیز از بیان مطالب
اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس ،گفتند:
هر چه مسئولیت بیشتر مــیشــود ،عبادت و
تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع
قرار دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر
باشد .ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر
امام بزرگوار و شهیدان انقالب اسالمی و دفاع
مقدس ،یاد شهید صیاد خدایی را که سه روز
قبلدریکعملیاتتروریستیبهشهادترسید،
گرامی داشتند .در ابتدای این دیــدار ،آقای
دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی،
ضمن تشریح اقدامات دو سال اخیر مجلس
یازدهم« ،توجه به خنثیسازی تحریمها» را
راهبرد اصلی این مجلس خواند و گفت :مجلس
درچارچوب این راهبرد ،به دنبال تحقق «بسته
تحول در قوانین اقتصادی» است .رئیس مجلس
با بیان این که مجلس همزمان با حل ریشهای
مسائل بر تدبیر برای کاهش مشکالت مقطعی
مردم نیز تأکید دارد ،تصویب بازتوزیع یارانه
ارز ترجیحی به صورت کاالبرگ برای کاالهای
ضروریراازاقداماتنمایندگاندراینخصوص
برشمرد .تشریح اقــدامــات قانونی در جهت
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،تصویب
قوانین در زمینه مالیات بر خانههای خالی،
حمایت از دانشبنیانها ،شفافیت ،واردات
خــودرو ،حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،
اولویتبخشی بــه مناطق مــحــروم و مناطق
حاشیهنشین در بودجه و مصوبات و پیگیری
بهبود مشکالت سربازان از دیگر محورهای
گزارش آقای قالیباف در این دیدار بود.

مراسم یــادواره شهدای دانشگاه افسری و تربیت
پاسداریامامحسین(ع)باسخنرانیفرماندهنیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دانشگاه
افسریامامحسین(ع)برگزارشد.سرداراسماعیل
قاآنی در این مراسم با اشــاره به اقتدار حــزبا...
لبنان خاطر نشان کرد :امروز رژیم صهیونیستی
جرئت شلیک حتی یک تیر را به یکی از نوجوانان و
جوانانحزبا...ندارد.سالگذشتهیکیازبچههای
حــزبا ...در سوریه به علت تعرض رژیم جنایتکار
صهیونیستیبهشهادترسید،حزبا...لبناناعالم
کردکهمقابلهبهمثلمیکند.ویافزود:ازروزیکه
حزبا ...قهرمان اعالم کرد ،شما در سرتاسر جبهه
صهیونیستیحتییکنفربالباسافسریمشاهده
نمیکردید و همه فراری بودند .این عظمت مکتب
امــام(ره) است ،ارزش آزادی خرمشهری که خدا
آزادش میکند به این است که چنین انسانهایی
در مکتب آن تربیت میشوند .فرمانده نیروی قدس
سپاه در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد :شهدا
راهساالرشهیدانیعنیپاسداریازاسالموانقالب
را با عمل خود به خوبی طی کردند .البته جلسات
گرامیداشتیادشهداممکناستبهخاطربرخی
شهدا برگزار شده باشد ،اما هر جلسهای که به نام
شهدا برگزار میشود متعلق به همه شهداست.
مجالس گرامی داشــت شهدا ،جلسه عزا نیست
بلکه جلسه عــزت ،افتخار و سربلندی اســت .وی
با اشاره به این که یکی از هنرهای فتح خرمشهر،
تولد حزبا ...قهرمان بود ،خاطرنشان کرد :یکی
دیگر از هنرهای سوم خرداد ،به وجود آمدن چهارم
خرداد و فرار صهیونیستها از جنوب لبنان بود که
متاسفانه در تقویمهای ما کمتر به آن اشــاره شده
اســت .ســردار قاآنی با اشــاره به مبارزه حــزبا...
لبنان با صهیونیستها و فرار آنها از لبنان در سال
 ۲۰۰۰میالدی اظهار کــرد :در ســال  ۲۰۰۰و
پس از جنایتی که صهیونیستها در سال ۱۹۸۲
مرتکب شدند ،سربازان اسرائیلی وارد ارتفاعات
سرکوبدرجنوبلبنانشدند،تربیتشدگانمکتب
امام(ره) با همین فرهنگ فتح خرمشهر و دارا بودن
ابتداییترینتجهیزاتتوانستندرژیمصهیونیستی
با پیشرفتهترین سالحها را در روز چهارم خرداد
سال ۲۰۰۰میالدی از جنوب لبنان فراری بدهند
و نه این که عقبنشینی کند .وی ادامه داد :وقتی
صهیونیستها از جنوب لبنان فرار کردند غذای
ظهرشانرویچراغهایخوراکپزیباقیماندهبود
وبیسیمهایآناننیزروشنبود.بچههایمقاومت
و حزبا ...لبنان به این شکل طبق تفکر امام(ره) و
با فرهنگ سوم خرداد توانستند صهیونیستها را
شکستبدهند.
▪از مکتب امام عقبگرد کنیم ،می شویم دوم
خردادی

به گزارش فارس ،فرمانده نیروی قدس سپاه با
بیان این که مناسبت دیگری با عنوان دوم خرداد
نیز وجود دارد ،اظهار کرد :سوم و چهارم خرداد
ارتباط مستقیم به مقاومت دارد و دوم خرداد نیز به
مقاومتارتباطمستقیمدارد.ویخاطرنشانکرد:
این که این روزها در کنار یکدیگر قرار میگیرند
تفضل الهی است تا فکر کنیم اگر بر مدار مکتب
امام(ره) حرکت کردیم ،آن گاه ادامه سوم خرداد
چهارم خــرداد است و اگر به هر دلیلی عقبگرد
کردیم ،میشویم دوم خردادی .وی ادامه داد :ما
با برخی اشخاص جنگ و دعوا نداریم ،بصیرت جزو
برجستگی باالی نیروهای سپاه و فرزندان میدان
مقاومت است .سخنان بسیاری درباره دوم خرداد
وجود دارد اما اگر آنها را جمع کنیم ،عصاره این
است که پیروان این تفکر یا اهل مقاومت نبودند
یا بریدههای صحنه انقالب و مقاومت بودند.
هیچ کدام از آنها مرد میدان مقاومت و استمرار
آن نبودند .انقالب اسالمی مرد میدان مقاومت
میخواهد و اگر این همه پیروزی در صحنههای
مختلف حاصل شده به این علت است که انقالب
اسالمی یکبار دیگر برای همه مسلمانان و اهل
دنیا گرد را از روی آیات مبارکه مقاومت در قرآن و
این سبک زندگی مقاومت ارزشمند ،پاک کرد .در
عین حال این بخش از سخنان سردار قاآنی درباره
دوم خرداد بازتاب گسترده ای در فضای مجازی
داشت و واکنش هایی را از سوی برخی کاربران
برانگیخت.

