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 پيامدهاي يک انتصاب استراتژيک
 انتصاب سردار سالمي به عنوان فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي و جابه جايي وي با سردار جعفري )در حالي كه هنوز يك سال 
تا پايان تمديد مدت سه س��اله فرماندهي وي باقي مانده بود( به زعم 
بسياري از كارشناسان يك انتصاب حساس، به موقع )از حيث شرايط 
ويژه زماني و رخداد هاي داخلي و بين المللي و... ( و استراتژيك تلقي 
مي شود. اين انتصاب كه با استقبال و شادي دوستداران انقالب و قاطبه 
مسئوالن كشوري و لشکري مواجه شد، خشم دشمنان نظام، به ويژه 
شيطان بزرگ و هم پيمانانش در محور شيطاني عبري، غربي، وهابي 

را برانگيخته و با بازتاب هاي فراوان روبه رو شده است.
 سردار سالمي در سطح جهان به يك چهره انقالبي، ضد صهيونيست، 
مدافع سرسخت واليت و مدافع محور مقاومت معروف و مشهور است 
و در داخل نيز سس��ت كمربندها و وادادگان سياس��ي از وي خاطره 

خوشي ندارند. 
راديو فردا وابسته به سازمان سيا در تحليلي كه نتوانسته عصبانيت خود 
را از اين انتصاب پنهان كند در عين توهين هاي مکرر به اين فرمانده 
دلير و شجاع و ضد صهيونيست خواس��ته يا ناخواسته به ويژگي ضد 
صهيونيست بودن وي اذعان و اعتراف كرده و نوشته: »غلط نيست اگر 
گفته شود سالمي پر صالترين صدا در درون مجموعه سپاه در دفاع از 
»جبهه مقاومت« و غرب ستيزي در دهه اخير بوده است.« اين راديو در 
عين حال سعي در تحريك جناح هاي سياسي و ايجاد دوقطبي سازي 
كرده و نوش��ته: »اما ويژگي بارز ديگر س��المي بيان س��خنان خيلي 
صريح و استفاده از تحريك آميزترين واژه ها در دفاع از ماجراجويي و 
ستيزه جويي در سياست خارجي اس��ت.  او بارها علناً از نابودي دولت 
اسرائيل دفاع كرده اس��ت. در س��خنراني خود در نماز جمعه تهران 
 در فروردي��ن ۱۳۹۷ اين چنين ب��ه تهديد دولت اس��رائيل پرداخت: 
» ما ش��ما )رژيم صهيونيس��تي( را خوب مي شناس��يم، ش��ما بسيار 
آسيب پذير هستيد، ش��ما نه عمق و نه عقبه داريد، شما به اندازه يك 
عمليات بيت المقدس ما هستيد. هر نقطه اي از سرزمين تحت اشغالتان 
تقاطع آتش از شمال و غرب است، اين پديده جديد است. شما راهي 

براي فرار نداريد و در دهان اژدها زندگي مي كنيد. «
بنگاه س��خن پراكني دولتي بي بي س��ي نيز در راديوي فارسي خود به 
قاطعيت فرمانده جديد س��پاه پاس��داران اعتراف كرده و در تحليلي با 
اشاره به انتصاب فرمانده جديد سپاه نوشت: »]سرلشکر[ حسين سالمي 
هميش��ه ترجيح مي دهد كه به صريح ترين شکل ممکن نظرش را بيان 
 كند. به ويژه وقتي پاي »دشمنان« و رقباي منطقه اي ايران وسط باشد. «

هم زماني اين انتصاب با: ۱- تروريس��تي معرفي كردن س��پاه از سوي 
شيطان بزرگ؛ ۲- ابعاد امنيتي سفر عمران خان به ايران؛ ۳ - خواب هاي 
آشفته اي كه محور ش��رارت عبري، غربي، وهابي براي سال ۹۸ تدارك 
ديده اند؛ ٤ - آغاز دهه پنجم انقالب؛ ۵ - ص��دور بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي؛ ۶ - انتصاب هم زمان س��ردار جعفري به عنوان فرمانده قرارگاه 
فرهنگي اجتماعي حضرت بقي��ه اهلل االعظم ارواحنافداه و نقش��ي كه 
اين قرارگاه در گام دوم انقالب ايفا خواهد ك��رد؛  ۷ - انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در پايان سال جاري؛ ۸ - توسعه عمق استراتژيك ايران؛ 
۹ - تحوالت منطقه غرب آس��يا؛ ۱۰ - هم زماني اين انتصاب با انتصاب 
رئيس جديد قوه قضائيه؛ ۱۱ - نقش ويژه سپاه در كمك به مردم در واقعه 
تأسفبار سيل در چند استان و افزايش محبوبيت س��پاه در بين مردم؛ 
۱۲ - حمايت يکپارچه و كم نظير همه جناح هاي سياسي در كنار مردم 
از سپاه در برابر اقدام احمقانه ترامپ و حمايت نادر و بي نظير اپوزيسيون 
خارج نشين از سپاه كه با بهت و ش��گفتي نظام سلطه مواجه شد؛ ۱۳ - 
زياده خواهي ها و گزافه گويی ه��ای متوهمانه و احمقانه وهابيون و رژيم 
سعودي حاكم بر حجاز؛ ۱٤ - تحوالت صورت گرفته در اردوگاه ناتوي 
عربي؛ ۱۵ - تالش هاي مضاعف محور شرارت عبري، غربي، وهابي براي 
اعمال تغييرات در ساختار سياسي كشورهاي شمال آفريقا و پيشگيري 
از زنده شدن موج دوم بيداري اس��المي و ۱۶- تالش غرب براي انتقال 
تروريست ها و داعش از غرب ايران به شرق و خاصه كشور افغانستان و... 
بر حساسيت هاي آن افزوده و همه نگاه ها را به خود معطوف داشته و در 
 رسانه هاي مجازي نيز در صدر تمامي حساسيت هاي خبري قرارداده است. 
دور از انتظار نيس��ت كه خواب راحت از رژيم منح��وس و كودك كش 
صهيونيس��تي از اين انتصاب سلب ش��ده باش��د.  دور از انتظار نيست 
كه ب��ر آش��فتگی اردوگاه وهابی  اف��زوده ش��ود. آنچه در اي��ن ميان از 
 اهميت ويژه برخوردار اس��ت توجه به ابعاد حکم انتصاب ايش��ان است: 
انتصاب سرلشکر سالمي به عنوان فرمانده كل س��پاه از سوي فرمانده 
معظم كل قوا در زماني انجام ش��ده كه سپاه در اوج درخشش، موفقيت 
و قدرت راهب��ردي در س��طح منطقه و جه��ان ق��رار دارد و همچنين 
 در جبهه ه��اي مختلف جن��گ نرم پيروزي هاي ش��اياني را به دس��ت

 آورده است. 
اين حکم از يك سو ارتقاي توانمندي هاي همه جانبه و آمادگي در همه 
بخش ها را مورد تأكيد قرار مي دهد و از سوي ديگر تقويت گوهر دروني 
سپاه يعني تقوا و همچنين بصيرت )همان گونه كه در احکام انتصاب 
نماينده ولي فقيه، فرمان��ده كل ارتش، فرمانده نيروي هوايي ارتش و 
دريايي س��پاه و... آمده( را هدف گيري نموده كه حاكي از اهميت آن 
 به عنوان ويژگي متمايزي از س��اير نيروهاي نظامي در جهان اس��ت.

انتصاب سردار سالمي )در شرايطي كه محور شيطاني غربي، عبري، 
وهابي تالش مي كند با شانتاژ و پروپاگاندا سپاه را از وظايف اصلي اش 
منحرف كند( كه از تجربيات ارزشمندي در عرصه هاي مختلف و نگاه 
راهبردي و دقيق بر مسائل كالن داخلي و بين المللي برخوردار است، 
سبب خواهد شد كه آنها اين انتصاب را براي مقابله با ترامپ »معنادار« 

ارزيابي و از آن احساس خطر كنند. 

سید عبداهلل متولیان

ايران و پاكس�تان براي مبارزه با تروريس�م در 
مرزهاي خود نيروي واكنش س�ريع مش�ترك 
تشكيل مي دهند. اين تصميم مهم ترين خبري 
بود كه روز گذشته در اجالس مشترك هيئت های 
عالی رتبه ايران و پاكستان و همچنين نشست 
خب�ري روحان�ي و عم�ران خان نخس�ت وزير 
پاكس�تان اعالم ش�د. اهميت اي�ن موضوع از 
آن رو اس�ت كه طي يك�ي دو دهه گذش�ته و با 
حمايت های پيدا و پنهان قدرت های خارجي و 
برخي دولت های منطقه جمهوري اسالمي ايران 
در مرزهاي شرقي خود جراحات زيادي از ناحيه 
تروريست ها برداشته است. آخرين مورد از اين 
اقدامات تروريس�تي حادثه بمب گ�ذاری يک 
دس�تگاه اتوبوس حامل نيروهاي سپاه در جاده 
خاش – زاهدان در 24 بهمن ماه 1397 بود كه در 
جريان اين حمله، 27 تن از نيروهاي سپاه شهيد 
و 13 تن مجروح ش�دند. پس از اين اقدام گروه 
تروريس�تي جيش العدل كه در پاكس�تان پناه 
گرفته است، مس�ئوليت آن را به عهده گرفت. 
عم��ران خ��ان روز يك ش��نبه در مش��هد گفت: 
» بدخواهان دو ملت ايران و پاكس��تان همواره در 
تالش هستند تا دو كشور را از يکديگر جدا سازند و 
حمايت از برخي گروهك هاي تروريستي در ايران 
و پاكستان نيز با همين هدف برنامه ريزی مي شود 
اما اشتراكات ديني، تاريخي و تمدني و سياسي دو 
كشور همواره مانع دستيابي دشمنان به اهداف خود 

بوده است. «
اكنون توافق ايران و پاكستان براي تشکيل نيروي 
واكنش سريع در مرزهاي مشترك، مي تواند پيام 
روشني به تروريس��ت ها و حاميان منطقه اي آنها و 
همچنين گام جديدي در روابط دو كشور در مبارزه 
با اين پديده باش��د. دكتر روحاني، رئيس جمهور 
كش��ورمان كه عصر ديروز در نشس��ت مش��ترك 
مطبوعاتي با نخس��ت وزير پاكس��تان شركت كرد 
با تأكيد بر اينکه گام جديدي در روابط دو كش��ور 
برداشته شده است، اظهار داشت: تهران و اسالم آباد 
مصمم به توس��عه همکاري ه��اي همه جانبه خود 
بدون اثرپذيري از كشور ثالث هستند. روحاني در 
اين نشست مطبوعاتي كه پس از مذاكرات مشترك 
هيئت های عالی رتبه و امضاي يك سند همکاري 
ميان دو كشور برگزار شد، گفت: ايران و پاكستان 

براي مبارزه با تروريس��م در مرزه��اي خود نيروي 
واكنش سريع مشترك تش��کيل مي دهند. وي با 
اش��اره به اينکه متأس��فانه در ماه هاي اخير شاهد 
تنش هايي توسط تروريست هايي كه سبعانه عمل 
مي كردند، بوديم، تصريح كرد: خوشحاليم كه طرف 
پاكستاني همه گروهك هايي را كه در اين منطقه 
فعاليت غيرانساني دارند، تروريستي اعالم و با آنان 
برخورد قاطع مي كند. رئيس جمهور همچنين به 
ارتقاي همکاري هاي امنيتي بين نيروهاي مردمي 

و اطالعاتي دو كشور اشاره و تأكيد كرد: يك نيروي 
واكنش سريع مشترك در مرزهاي ايران و پاكستان 

براي مبارزه با تروريسم تشکيل خواهد شد. 
   توافق ايران و پاكستان براي توسعه روابط 

تجاري
روحاني با بيان اينکه ظرفيت هاي خوبي در زمينه 
روابط اقتصادي – تج��اري بين دو كش��ور وجود 
دارد، افزود: دو طرف توافق دارند كه روابط تجاري 
توسعه يابد و جمهوري اس��المي ايران آماده است 
نيازمندي پاكس��تان در زمينه نفت و گاز را تأمين 
كند و همچنين اقدامات الزم براي اتصال لوله گاز 
به اين كشور را انجام دهد. رئيس جمهور ادامه داد: 
آماده ايم تا صادرات برق از ايران به پاكستان به ۱۰ 
برابر افزايش يابد. روحاني با تأكي��د بر اينکه براي 
توس��عه روابط تجاري كميته تهات��ر بين دو طرف 
تشکيل خواهد شد تا صادرات و واردات تهاتر و در 

يك حساب تسويه ش��ود، تأكيد كرد: عالقه داريم 
بنادر چابهار و گوآدر روابط بيشتري داشته باشند 
و ارتباط بين اين دو بندر با اتصال راه آهن گسترش 
يابد. رئيس جمهور همچنين تصريح كرد: مسائل 
مهم منطقه اي، ضرورت همکاري بيشتر بين ايران 
و پاكستان براي ايجاد صلح و ثبات در افغانستان و 
همچنين اقدامات نادرست امريکا در منطقه، به ويژه 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي و اش��غال جوالن توس��ط اين دولت 

نامشروع و همچنين توهين به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي مورد بحث و مذاكره قرار گرفت. 

    دنبال الگوي�ي از انقالب اس�المي ايران 
هستيم

عمران خان، نخست وزير پاكستان نيز در اين نشست 
با بيان اينک��ه با پيروزي انقالب اس��المي در ايران 
شکاف عميق و طبقاتي بين فقرا و ثروتمندان از بين 
رفته است، تصريح كرد: پاكستان نيز به دنبال چنين 
الگويي از انقالب اسالمي ايران است. وي ادامه داد: 
قبل از اينکه وارد مسائل دوجانبه شويم مي خواستم 
دو نکته را عرض كنم؛ اول اينکه اگر انگليسي ها در 
سده ۱۸۰۰ به هند نيامده بودند، االن ما داشتيم به 
زبان فارس��ي با يکديگر صحبت مي كرديم و ديگر 

نيازي به مترجم نبود. 
نخست وزير پاكس��تان افزود: نکته دوم اينکه من 
در س��ال ۱۹۷۲ و در زمان دانش��جويي، سفري به 

تهران داشتم و در آن زمان شکاف فرهنگي عميقي 
بين فقرا و اغنيا را مالحظه ك��ردم اما ديروز و امروز 
با چشمان خودم ديدم كه اين شکاف بسيار بسيار 
كاهش يافته و اين به خاطر بركات انقالب شماست. 
عمران خان با بيان اينکه ما از انقالب ايران حمايت 
مي كنيم، اظهار داشت: در پاكستان جديد به دنبال 
چنين انقالبي هس��تيم كه فاصله فق��را و اغنيا را 

كاهش دهيم . 
عمران خان با بيان اينکه اگر مسئله تروريسم بين 
دو كشور وجود نداشت اختالفات افزايش نمي يافت، 
گفت: نبايد اجازه دهيم كه ش��به نظاميان از خاك 
دو كش��ور براي اقدامات تروريستي استفاده كنند. 
عمران خان با اش��اره به اينکه جمهوري اس��المي 
ايران نيز همانند پاكس��تان براي س��اليان دراز از 
مسئله تروريسم و خونريزي رنج برده است، گفت: 
نيازمند همکاري هاي بيشتر براي مقابله با اعمال 
تروريس��تي و خشونت آميز هس��تيم. نخست وزير 
پاكستان همچنين بر ضرورت صلح و ثبات و امنيت 
در افغانس��تان تأكيد كرد و گفت: آماده همکاري 
براي ايجاد صلح و امنيت در افغانس��تان هس��تيم 
و قطعاً راه حل برون رفت مش��کالت اين كش��ور از 
طريق مسائل سياسي خواهد بود و صلح و امنيت در 
افغانستان براي جمهوري اسالمي ايران و پاكستان 

مفيد و حائز اهميت است. 
عمران خان همچنين اقدامات رژيم صهيونيستي 
در اش��غال جوالن و تغيي��ر پايتخت ب��ه قدس را 
خالف قوانين بين المللي دانست و تأكيد كرد: اين 
اقدامات ناقض حقوق اساسي و انساني فلسطينيان 
اس��ت و همي��ن وضعيت ني��ز در كش��مير وجود 
دارد كه مردم اين س��رزمين نيز كه ب��ه دنبال به 
رسميت ش��ناختن حق سرنوش��ت خود هستند 
سركوب مي ش��وند و ما مطمئنيم مسئله كشمير 
نه از طري��ق نظامي بلکه گفت وگوهاي سياس��ي 
قابل حل است. نخست وزير پاكس��تان با تأكيد بر 
ارتقاي همکاري هاي بين دو كشور در زمينه هاي 
مختل��ف به ويژه تج��اري، اقتصادي، بهداش��ت و 
انرژي ادام��ه داد: دولت جمهوري اس��المي ايران 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي پيشرفت هاي قابل 
توجهي در بخش مراقبت هاي اوليه بهداشتي داشته 
 اس��ت كه اميدواريم بتوانيم از اين تج��ارب ايران 

استفاده ببريم. 

عمرانخان:درپاکستانجدیددنبالانقالبایرانهستیم
تشكيل   نيروي واكنش سريع   در مرزهاي ايران و پاكستان عليه تروريسم

رهبر معظم انقالب در ديدار نخست وزير پاكستان: 

روابط ايران و پاکستان به رغم دشمنان بايد تقويت شود

 حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي رهب�ر معظ�م 
انقالب اس�المي عص�ر دي�روز در دي�دار آقاي 
عمران خ�ان، نخس�ت وزير پاكس�تان و هيئت 
هم�راه، ارتب�اط ملت ه�اي اي�ران و پاكس�تان 
را ارتباط�ي قلب�ي و عميق برش�مردند و تأكيد 
كردن�د: رواب�ط دو كش�ور به رغ�م دش�مني ها 
بايد هر چه بيش�تر مس�تحكم و تقويت ش�ود. 

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در اين ديدار 
با اش��اره به ريش��ه هاي تاريخي ارتباطات دو ملت 
خاطرنشان كردند: اوج عزت و شکوه شبه قاره هند 
در دوران حکوم��ت مس��لمانان بر آن بوده اس��ت و 
بزرگ ترين ضربه استعمارگران انگليسي به اين منطقه 
مهم، نابود كردن تمدن برجسته اسالمي در آن بود. 

رهبر انقالب اسالمي با تجليل از شخصيت هاي بزرگ 
پاكستاني همچون اقبال الهوري و محمدعلي جناح، 
گفتند: روابط خوب، به نفع هر دو كشور است اما اين 
روابط دش��منان جدي دارد كه باي��د بر خالف ميل 
آنها، همکاري ها و ارتباطات در بخش های مختلف 

تقويت شود. 
ايشان، مسائل امنيتي در مرزهاي دو كشور را مهم 

خواندند و افزودند: گروه هاي تروريس��تي كه عامل 
ناامني در مرزها هستند با پول و سالح دشمنان تغذيه 
مي ش��وند و يکي از اهداف حركت های ضدامنيتي 
در مرزهاي ايران و پاكس��تان، آلوده كردن روابط دو 

كشور است. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با تشکر از كمك های 
دولت پاكستان در قضيه سيل اخير، آغاز سفر آقاي 
عمران خان به كش��ورمان از مش��هد و زيارت حرم 
مطهر حضرت علي بن موس��ي الرضا عليه السالم را 
نشانه اي خوب برشمردند و ابراز اميدواري كردند با 
عنايات آن حضرت، اين سفر براي هر دو كشور مفيد 

و سازنده باشد. 
در اين ديدار كه آق��اي روحاني رئيس جمهوري نيز 
حضور داشت، آقاي عمران خان نخست وزير پاكستان، 
مذاكرات خود در تهران را خوب خواند و گفت: در اين 
مذاكرات بسياري از مسائل حل شد و وزراي پاكستاني 

نيز مذاكرات خوبي با همتايان ايراني خود داشتند. 
نخست وزير پاكستان با اشاره به روابط تاريخي ايران 
و هند، گفت: مسلمانان ۶۰۰ سال بر هند حکومت 
كردند و تأثير ايران بر آنها چنان بود كه زبان رسمي 

حکومت هند، فارسي شد. 
آقاي عم��ران خان بزرگ ترين غارت ث��روت هند را 
مربوط به دوره حضور انگليس در اين كش��ور خواند 
و افزود: انگليسي ها همه ثروت هند را غارت كردند، 
نظام آموزشي آن را نابود و هند را به عنوان مستعمره 

جواهرنشان نامگذاري كردند. 
نخست وزير پاكستان با بيان اينکه برخي نمي خواهند 
روابط تهران و اسالم آباد به يکديگر نزديك شود اما 
مي توانيم بر مش��کالت فائق آييم، خاطرنشان كرد: 
تالش مي كنيم روابط دو كشور مستحکم تر از قبل 
ش��ود و با دولت جمهوري اس��المي ايران در تماس 

مستمر خواهيم بود. 

ژه
وی

 نظریهپردازیبيسودآخوندي 
عباس آخوندي با س��ابقه آشفته در وزارت مس��کن و راه و 
شهرس��ازي و ناكارآمدي مش��هود كه اعتراضات گسترده 
عليه او را موجب ش��د، ناكام در كار اجرايي، ماه هاست فقط 
نظريه پردازی مي كن��د؛ از اي��ن روزنامه ب��ه آن روزنامه. او 
روز گذشته در سرمقاله روزنامه ش��رق در مورد آنچه »ايده 
ايران« ناميده، نوشته است. يادداشتي كه گويا بخشي بريده 
از يك كتاب آكادميك و كالس��يك سياس��ي است و بدون 
بيان ش��اخص و معياري از آنچه ايده ايران مي نامد، به پايان 
مي رسد. يادداشتي طوالني كه دو ستون و نيم از روزنامه را 
به خود اختصاص داده و هي��چ اطالعات مفيدي به مخاطب 
نمي دهد و جالب آنکه در انتها هم به سايت عباس آخوندي 
ارجاع داده است! تئوري پردازي هاي بي سود و حاشيه ساز در 
دولت هاي قبلي هم وجود داشت. اس��فنديار رحيم مشايي 
بارها و بارها از مکتب ايراني س��خن گفت و حواشي بي سود 

بسياري را براي فضاي سياسي جامعه ايجاد كرد. 

 شوراينامگذاريشهر
پرداختن زياده از حد شوراي شهر تهران به نام اماكن و معابر 
در پايتخت صداي اعتراض همه را بلند كرده اس��ت. مجيد 
ابهري، كارشناس اجتماعي طي يادداشتي در روزنامه آفتاب 
يزد با تيتر »شوراي نامگذاري شهر« مي نويسد: »شوراي شهر 
فعلي به جاي بررسي مش��کالت متعدد تهران و رسيدگي به 
انبوه معضالت از جمله ترافيك، فضاي سبز، آلودگي هوا و ... 
گويا فقط مأموريت شان در جهت نام گذاری يا تغيير نام كوچه 
و خيابان ها خالصه شده است. آن هم نامگذاري خيابان ها و 
معابر بس��يار دور افتاده كه اصاًل هيچ گاه مطرح نمي گردند. 
مثاًل در شهرك غرب يك خيابان فرعي به نام يکي از مشاهير 

گذاشته شده است!«
سياسي كاري شوراي ش��هر در انتخاب اسامي از چشم اين 

جامعه دور نمانده و او در ادامه مي نويسد: »موضوع نامگذاري 
اخير شوراي شهر، گذشته از تقدير مقام دانشمندان، شعرا 
و هنرمن��دان بر اي��ن موضوع خالصه مي ش��ود ك��ه ظاهراً 
نوعي ياركشي سياسي و برنامه ريزي هاي مقابله اي درحال 
اجرا اس��ت ... درحالي كه هنرمندان متعلق به همه جامعه 
هستند از هر طبقه و قشر و منحصر به گروه يا جناح خاصي 
نمي باشند. انتخاب نام ها و اصرار براي قرار دادن آنها به بعضي 
از خيابان ها، شائبه سياسي بودن بعضي از حركت ها را نشان 
مي دهد. در واقع نامگذاري ها بايد با نظر و نظرخواهي از مردم 
و فرهيختگان و اقشار مختلف صورت گيرد نه اينکه چند نفر 
در يك مجموعه سربسته نشسته و نام هايي را صرفاً به خاطر 

نمايش سياسي در بعضي از خيابان ها قرار دهند. «
شهر تهران كارهاي عقب افتاده متعدد دارد، اين ميانه اتالف 
وقت هاي بسيار براي آنکه صرفاً نام معابر تغيير كند، نشانه 

خوبي براي خدمت به مردم پايتخت نيست. 

فرمانده نيروي دريايي سپاه: 
اگر در استفاده از تنگه هرمز محدود شويم

 آن را خواهيم بست
تنگه هرمز طب�ق قواني�ن بين المللي يک گ�ذرگاه دريايي اس�ت 
و اگ�ر از اس�تفاده از آن من�ع ش�ويم، آن را خواهي�م بس�ت. 
به گزارش مهر، دريادار عليرضا تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در گفت وگو با العالم، گفت: سپاه پاسداران براي 
دفاع از انقالب اسالمي تأسيس شد و دفاع از انقالب اسالمي ايران حد و 
مرزي ندارد؛ تغيير فرمانده كل سپاه پاسداران نيز هيچ ارتباطي به تصميم 
اخير امريکا ندارد.  فرمانده نيروي دريايي سپاه از حمايت هاي مجلس از 
سپاه قدرداني كرد و گفت: حامي واقعي تروريسم در منطقه و جهان را همه 
مي شناسند و تصميم امريکا عليه سپاه پاسداران تنها در راستاي گمراهي 
افکار عمومي صورت گرفت. دريادار تنگسيري با اشاره به توانمندي هاي 
نظامي ايران گفت: به رغم تحريم ها توان نظامي ايران روز به روز در حال 
پيشرفت است و هرچه تحريم ها بيشتر ش��ود، توان نظامي ايران نيز روز 
به روز بيشتر مي شود، البته ما با كش��ورهاي همجوار در دريا تعامالت و 
همزيستي مسالمت آميز داريم. وي تصريح كرد: دشمني امريکا با ايران به 
حمايت كامل واشنگتن از رژيم صهيونيستي بازمي گردد. فرمانده نيروي 
دريايي سپاه با اشاره به تهديد امريکا عليه ايران مبني بر تحريم نفتي يادآور 
شد: تنگه هرمز طبق قوانين بين المللي يك گذرگاه دريايي است و اگر از 
استفاده از آن منع شويم، آن را خواهيم بست. دريادار تنگسيري مي گويد: در 
صورت وجود هرگونه تهديد در حمايت و دفاع از آب هاي ايران كوچك ترين 
ترديدي نخواهيم كرد، از آبروي خود دفاع خواهيم كرد و هركجا بحث دفاع 

از حق ايران باشد مقابله به مثل مي كنيم. 

رئيس قوه قضائيه عنوان كرد
کثرت ورودي پرونده ها

 از معضالت دستگاه قضايي
رئيس قوه قضائي�ه، از مهم ترين معض�الت امروز دس�تگاه قضايي 
را كث�رت ورودي پرونده ه�ا و حل اين معض�ل را در گرو ي�ک اقدام 
جه�ادي از س�وي هم�ه دس�تگاه ها و آح�اد جامع�ه دانس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي 
در جلسه مسئوالن عالي قضايي با اش��اره به وظايف دستگاه قضايي براي 
كمك به سيل زدگان، تصريح كرد: يکي از نگراني هايي كه مردم عزيز مناطق 
سيل زده دارند، مربوط به اسناد مالکيت شان است. در اين زمينه، دستگاه 
قضايي اطمينان مي دهد كه هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد و مردم 
مطمئن باشند كه در صورت از بين رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثني با 

مانعي روبه رو نيست. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود، يکي از مهم ترين معضالت امروز 
دستگاه قضايي را كثرت ورودي پرونده ها برشمرد و خاطرنشان كرد: اين 
روند نگران كننده، زيبنده نظام و جامعه اسالمي ما نيست. بر همين مبنا الزم 

است با يك نگاه تحولي با اين معضل مواجه شويم. 
آيت اهلل رئيسي ادامه داد: از همه كارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهيان 
دعوت مي كنم كه با يك كار كارشناسي و آكادميك، داليل شکل گيری 
نزاع ها و دعاوي در جامعه را كه در نهايت منتهي به تشکيل پرونده های كثير 
قضايي مي ش��ود، مورد تدقيق و پژوهش قرار دهند. از سوي ديگر، انتظار 
مي رود كه دستگاه هاي فرهنگي در اجراي وظايف قانوني خود، فرهنگسازي 
در راستاي كاهش جرايم و آسيب هاي اجتماعي، كنترل خشونت و ساير 
نقاطي را كه منجر به شکل گيری پرونده های قضايي مي شود، در دستور 
كار قرار دهند. رئيس قوه قضائيه، مساجد را يکي از نهادهاي مهم فرهنگي 
برشمرد و با تأكيد بر نقش و تأثير مساجد در كاهش آسيب هاي اجتماعي، 
گفت: رسانه ها از جمله صداوسيما نيز بايد فرهنگس��ازي الزم را صورت 
دهند تا بتوانيم مش��کالت فرهنگي منتهي به كثرت ورودي پرونده ها را 

رفع كنيم. 

پيام تبريک مسئوالن  به فرمانده كل سپاه
رئيس جمهور به سردار سالمي تبريک گفت

رئي�س جمه�ور در پيام�ي انتص�اب س�ردار سرلش�كر پاس�دار 
حس�ين س�المي از س�وي رهب�ر معظ�م انق�الب ب�ه س�مت 
فرماندهي كل س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي را تبريک گفت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري در پيام تبريك دكتر 
روحاني به سردار سرلشکر پاسدار س��المي آمده است: انتصاب جنابعالي 
از س��وي رهبر معظم انقالب به سمت »فرماندهي كل س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي« را كه نشان از تعهد، توانمندي و خدمات ارزشمندتان در 
عرصه هاي مختلف از دوران دفاع مقدس تاكنون دارد، تبريك مي گويم. 
اميدوارم در سايه عنايات الهي، با حضور مؤثر ش��ما در اين جايگاه مهم و 
بهره گيري هوشمندانه از ظرفيت هاي آرماني و مأموريت هاي قانوني، و نيز 
توانمندي هاي پرسنل انقالبي، خدوم و مردمي سپاه، بيش از پيش شاهد 
همبستگي و همدلي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، اقتدار و عزت 
روزافزون نظام اسالمي در برابر هرنوع تهديد و توطئه دشمنان، و پاسداري 
از ارزش ها و دستاوردهاي انقالب اسالمي، در چارچوب قانون اساسي باشيم. 
دوام توفيق شما را در اين مسئوليت و مقطع حساس، از درگاه خداوند متعال 
مسئلت دارم. همچنين از تالش هاي دلسوزانه و خدمات سردار سرلشکر 

پاسدار محمدعلي جعفري در دوران تصدي ايشان، تقدير مي كنم. 
   پيام تبريک رئيس مجلس

رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز در پيامي انتصاب سردار سرلشکر پاسدار 
حسين سالمي را به عنوان فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 

تبريك گفت. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در پيام دكتر علي الريجاني، به س��ردار 
سرلشکر پاسدار حسين سالمي آمده اس��ت: انتصاب جنابعالي به عنوان 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با حکم فرماندهي معظم كل 
قوا را تبريك عرض مي كنم . سپاه پاسداران، ميراث گرانقدر و ثمره مبارك 
انقالب اسالمي مي باش��د كه در تمامي عرصه هاي خدمت و دفاع حضور 
داشته است و اميدوارم در دوره تصدي جنابعالي در مسئوليت فرماندهي 
كل شاهد ارتقاي توانمندي ها و تقويت بنيه دفاعي اين نهاد انقالبي باشيم. 
دوام توفيقات شما و نيروهاي خدوم نهاد ارزشمند سپاه پاسداران در خدمت 

به ملت و كشور را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي كنم. 
   مدال درخشان

آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه قضائيه هم در پيام تبريك خود به سردار سالمي 
آورده است: اين جايگاه پر افتخار براي شما كه از آغازين روزهاي دفاع مقدس 
توفيق خدمت و پاسداري در نهاد ارزشمند سپاه را داشته ايد، همچون مدالي 
درخشان اس��ت. اكنون كه در گام دوم انقالب قرارگرفته ايم، اميدوارم در 
راستاي حفظ و حراست از انقالب و دستاوردهاي آن بر اساس منويات مقام 

معظم رهبري همچون گذشته موفق و منصور باشيد. 
همچنين برخي ديگر از شخصيت هاي لشکري و كشوري از جمله آيت اهلل 
آملي الريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، جهانگيري معاون 
اول رئيس جمهور، سرلشکر باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، علي 
شمخاني دبير شورايعالي امنيت ملي، سرلشکر موسوي فرمانده كل ارتش، 
ظريف وزير امورخارجه، وزير اطالعات، وزير دفاع، وزير كش��ور، علي اكبر 
واليتي و دكتر صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتمي در پيام های جداگانه 

انتصاب سردار سالمي به فرماندهي كل سپاه را تبريك گفتند. 
   پيام تبريک فرماندهان ارشد سپاه به سالمي

فرماندهان ارشد سپاه در پيامي با تبريك انتصاب سردار سرلشکر حسين 
س��المي به س��مت فرماندهي كل س��پاه، از مجاهدت ه��ا و تالش هاي 

خستگي ناپذير و مؤثر ۱۲ ساله سرلشکر جعفري قدرداني كردند. 
به گزارش س��پاه نيوز، در پيام فرماندهان ارشد س��پاه آمده است: خداي 
بزرگ را ش��اكريم با تدبير مقام عظماي واليت و رهبري و فرماندهي كل 
قوا )مدظله العالي( در پايان دوره فرماندهي موفق و افتخارآميز س��رداري 
عاليقدر ، انقالبي و بصير، سرداري ديگر از همان جنس به »فرماندهي كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي« منصوب شد. در اين رهگذر بر خود وظيفه 
مي دانيم با سپاس و قدرداني از مجاهدت ها و تالش هاي خستگي ناپذير 
و مؤثر ۱۲ ساله سردار سرلشکر پاس��دار محمدعلي جعفري كه دوره اي 
درخشان و معنادار از نقش آفريني هاي سترگ و تعيين كننده سپاه در عرصه 
داخلي و منطقه اي و تضمين امنيت پايدار ملي و صيانت از استقالل و تماميت 
ارضي كشور و دفاع غيرمحافظه كارانه از انقالب و نظام اسالمي را در تعامل و 
هم افزايي با ساير نيروهاي مسلح رقم زد؛ انتصاب شايسته  آن برادر مجاهد 
و فرهيخته به فرماندهي اين نهاد مقدس با حکم مبارك فرماندهي كل قوا را 
تبريك عرض مي نماييم. بي ترديد حسن اعتماد معظم له و پيشينه تابناك 
و موفقيت آميز جنابعالي در سنگرهاي متعدد مديريتي و آراستگي به زيور 
ايمان ، تقوا و عمل انقالبي و درايت و هوشمندي قابل تحسين و نيز تبعيت 
و حمايت آحاد فرماندهان و كاركنان سپاه، پشتوانه اي مقتدر و مطمئن در 
پاسخ به انتظارات مندرج در حکم انتصاب به شمار خواهد رفت. موفقيت ، 
عزت و سربلندي روزافزون آن فرمانده شجاع و مصمم، در اين سنگر خطير 
و مقطع حساس تاريخي فراروي، تحت عنايات حضرت ولی عصر )عجل اهلل 
تعالي فرجه الشريف( و اطاعت از فرامين و رهنمودهاي نايب بر حقش مقام 
معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت امام خامنه ای) مدظله العالی( را 
از درگاه خداوند متعال خواستاريم. سرلشکر پاسدار قاسم سليماني فرمانده 
نيروي قدس سپاه ، سرتيپ پاسدار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني 
سپاه، سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه، 
دريادار پاسدار عليرضا تنگس��يري فرمانده نيروي دريايي سپاه، سرتيپ 
پاسدار غالمحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج مستضعفين، دريادار 

پاسدار علي فدوي معاون هماهنگ كننده سپاه.
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