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امام جمعه موقت تهران با تاکید بر برخورد با متخلفان مطرح کرد

وزیر اطالعات:

رئیس جمهوری در مهاباد:

کابوس مسکن برای مستاجران

دو فرانسوی بازداشت شده توریست
نبودند

وزیر اطالعات گفت :هوشیاری ،همکاری و
همراهی تحسین برانگیز مردم با دولت مردمی
توطئه های دشمنان را خنثی کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
سید اسماعیل خطیب وزیر اطالعات در بیست
و یکمین همایش سراسری دادستانهای مراکز
استانها گفت :هماهنگی و هم افزایی دستگاه
های قضایی ،اطالعاتی ،نظامی و انتظامی باعث
ایجاد امنیت ،آسایش و رفاه برای مردم می شود
و امروز با انتخاب مردم ،دولتی مردمی مستقر
است که در شرایط خاص مشغول فعالیت شده
و تصمیم دارد اقداماتی شجاعانه و مدبرانه
انجام دهد تا منافع ملی و مردمی را تامین
کند و همانطور که این دولت انقالبی در بحث
سالمت توفیقات بزرگی داشته و انتظارات و امید
را در بطن جامعه مضاعف کرده است ،طرح
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها را براساس
مصوبات مجلس شورای اسالمی اجرا میکند.
وزیر اطالعات با اشاره به فضاسازی رسانه های
معاند در پی اجرای طرح مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانهها گفت :دشمنان با استفاده از
فضای رسانه ای به دنبال ایجاد ناآرامی و خدشه
به امنیت کشور بودند که با هوشیاری ،همکاری
و همراهی تحسین برانگیز مردم و هشدارها و
اقدامات به موقع دستگاههای اطالعاتی و امنیتی
و هماهنگی دستگاه قضایی ،توطئه های آنان
خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و ضربه به امنیت
کشور همچنان جزو برنامههای جنگ ترکیبی
دشمن است.
خطیب با اشاره به دستگیری دو فرانسوی که
اخیرا توسط وزارت اطالعات دستگیر شده اند
گفت :دو فرد فرانسوی بازداشت شده توریست
نبودند ،ما از قبل به اطالعاتی پیرامون آنها
دست یافته بودیم و از لحظه ورود به کشور
آنها دقیقا تحت نظر بودند .این افراد به محض
ورود ،قرارهای تشکیالتی با چند کانون و محفل
غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند .طبق
مستندات موجود ،این دو فرانسوی به دنبال
ایجاد ارتباط تشکیالتی بین کانون های غیرقانونی
و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش های صنفی،
اهداف گروهک ها و سرویس های جاسوسی
را دنبال می کردند .بر اساس اطالعات موثق
برخی از عناصر کانون های غیرقانونی مورد نظر
با گروهک های تروریستی شناخته شده و برخی
جواسیس شناسایی شده خارج نشین متصل
بودند که به زودی اطالعات بیشتری درخصوص
این پرونده منتشر خواهد شد.

سیاستروز

امام جمعه موقت تهران گفت :مسئله مسکن برای
مردم حیاتی است و در شرایط فعلی ،به خصوص در
تابستان و برای کسانی که مستاجر هستند مسکن
یک کابوس است؛ این وضعیت که یا مبلغ مورد نظر
را بپرداز یا خانه را خالی کن رنج دهنده است.
حجتاالسالم حاج علی اکبر همچنین گفت :ما
شنیدیم دو فوریتی را مجلس در این زمینه تصویب
کرده است و فوری تر از این حرفاست معلوم است
که قوانین قبلی کارآمد نبوده است؛ منطقی سازی
اجاره بها مهم است البته مالکان خانه هم حقی دارند
اما باید منطقی باشد .هم توقع داریم به لحاظ قانونی
تقویت شود و هم از دولت توقع داریم تدابیر ویژه
ای داشته باشد و تعزیرات هم کنترل بازار اجاره را
در دستور کار قرار داد و تسهیل افزایش وام ودیعه
هم انجام شود.
ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه
و شهرسازی در حوزه مسکن ،سقف افزایش اجاره
بها در تهران و شهرستانها را تعیین کرد.
بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن
نسبت به اجاره بهای سال  ، ۱۴۰۰در تهران حداکثر
 ۲۵درصد ،کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر
جمعیت  ۲۰درصد و سایر شهرها  ۱۵درصد به
تصویب رسید.
بر پایه این مصوبه  ،سازمان تعزیرات حکومتی
مکلف شد تا با مشاوران امالک متخلف که این
سقف افزایش را رعایت نکنند ،برخورد کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به
انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه
به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق
قانون اقدام کند.
رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی در این باره
گفت :امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل
است .درصورتی که مستاجری در آن خانه بود برای
تمدید در تهران  ۲۵درصد باید اجاره افزایش یابد و
مستاجر جدید هم  ۲۵درصد بیشتر از مستاجر قبلی
پرداخت کند.
هم اکنون  ۴۰هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در
سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعالم بانک
مرکزی برای کالن شهر تهران  ۶۰میلیون برای سایر
شهرها  ۴۵و برای شهرهای کوچک هم  ۳۵میلیون
تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود  ۱۸درصد در
نظر گرفته شده است.
در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا
طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره  ۲۵درصد تعیین
شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح
توسط بازرسان و شورای حل اختالف بسیار دقیق بود
که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵
درصد نرخ اجارهها شد.
این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر
شده در خصوص اجاره بهای مسکن ،آورده است:
محدودیت افزایش سقف اجارهبها در سالهای
 ۹۹و  ۱۴۰۰براساس گزارشهای واصله تاثیر قابل
مالحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم
افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است
که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها
برای قراردادهای تمدیدی سال  ۱۴۰۱در دستور کار
قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده

خروجی رای «مجلس انقالبی» پیشبینیها را زیرورو میکند؟

تولید دانش بنیان می تواند موجب
توسعه شود

حجتاالسالم حاج علی اکبری گفت :مسئله مسکن برای مردم حیاتی است و این وضعیت که یا مبلغ مورد نظر را بپرداز یا خانه را خالی کن رنج دهنده است.

دولت کنونی
جسارت ورود
به اصالح نظام
اقتصادی را دارد،
اما نکته مهم
روش اجرای
آن است که
طبقه ضعیف تر
جامعه بیش از
گذشتهآسیب
نبینند و طعم
شیرین اصالح
نظام اقتصادی را
بچشند
است.
از سوی دیگر نیز دو روز پیش نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با دو فوریت بررسی «طرح کنترل
و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی» موافقت
کردند.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در
دفاع از این طرح گفت :اجارهبها به صورت نابرابر،
بدون استدالل و نامتعارف افزایش یافته است،
بنگاههای معامالت ملکی هم از شرایط رها شده در
این بخش سو استفاده میکنند .از طرفی اگر شرایط
مستاجران ساماندهی نشود در تابستان  ۱۴۰۱بخشی
از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده
و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند
و این کوچ مشکالت و معضالت اجتماعی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد
کرد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه از قوه قضائیه
خواست تا با کسانی که باعث افزایش بی رویه اجاره
بها میشوند با قاطعیت برخورد کند.
دولت کنونی جسارت ورود به اصالح نظام
اقتصادی را دارد
حجتاالسالم حاج علی اکبری با اشاره به سیاست
تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عادالنهسازی
نظام توزیع یارانهها که از سوی دولت اجرایی شده
است ،گفت :جریان ارز ترجیحی کشور را به بهشت
قاچاقچیان کاالهای اساسی و مواد غذایی تبدیل کرده
و میدان را برای تُرکتازی رانتخواران فاسد و دالالن
هوسباز به شدت باز کرد اما اخیرا ً دولت با عمل به
قانونی که در مجلس تصویب شده ،اصالح این روند
را آغاز کرده و مسأله مردمیسازی یارانهها در بخشی
از کاالهای اساسی که مورد اجماع اقتصاددانان است
حرکتی بسیار ارزشمند است و همه قانع شدهاند که
این اصالح باید صورت گیرد.

چندی پیش رئیس جمهور در گفتوگویی
تلویزیونی از اصالح نظام اقتصادی خبر داد و گفت
که به ازای هر نفر ،برای سه دهک اول  ۴۰۰هزار
تومان و  ۶دهک بعدی  ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت
خواهند کرد.
پس از صحبتهای حجت االسالم رئیسی ،بانک
مرکزی اعالم کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب
سرپرستان خانوار  ۲۳میلیون ایرانی معادل ۷۲
میلیون نفر واریز خواهد شد.
در پی این اقدام و مردمی سازی و توزیع عادالنه
یارانهها ،کاالها هم اکنون با نرخ و قدیم عرضه
میشوند.
مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعالم کرده
بودند سال گذشته  ۱۵.۶میلیارد دالر ارز ترجیحی
یعنی معادل  ۳۱۲هزار میلیارد تومان یارانه از سوی
دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند
جامعه به دلیل مصرف بیشتر ،استفاده بیشتری را
از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه
به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه
رسیده است.
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت :شرایط
اقتصادی دنیا ،مسأله امنیت غذایی ،تحوالت اوکراین
و پدیده خشکسالی باعث شد که این اقدام سرعت
بگیرد و خوشبختانه دوستان به این قضیه سرعت
دادند .بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا که صادر
کننده کاالهای اساسی بودند ،امروز به وارد کننده
تبدیل شدهاند و حتی در برخی از کشورها برای
کاالهای اساسی سهمیهبندی در دستور قرار گرفته
است.
روسیه و اوکراین درمجموع نیمی از صادرات گندم
دنیا را به خود اختصاص دادهاند .کشور اوکراین
صادرکننده  ۵۰درصد از روغن گل آفتابگردان در
دنیاست و هر دو این محصوالت کشاورزی در تهیه

محصوالت غذایی مختلفی در دنیا نقش دارند اما
در پی جنگ اوکراین و درگیری این دو کشور ،قیمت
محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی افزایش قابل
مالحظه ای در جهان داشته است.
مثال هم اکنون در آمریکا اقالم مورد نیاز مردم در
خواربارفروشی در حال رشد قیمت هستند.
قیمت مواد غذایی در این کشور تنها از مارس تا
آوریل  ۱.۵درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی
افزایش زیادی کرده و آمریکاییها را تحت تأثیر قرار
داده است.
دبیرکل سازمان ملل نیز دیروز در اجالس غذای
سازمان ملل هشدار داد که جنگ در اوکراین خطر
کمبود مواد غذایی و گرسنگی در سطح گسترده در
جهان را در ماههای آینده افزایش داده است.
آنتونیو گوترش گفت که جنگ ناامنی غذایی در
کشورهای فقیرتر را به دلیل افزایش بها بدتر کرده
و اگر صادرات غذایی از اوکراین در حد دوران قبل
از جنگ از سر گرفته نشود ،جهان ممکن است با
قحطی بزرگی که چند سال ادامه خواهد داشت
روبهرو شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این باره
با بیان اینکه هیچ مشکلی در ذخایر کاالهای اساسی
کشور وجود ندارد گفته بود که با تالشهای جدی
دولت ،دغدغه ای برای تأمین نیازهای مردم کشور
وجود ندارد و با وجود اینکه امروز شاهد کمبود
کاالهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم،
مردم ایران دغدغه ای در خصوص فراوانی کاال
ندارند.
حجتاالسالم حاج علی اکبری در ادامه گفته که
دولت کنونی جسارت ورود به اصالح نظام اقتصادی
را دارد ،اما نکته مهم روش اجرای آن است که طبقه
ضعیف تر جامعه بیش از گذشته آسیب نبینند و
طعم شیرین اصالح نظام اقتصادی را بچشند.

بزنگاه آینده سیاسی قالیباف
محسنی بندپی میگوید :ما در سوزاندن مدیران ،سابقه
طوالنی و کارنامه بلندباالیی داریم .بخشی از نقدها درباره
«سیسمونی» به آقای قالیباف ،درست بود اما دلیل نمیشود،
کل تجارب و توانمندی او را بابت این نقدها ،نفی و طرد شود.
بهارستانیها درگیر انتخابات هیئت رئیسه هستند و در ۴
خرداد سومین انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم برگزار
خواهد شد اما هنوز نامزدهای هیئت رئیسه و ریاست مجلس،
اعالم رسمی و قطعی نشدهاند.
شاید تا مدتی قبل ،ریاست چند باره محمدباقر قالیباف،
حتمی به نظر می رسید اما رسانه ای شدن خرید سیسمونی
خانواده او از ترکیه و بازتاب انتقادی گسترده آن ،تردیدهایی
جدی درباره میزان سبد رای او ایجاد کرده است.
از درون مجلس ،تاکنون ،فقط فراکسیون انقالب اسالمی
مجلس از ریاست قالیباف اعالم حمایت کرده و بقیه
فراکسیونها ،فعال ،سکوت را ترجیح داده اند و همین نکته ،به
تردیدها و شائبه ها دامن زده است.
با توجه به فضای موجود  ،کارشناسان معتقدند انتخابات
چهارم خرداد ،نه فقط از زاویه ریاست مجلس بلکه فراتر از آن
،نقطه تعیین تکلیف و بزنگاه آینده سیاسی قالیباف است زیرا
رای نیاوردن احتمالی در این انتخابات ،قالیباف را به حاشیه
میدان سیاست در ایران خواهد راند و بازگشت او به رقابت
های سیاسی را بسیار دشوار خواهد کرد اما تمدید ریاست بر
قوه مقننه ،جایگاه او در سپهر قدرت کشور را تا حدود زیادی
حفظ و تضمین می کند و مرحله بازسازی اعتبار اجتماعی

لطمه دیده اش ،ماموریت ناممکن نخواهد بود.
در تحلیل رای گیری روز چهارم خرداد مجلس ،عده ای از
رسیدن «سردار خلبان» به خط پایان سیاست ورزی سخن
میگویند و عده دیگری تاکید دارند ،قالیباف به علت نداشتن
رقیب جدی ،همچنان گزینه برتر بهارستان نشینان برای
ریاست خواهد بود.
در این میان ،سخنگوی فراکسیون مستقل والیی ،تاکید دارد
که در این مجلس ،هیچ چیز مشخص نیست و ممکن است
خروجی رای گیری چهارم خرداد ،همه معادالت و پیشبینیها
را زیرورو کند.
توگوی خبرآنالین با محمدعلی محسنی بندپی را
گف 
بخوانید:
نامزدهای هیئت رئیسه قطعی شدهاند؟
این روزها ،مجلس به شدت درگیر انتخابات هیئت رئیسه
است و تعداد زیادی به نامزدها اضافه شدهاند و این موضوع،
انتخابات هیات رئیسه را پیچیده تر و خیلی سختتر خواهد
کرد.
موضع فراکسیون مستقلین والیی درباره این انتخابات
چیست؟
فراکسیون مستقلین والیی نیز شاخصها و عملکرد هیات
رئیسه فعلی و همچنین انتظارات از هیات رئیسه قبلی را به طور
کلی بررسی کرده است .چند باری هم درباره رئیس مجلس
صحبت شده اما هفته آینده ،تک تک نامزدها را بررسی و به
جمع بندی و نتیجه نهایی خواهیم رسید.

سوای قالیباف چه کسانی برای ریاست مجلس نامزد
شدهاند؟
از گزینههای دیگر ریاست مجلس  ،آقای میرتاج الدینی
هستند که البته اعالم رسمی نکرده اند اما شنیده ها از نامزدی
ایشان حکایت دارد .آقای آقاتهرانی هم گویا قصد اعالم نامزدی
دارند.
نمایندگان مجلس به حضور اعضای جبهه پایداری در هیات
رئیسه ،اقبال و تمایلی دارند؟

برای صندلی ریاست مجلس ،بعید میدانم نمایندگان از
نامزد پایداری استقبالی کنند .اما فراموش نکنیم ،این مجلس،
مجلسی انقالبی است و تجربه نشان داده تا دقیقه نود هر
احتمالی ممکن است رخ دهد و خروجی رای گیری ،همه پیش
بینی ها را زیر و رو کند .بنابراین باید منتظر ماند و دید ۴
خرداد ،انتخابات چگونه پیش خواهد رفت و نتیجه آن چه
خواهد شد.
انتقادها از خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه میتواند
بر میزان آرای او برای کسب کرسی ریاست مجلس تاثیری
داشته باشد؟
ما در سوزاندن مدیران ،سابقه طوالنی و کارنامه بلندباالیی
داریم اما بعید میدانم نمایندگان مجلس برای اشتباهی که
رخ داده ،بخواهند توانمندی ،سوابق ،تجربیات و دانش یک
نامزد را در نظر نگیرند و او را حذف کنند .بخشی از نقدها به
آقای قالیباف ،درست بود اما دلیل نمی شود  ،کل تجارب و
توانمندی او را بابت این نقدها  ،نفی و طرد شود.

رئیس جمهوری تاکید کرد که مسئله تولید آن
هم تولید برپایه علم و فناوری باید مورد توجه
قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی
در مراسم دیدار با اقشار مختلف مردم ،ایثارگران
و خانواده شهدای مهاباد اظهار کرد :باید از
ظرفیتهای استان جهت رفع بیکاری و ایجاد
اشتغال بهره گیری کنیم؛ چرا که اشتغال زایی
جزء برنامههای محوری دولت است.
وی با اشاره به اینکه مسئله مردم ،خواستهها
و معیشت مردم برای دولت نکتهای محوری
است ،تصریح کرد :همانگونه که در بحث کرونا
همکاری مردم موجب شد به نتایج مطلوب
برسیم ،در زمینه اقتصادی نیز با مشارکت و
همراهی مردم گام های زیربنایی را در جهت
رشد اقتصادی ۸درصدی خواهیم برداشت.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :مردم منطقه
یک آزمون ویژه دادند و آن آزمون این بود که در
مقابل بدخواهان ،معاندان و منافقین با بصیرت
ایستادگی کردند و آنها را ناامید کردند.
رئیسی با تاکید به اینکه مسئله تولید در استان
یک مسئله مهم است ،اظهار کرد :مسئله تولید
آن هم تولید بر پایه علم و فناوری باید مورد توجه
قرار گیرد؛ چرا که تولید دانش بنیان می تواند
موجب توسعه شود.
وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه اشتغال
جوانان فارغ التحصیل از محورهای کاری دولت
است ،خاطر نشان کرد :بومی گزینی و گزینش
از نیروهای کارآمد بومی خود استان از اولویت
های کاری دولت است.
رئیس جمهور در خصوص بازگشایی مرزها
و بازارچه های استان نیز یاد آور شد :مرز یک
فرصت است ،نه یک تهدید ،بنابراین از این
فرصت باید جهت تبادل اقتصادی ،تجاری و
ایجاد زمینه برای تبادالت مرزی و فعال کردن
تجارت استفاده کرد.
وی ادامه داد :بازگشایی و فعال کردن بازارچه
های مرزی آذربایجان غربی به صورت قانونمند
مورد تاکید دولت است.
رئیسی تصریح کرد :رمز توسعه یافتگی در
کشور و رفع مشکالت وجود وحدت و انسجام
ملی است و این وحدت به خوبی در استان قابل
مشاهده است.
وی ادامه داد :مردم از دولت انتظار به حق
دارند و آن رفع مشکالت فعلی از جمله اشتغال
است که دولت با همه توان در جهت حل این
مشکل فعال است.

ظریفیان:

اقتصاد کشور به جراحی نیاز داشت
یک فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر
اینکه اقتصاد کشور به اصالحات اساسی نیاز
دارد،گفت :خود ِ دولت باید به دنبال جامعه
هدف رفته و آنها را شناسایی کند.
غالمرضا ظریفیان در گفتوگو با ایسنا،
با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به اصالحات
اساسی نیاز دارد ،گفت  :اصالح نظام یارانهای
که در واقع یک جراحی اقتصادی است برای
کشور الزم بود .البته این جراحی هزینه هم
دارد .در واقع یک دوره پیش از جراحی وجود
دارد که باید برنامهریزی الزم در آن انجام
شود ،جراحی را کسانی انجام دهند که توانایی
و اعتبار الزم را دارند و پس از دوره جراحی هم
باید نظارت شود که چقدر به اهداف دست
یافتهایم.
وی تأکید کرد :شاید دولت ناچار بود سیاست
اصالح نظام یارانهای را در پیش بگیرد ،ولی
کشور باید به سمت اصالحات اساسیتر و
بنیادیتر در عرصه اقتصادی برود و صرف این
اقدامات موسمی نمیتواند مشکالت اقتصادی
کشور را کامل حل کند .دولت در مسیر اصالح
نظام یارانه ای باید مراقب باشد که جامعه هدف
آسیب نبیند .خود ِ دولت باید به دنبال جامعه
هدف رفته و آنها را شناسایی کند .از بروز
تناقضات جلوگیری کرده و برنامهای داشته باشد
که به میزانی که کاالها گران میشود ،توانایی
اقشار مختلف جامعه هم افزایش مییابد و در
واقع اجازه ندهد فشار اقتصادی بیشتری به
مردم وارد شود.

سردار سالمی:

نمیگذاریم گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن پوکی استخوان
گرفته است ،گفت :در این شرایط اقتصادی نمیگذاریم گرد و غبار ناشی از
محرومیت بر رخسار مردم بنشیند .شما با دستهای نازنینتان رخسار زیبای
مردم را نوازش خواهید کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین سالمی در اجتماع بزرگ سپاهیان محمد
رسولالله(ص) خطاب به پاسداران سپاه محمد رسولالله اظهار کرد :بار دیگر
لشکریان آسمانی خداوند روی زمین صف کشیدند .شما سپاه رسول خدا هستید.
امتداد آن نسل عظیم و باشکوه که در چنین روزهایی خرمشهر را آزاد کرد .شما
همچنان محافظان اسالم و رویشهای جدید در عرصه انقالبمان هستید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره اشغال جنوب لبنان توسط
رژیم صهیونیستی گفت :لشکری که به آن سرزمین اعزام شد ،لشکر محمد
رسول الله بود .اولین فرمانده رشیدی که در آن میدان توسط رژیم صهیونیستی
به اسارت گرفته شد ،حاج احمد متوسلیان بود .این نشان میدهد که فاتحان
بیت المقدس بشارت دهندگان نسیم رحمت الهی برای آزادی مسلمانان از
بردگی کفار و نجات آنها از شر شرارتهای رژیم صهیونیستی است.
سردار سالمی خطاب به رزمندگان سپاه محمد رسولالله گفت :شما کسانی
بودید که در سختترین حادثه تاریخ ،زمانی که دشمنان اسالم و ایران از آمریکا
تا اروپا و نظامهای مرتجع او همراه آمریکا و صدام بودند ،ایستادید .امام را در

صحنه نبرد جهانی تنها نگذاشته و به عهدتان وفا کردید .شما مردان والفجر
هشت هستید که از اروند عبور کردید .شما آمدید تا مانع از تکرار تجربیات تلخ
تاریخ صدر اسالم شوید .شما آمدید تا امام مسلمین در مسجد کوفه ضربت
نخورد ،آمدید تا امام مجتبی در نبرد سهمگین با سپاه معاویه تنها نماند ،آمدید
تا حادثه غمانگیز عاشورا تکرار نشود.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه تاریخ را مردانی
میسازند که به اهدافشان استقامت بورزند ،گفت :ملتها برای زندگی و بقای
عزتمندانه همواره باید بدرخشند .حیات و بقای عزتمند و استقالل و آزادی فقط با
استقامت در یکسری لحظات محقق نمیشود .مقاومت باید امتداد داشته باشد.
ملت عزیز ایران که درسهای فراموشنشدنی به دشمنان دادند ،با این حقیقت
مسلم آشنا هستند که امروز استقالل و کرامت ما مجد اسالم است .این مهم به
این مسئله وابسته است که در صحنه دفاع از انقالب و نظاممان باقی بمانیم.
سردار سالمی در ادامه سخنانش درباره معادالت جهانی اظهار کرد :این مردم
عزیز هر روز آرزوهای دشمن را با خود دشمن دفن میکنند .دشمن اما همواره
در کمین است .هرگاه شما پیروزیهای بزرگ میآفرینید ،او همه استعدادش را
بهکار میگیرد تا کام شما را تلخ کند .دشمن همواره مثل گرگهای گرسنه زوزه
میکشد و خیاالت باطلش را در فضاهای رسانهای متراکمش منتشر میکند .او
فکر میکند که ملت ایران به فراخوانیهایش پاسخ میدهد .دشمن هنوز ملت

ایران را نشناخته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه در این  ۴۳سال انقالب
کاخ سفید لحظهای از طراحی توطئه دست برنداشت ،گفت :هیچ لحظهای بدون
اتاقهای فکر توطئه آمریکایی نیست .در نقطه مقابل ملت ایران همواره خنثیگر
این توطئهها بوده است .به همین خاطر ،دشمن نزول کرده و فروغش کم شده
است .دشمن را در حال زوال میبینیم .مصداق فرارش میشود افغانستان،
شکستش در یمن و فرار تدریجیاش از عراق .مردم ما همانند خورشید به سمت
آسمان در حال حرکت هستند.
سردار سالمی تأکید کرد :صدای شکستن استخوانهای دشمن شنیده
میشود .دشمن پوکی استخوان گرفته است؛ اگر چه به ظاهر هنوز قدرتمند
است اما از درون خالی شده است .این روزها شکوهی از آرامش بر قلبهای
ملت ایران هویدا است .هر چه دشمن بر طبل دروغ و کذب مینوازد ،مردم ایران
آرامتر میشوند .مردم در صحنه مهربانی و گرفتن نگین انگشتری والیت با قامتی
برافراخته برای حفظ دستاورد شکوه شهیدانمان در صحنه هستند .نمونهاش
همین رزمایش بسیجیان سپاه رسول الله(ص) است .ما این سپاه را در سیل
آققال ،زلزله سرپلذهاب و در مهار بیماری کرونا دیدهایم .امروز هم باید به
امداد مردم بشتابید .باید در این شرایط اقتصادی به مردم کمک کنیم .این روزها،
روزهای کار است .نمیگذاریم گرد و غبار ناشی از محرومیت بر رخسار مردم

بنشیند .شما با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد.
سردار سالمی در پایان تأکید کرد :آرزوهایتان در طول زمان تحقق یافت .در
فاصله نزدیکی این آرزوی بزرگ هم محقق خواهد شد که به امامت پیشوای
مسلمین در صحن مسجد االقصی نماز بخوانید.

