ورزش��ي

حجتاالسالم شعبانيموثقي نماينده
وليفقيه و امامجمعه همدان شد

آفت وقار و هیبت مرد ،شوخی است .امام علی
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به بازنگری نیاز دارد
عالءالدی�ن بروج�ردی -عض�و
کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت
خارجی مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

يک��ي از مراجع تقليد ش��يعيان با بيان اينکه
متأسفانه امروز ربا به اشکال مختلف در نظام
بانکي ما ديده ميش��ود گف��ت :بايد ماهيت
بانکه��ا تغيير پيدا کند و بس��اط رباخواري
برچيده شود .آيتاهلل حسين نوريهمداني در
درس خارج خود اظهار کرد :ربا در بانکداري
اسالميوجود ندارد و ربا از شديدترين گناهها
و مشي غربيهاست...
صفحه2

اروپاييها با

شمخاني :تفکر انقالبي ،دشمن را در  ۹۸مايوس ميکند

«اينستکس» جويي باريک و کمثمر است

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي سال آين��ده را سال پيروزيهاي جديد در
داخل براي حل مشکالت مردم و در منطقه براي تقويت و توسعه پيروزي
محور مقاومت و آغازي مقتدرانه براي گام دوم انقالب اسالميدانس��ت.
دريابان علي ش��مخاني در مراسم بزرگداشت ياد و خاطره شهداي بدر و
خيبر و شهداي شمال غرب کشور اظهار کرد :ا اشاره به جايگاه ارزشمند و

واالي خانوادههاي معظم شهيدان که با صبر و مجاهدت مستمر از آرمان
الهي عزيزان خود پاسداري و صيانت نمودهاند افزود :منش��أ اصلي قدرت
جمه��وري اسالميايران فرهنگ مقاومت و ش��هادت اس��ت و از اين رو
مباني و مظاهر اين فرهنگ نوراني بيش از هر موضوع ديگري در معرض
تهاجم و تخريب دش��منان قرار دارد.ش��مخاني جنگ اقتصادي و رواني

دش��من را که با شدت و گس��تردگي بيسابقهاي در جريان است ابزاري
براي دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذيرش مسير تسليم و ذلت
عنوان کرد و افزود؛ پيروزي بدون مقاومت و تالش حاصل نميشود و با
برنامهريزيه��اي صورت گرفته و تفکر انقالبي سال  ۹۸را سال مأيوس
سازي دشمن قرار ميدهيم...

صفحه2

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

«اينستکس» به دنبال

دشمن نميخواهد
«حافظه تاريخي م ّلت» ف ّعال باشد

کنترل درآمدهاي
نفتي ايران هستند
صفحه2

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفت :روند پيش��رفت ملت به واسطه
ي��ک تجربه تلخ متوقف ميش��ود .به
گزارش خبرنگار سياس��ي خبرگزاري
ف��ارس ،سعي��د جليل��ي در هماي��ش
«صيانت» اظهار کرد :روند پيش��رفت
يک ملت ممکن است به واسطه يک
تجربه تلخ متوقف شود .بدون حفظ حافظه ملي نميتوان تجربه ملي را حفظ
کرد ،لذا يکي از حرکتهاي جدي دشمن عالوه بر جنگ سخت ،ممانعت از
فعال بودن حافظه ملت است و مرکز اسناد انقالب کمک به ثبت حافظه ملي
ميکند .جليلي گفت :امروز ش��اهد حرکتهايي براي پوشاندن موفقيتهاي
ملت و تحريف و تقطيع تاريخ کشور هستيم...

فرمانده ناجا:تمرکز پلیس
در  30کیلومتری شهرها

تأمینایمنیکاروانهای
راهیان نور در جادهها

گروه اجتماعی :فرمانده ناجا گفت :همزمان با
اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق دوران
دفاع مقدس ،گشتیهای پلیس این کاروانها
را از مب��دأ تا مقص��د همراهی و مش��ایعت
میکنند .سردار حسین اشتری فرمانده نیروی
انتظامی در حاش��یه برگزاری رزمایش بزرگ
ترافیکی و خدمات سفر نوروزی...
صفحه3

ساخت  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی برای خانه اولیها
با وام ارزان
صفحه4

در ديدار با رئيس جمهور کشورمان صورت گرفت

صفحه2

تقدير آيتاهلل سيستاني از نقش «دوستان»
عراق در پيروزي عليه داعش
صفحه2

وزیر دفاع:

سال  ۹۸سال رونق تولیدات و
دستاوردهای دفاعی است

وزیر دفاع گفت :سال  ۱۳۹۸سال
رون��ق تولی��دات و دستاورده��ای
دفاعی در ح��وزه اولویتها خواهد
بود .به گ��زارش «عصر ایرانیان»
به نق��ل از رواب��ط عمومی وزارت
دف��اع ،امیر سرتیپ امیر حاتمی در
همایش مدیران ارشد وزارت دفاع
با اش��اره به نقشه دشمن برای ناامیدی و بیاعتمادی مردم به توانمندی
نظام اسالمی در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی ،اظهار داشت :برای
مقابله با راهبرد نخ نمای دشمن مصمم شدیم تا بخشی از پیشرفتهای
دفاعی و فناورانه بومی کشور را که به دست متخصصین صنعت دفاعی
تولید شده بود در معرض دید عموم مردم عزیزمان قرار دهیم .وی ادامه
داد :با نمایش گوشههایی از دستاوردهای دفاعی ،نظیر جت جنگنده تمام
ایران��ی کوثر ،خودروی زرهی طوفان ،زیردریائی فاتح ،موش��ک کروز و
هوی��زه که دسترن��ج فرزندان ایران اسالمی بود موجی از امید و نش��اط
در جامعه ایجاد ش��د ک��ه دستاورد آن ،ارتقا سرمای��ه عظیم اجتماعی و
پش��توانهای هویتی برای مجموعه صنعت دفاعی کش��ور است .حاتمی
با برش��مردن برخی شبهههای طراحی ش��ده دشمن برای ایجاد یأس و
ناامیدی در بدنه اجتماعی کش��ور و نقش برآب شدن شبهه افکنی های
نظام استکبار پس از نمایش مقتدرانه دستاوردهای دفاعی ،افزود :صنعت
دفاعی بالنده و پیش��روی امروز ،مولود تفکر راهبردی امام راحل عظیم
الشأن و فرمانده معظم کل قواست و به هیچ وجه با صنایع دفاعی کام ً
ال
وارداتی و وابسته قابل مقایسه نیست و دشمنان نظام اسالمی به خوبی
بر ق��درت و اقتدار دفاعی ملت بزرگ ایران و فرزندانش��ان در نیروهای
مس��لح واقفند و به خوبی میدانند که ام��روز از سرریز دانش دفاعی در
نیروهای مسلح واقفند و به خوبی میدانند که امروز سر ریز دانش دفاعی
در نیروهای مسلح ،امکان حل بسیاری از مشکالت و نواقص صنایع غیر
دفاعی در کشور وجود دارد و هرگز با تحریمها از پا نخواهیم نشست .وی
افزود :امروز مدیران حوزه دفاعی برای حل مس��ائل و مشکالت کشور و
مردم در عرصه صنعت خودرو دعوت میشوند و این همان پشتوانه مهم
اجتماعی است که حاصل کار هوش��مندانه و مدبرانه شما متخصصین و
مدیران دفاعی است .وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با تشکر از
همه کارکنان ،مدیران و متخصصان صنعت دفاعی گفت :دستاوردهای
ام��روز صنعت دفاعی و به ویژه موفقیتهای سال  ۹۷باید موقفی برای
گامهای بزرگ در سال  ۱۳۹۸بشود و نباید به این جایگاه راضی باشیم.
حاتمی بر اهمیت ارتقا کیفیت محصوالت ایرانی تأکید کرد و گفت :باید
کیفیت محصول ایرانی با عزم و اراده تولید کنندگان ارتقا یابد .وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح تصریح کرد :تولید محصوالت متناسب با
نیاز ،برگزاری نمایشگاه ،معرفی مطلوب و شایسته ،تعامل و ارتباط مؤثر
با جامعه هدف ،صرفه جوئی و جلوگیری از هزینه زائد ،استفاده بهینه از
موجودیها ،جلوگیری از کار موازی و تکراری ،افزایش کیفیت و کاهش
ضایعات تولید از فاکتورهای مهم برای پیشبرد برنامههای سال  ۹۸است
و همه اینها باید برای تک تک کارکنان و مدیران مهم تلقی شود و برای
آنها برنامه ریزی مدونی شود .وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه جانبه
از نیروهای مس��لح افزود :برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه و مستمر
از نیروهای مسلح باید با فرماندهان و رزمندگان میدانی نیروهای مسلح
به صورت مکرر و مس��تمر جلسات کارشناسی برگزار شود تا خواستهها
ومسائل مدیران و مس��ئولین نیروهای مسلح شنیده و مشخص شود تا
از این طریق بتوانیم در جه��ت تحقق نیازمندیهای دفاعی آنان پاسخ
مطلوب و شایسته ای ارائه کنیم.

تحرک سرمايهگذاريهاي
اقتصادي ايران و عراق در پي
توافقات اخير
صفحه4

دادستان کل کشور:

کانادا مأمنی برای اختالسگران شده است

دادستان کل کش��ور گف��ت :متأسفانه کانادا از
کشورهایی است که مأمنی برای اختالسگران
ش��ده است .به گزارش مه��ر ،حجتاالسالم
و المس��لمین محمدجعفر منتظری در حاش��یه
نشس��ت با ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
ارتباط بین دست��گاه قضائی و نیروی انتظامی
ی��ک ارتب��اط تنگاتن��گ و همیش��گی بوده و
خواه��د بود ،به لحاظ جایگاه دستگاه قضائی و
مسئولیتهای این دستگاه و همچنین به لحاظ
اینکه قسمت عمدهای از کارها از طریق نیروی
انتظامی انجام میش��ود ،این ارتباطات همیشه
باید باش��د و تقویت ش��ود و ما هم در سراسر
کش��ور این ارتباط را همیش��ه داشته و داریم و
خواهیم داشت .دادستان کل کشور خاطرنشان
کرد :در ابالغی ک��ه مقام معظم رهبری برای
رئیس جدید ق��وه قضائیه صادر فرمودند و هم
در ای��ن گام دومی ک��ه بنده معتقدم منش��ور
مهمی است و حکیمانه تهیه و ابالغ شده است
ضرورت اینکه تحول��ی را در این جهت ایجاد
کنیم ،م��ورد تاکید قرار داده و این موضوع جز
سیاسته��ای جدی دست��گاه قضائی خصوص ًا
در دوره جدی��د اس��ت تا متناسب با ش��رایط و
نیازهایی که جامعه دارد باید تحوالتی را ایجاد
کنیم .حجتاالسالم و المس��لمین منتظری در
ادامه بیان کرد :ما باید هر راهی را که میتوانیم
و هر کاری که ام��کان دارد انجام دهیم و هر

راه��ی را که ام��کان دارد باز کنی��م و خدمات
قضائی بهتر و بیش��تری را به م��ردم برسانیم.
دادستان کل کش��ور در ادام��ه و در خصوص
چهارش��نبه آخر س��ال بیان ک��رد :خانوادهها و
اولی��ای محترم مراقبت کنند و نیروی انتظامی
ه��م طبق اطالعی که بنده دارم هش��دارهای
الزم را دادن��د و در صحنه حض��ور دارند .وی
افزود :انتظار ما از نیروی انتظامی این است که
در صحنه حضور قاطعانه تری داشته باشد و با
همه کسانی که هنجارشکنی میکنند و زمینه
این مش��کالت را میخواهند ایج��اد و فراهم
کنند ،قاطعانه برخورد ش��ود .حجتاالسالم و
المسلمین منتظری اذعان کرد :پیشگیریها را
حتم�� ًا بای��د انجام دهیم که بخش��ی از آن که
مرب��وط به دستگاه قضائ��ی ،نیروی انتظامی و
بخش��ی هم مربوط به مردم و خانوادهها است.

قطع ًا با کس��انی که بخواهن��د در جامعه از این
فرص��ت سوءاستف��اده کنند و احیان�� ًا اقداماتی
انج��ام دهند که ناامنی در جامع��ه ایجاد کنند
نیروی انتظام��ی مکلف است برخ��ورد کند و
دستگاه قضائی قاطعانه با مخالن امنیت جامعه
برخ��ورد جدی خواهد ک��رد .وی در ادامه و در
پاسخ به سوالی در خصوص امکان بازگرداندن
مرجان شیخاالسالمی یکی از متهمان پرونده
پتروشیمی به کشور اظهار کرد :نیروی انتظامی
و پلیس بینالمل��ل ،همکاری خوبی با دستگاه
قضائ��ی دارند و آن جایی که م��ا مأموریتی را
ب��ه آنه��ا مح��ول میکنیم تا آن م��رزی که
در اختی��ارات آنهاس��ت کار را انجام میدهند.
دادستان کل کش��ور ادامه داد :مش��کلی که ما
با پلی��س بینالملل و اینترپل خارج از کش��ور
خصوص ًا کش��ورهایی است که با ما عناد دارند،
متأسفانه کانادا از کش��ورهایی است که مأمنی
برای اختالسگران شده و ما از دستگاه قضائی
و پلیس کان��ادا انتظار داریم ک��ه اجازه ندهند
چهره کشورش��ان در دنیا آنقدر مش��وه شود و
مرکزی ب��رای تجمع اختالس گران باش��د و
یک عده خائن که اموال کشور را سرقت کرده
و اختالس نمودهاند ،در کش��ور آنها عیش و
نوش داش��ته باش��ند .وی در پایان تاکید کرد:
دستور قضائی صادر و به پلیس بینالملل ابالغ
شده و انتظارمان این است که همکاری کنند.

پامپئو هم نتوانست خشم خود را از رابطه خوب ایران و عراق پنهان کند

وزی��ر خارج��ه آمریکا مانن��د دیگ��ر مقامهای
این کش��ور از رابطه خوب ای��ران و عراق ابراز
ناخرسندی کرد و مدعی ش��د که تهران تالش
میکند دولت بغداد را به یک «دولت خراجگزار»
بدل کن��د .به گزارش ف��ارس ،همزمان با سفر
«حس��ن روحانی» رئیسجمهور ایران به عراق،
مقامهای آمریکایی یکی پس از دیگری از روابط
خوب تهران و بغداد ابراز خشم میکنند .دو روز
پیش «برای��ان هوک» نماین��ده رئیسجمهور
آمریکا در امور ایران در واکنش به سفر روحانی
به بغداد در اظهاراتی توهینآمیز به مردم عراق،
مدعی شد که ایران میخواهد عراق را «به یک

سبک زندگی
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روزنامهصبحايران

بساط رباخواري از
نظام بانکي برچيده شود

یادداشت

استان خ��ود» بدل کند .ح��اال «مایک پامپئو»
وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی مشابه ،ادعا
کرده که ایران ت�لاش میکند عراق را به یک
«دولت خراجگزار» تبدیل کند .وی شب گذشته
در «هیوستون» در کنفرانس انرژی «سراویک»
( )CERAWeekدر حال��ی ک��ه در م��ورد
ان��رژی و سیاست خارج��ی صحبت میکرد ،به
رابطه ای��ران و عراق هم گریزی زد و ادعا کرد
که تهران در حال سوء استف��اده از بغداد است.
وزی��ر خارجه آمریکا گفت« :ای��ران از صادرات
انرژی برای اعمال نف��وذ در سرتاسر خاورمیانه
استفاده میکند ،که امروز برجس��تهترین نمونه
آن در عراق اس��ت .در حالی که ایاالت متحده
برای عراقی مس��تقل و دارای حاکمیت تالش
میکند ،ای��ران از انرژی خود استفاده میکند تا
ی��ک دولت خراجگزار ایجاد کند ».پامپئو افزود:
«ما در ماههای گذش��ته سخت تالش کردهایم
ت��ا صادرات نفت خام ایران به سرتاسر جهان را
کاهش دهیم ،تا سران ایران را متقاعد کنیم که
به شهروندان خود و آنچه واقعا میخواهند توجه
کنند ،تا ریسک ترور و بیثباتی در خاورمیانه را
کاهش دهیم ».دولت آمریکا که از اردیبهش��ت

ماه امسال از توافق هستهای با ایران خارج شده و
تحریمهای نفتی و بانکی را احیا کرده ،در تالش
است تا ص��ادرات نفت ای��ران را به پایینترین
سطح ممکن برساند .در همین راستا ،واشنگتن
بسیاری از شرکای تجاری و همسایگان ایران را
برای کاهش همکاری اقتصادی با ایران تحت
فش��ار قرار داده است .عراق یکی از کشورهایی
است که آش��کارا توسط آمریکا تحت فشار قرار
گرفت��ه تا واردات انرژی از ایران را متوقف کرده
و رواب��ط تج��اری خود با ته��ران را نیز کاهش
دهد .ب��ا این وجود ،بغداد تاکن��ون در برابر این
فش��ارها مقاومت کرده و در جری��ان سفر اخیر
روحان��ی به بغداد نیز بار دیگر از اراده خود برای
توسعه روابط با ایران سخن گفته است« .برهم
صالح» رئیسجمهور عراق روز دوش��نبه پس از
دیدار با روحان��ی ،با بیان اینکه عراقیها «ملت
ای��ران را خان��واده خ��ود و ایران را کش��ور دوم
خود» میدانند ،تالش مسووالن دو کشور برای
گس��ترش مناسبات تهران-بغداد در زمینههای
گوناگون از جمله راه آهن ،گردش��گری ،محیط
زیست ،صنعت ،معدن و همکاریهای علمی و
فرهنگی را خواستار شد.

سبک زندگی یک��ی از موضوع های
مهم به شمار می رود که باید اصالح
آن در دستور کار مردم و مس��ئوالن
ق��رار گیرد چرا که بع��د از  ۴۰سال از
سبک زندگی اسالمی فاصله گرفتیم.
باید به این نکته توجه داشت که سبک
زندگی نکته بسیار مهمی است چراکه
انق�لاب ما انق�لاب اسالمی است و
بنیانگذار آن حضرت امام خمینی است
که یک الگوی تمام عیار سادهزیستی
بودند و مقام معظم رهبری نیز همین
مش��ی و سبک زندگی را از ایش��ان
تاسی کردن��د اما متاسفان��ه با توجه
ب��ه اینکه بعد از گذش��ت  40سال از
سبک زندگی اسالمی انقالبی فاصله
گرفتیم ،بنابرای��ن باید یک بازنگری
جدی صورت بگی��رد و با تدابیر الزم
فاصل��ه طبقاتی را کاه��ش دهیم .در
ای��ن راستا ضروری است توجه جدی
به قش��ر آسیبپذیر با توجه به جنگ
تحمیلی و اقتصادی داش��ته باش��یم
؛ همچنی��ن بر خالف تص��ور القایی
که سال آینده س��ال سختی خواهد
بود ،میتوانی��م با تمهیدات اقتصادی
بس��یاری از مش��کالت را با تکیه بر
توانمندیهای داخل��ی سپری کنیم.
برای تحقق این امر باید صرفهجویی
ب��ه عن��وان ی��ک اص��ل اسالمی و
عقالیی رعایت شود و آموزش در این
زمینه نقش مهمی دارد و رسانهها با
فرهنگ سازی میتوانند در این زمینه
ش مهم و موثری داش��ته باش��ند.
نق 
متاسفانه آمارها و ش��واهد نشان می
دهد که اسرافکاری در کشور ما زیاد
است هستیم و اسراف نیز به شدت در
قرآن و فرهنگ اسالمی تقبیح ش��ده
است  .ب��ه عنوان نمونه بس��یاری از
چراغهای روشن نشان از اسراف دارد
و افراد احس��اس میکنند که رایگان
است و مش��کلی ندارد اما مردم باید
احس��اس کنند که این انرژی از جیب
ملت خرج میش��ود و برای خودشان
است؛با چنین نگ��رش و تدابیری که
ب��رای صرفهجویی و اقتص��اد اتخاذ
میش��ود.بنابراین می توان گفت که
با اص�لاح سبک زندگ��ی و با تکیه
بر توانمندیهای داخل��ی می توانیم
مشکالت را سپری کنیم.

سخنگوی سپاه:

آمریکا از روی استیصال دست
به دامن منافقان شده است

سخنگ��وی سپاه پاس��داران انقالب
اسالم��ی گف��ت :وزیر ام��ور خارجه
آمریکا که رئی��س ( )CIAهم بوده
ام��روز در اوج استیصال به این روی
آورده که ب��ا عناصر مطرود جامعه و
منافقان جلس��اتی را تشکیل بدهد و
این نشان میدهد دست دشمن امروز
بسیار خالی است و در مقابل انقالب
اسالمی دستوپا میزند .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از سپاهنیوز،
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در مراسم رونمایی از کتاب «دوربین خاکی» در
رشت ،نقش رسانه در دنیای امروز را بسیار مهم برشمرد و با اشاره به تالشهای گسترده
جریان رسانهای سلطه و صهیونیسم با هدف کمرنگ کردن دستاوردهای بیبدیل انقالب
اسالمی و دوران عزتآفرین دفاع مقدس نزد افکار عمومی ،اظهار کرد :در ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی جمعیت کشور ما  ۳۵میلیون نفر بود و امروز حدود  ۸۵میلیون نفر جمعیت
داری��م ،به این معنا که  ۵۰میلیون از جمعیتی که امروز در کش��ور زندگی میکنند دوران
ستمشاهی طاغوت را لمس نکرده و قریب به همین میزان جمعیت دوران دفاع مقدس را
نیز ندیدهاند .وی افزود :اطالعات و داشتههای این جمعیت از انقالب اسالمی و دوران دفاع
مق��دس ،برگرفته از خاطرات عزیزان فعال در عرصه رسانه و تبلیغات دوران دفاع مقدس
است؛ در عین حال باید توجه داشت که جوانان ما امروز در معرض آماج حمالت گسترده
رسانههای استکبار جهانی با هدف نادیده گرفتن و یا کمرنگ کردن دستاوردهای انقالب
اسالمی و دوران دفاع مقدس قرار دارند .سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید
بر اینکه اقتدار و جایگاه جمهوری اسالمی ایران طی چهار دهه در تمامی شاخصها رشد
داشته است ،گفت :در مقابل قدرت دشمنان انقالب سیر نزولی قابل توجهی داشته و این
مهم اغراق نیست .شریف با بیان اینکه دشمن امروز همه امکانات خود را برای ضربه زدن
به انقالب اسالمی به میدان آورده است ،گفت :رسالت مهم و خطیری که امروز اصحاب
رسانه و خبرنگاران برعهده دارند این است که واقعیت را به تصویر کشیده و به نسل امروز
و مردم تصویر واقعی را ارائه دهند؛ در صورت انعکاس واقعیتها همگان گفتمان انقالب
اسالمی را که گفتمانی الهامبخش و برگرفته از مکتب قرآن و اهل بیت (ع) است ،تحسین
میکنند .سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه دستان دشمن امروز خالیتر از هر زمان دیگری
است ،اظهار کرد :امروز استکبار جهانی با استفاده از تمامی امکانات رسانهای بهدنبال ارائه
تصوی��ر غیرواقعی موردنظر خود ،از انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به همگان
است ،بنابراین نیاز امروز ما همت ،باکری و امالکیهای رسانهای است که با همان ایمان،
همت ،نبوغ ،بصیرت و دانش به مصاف دش��من رفته و محاصره تبلیغاتی و روانی دشمن
را بشکنند .شریف در ادامه یادآور شد :امروز آمریکا و صهیونیستها و امپراتوری رسانهای
ی که با آنها همنظر هستند را طرفدار دموکراسی معرفی میکنند ،صرفنظر
آنها کسان 
از اینکه بهطور مثال ولیعهد جوان آلسعود انسانهای بیگناه را در یمن به خاک و خون
میکشد و رسانهها اجازه سؤال کردن را از افکار عمومی گرفتهاند و کسی از آنها سؤالی
نمیکند .وی افزود :در دوران کنونی رسانهها به قدری سرعت عمل دارند که اجازه نمیدهند
افکار عمومی تفکر کرده و تصمیم بگیرد و با مهندسی فعالیت خود به آنان جهت میدهد؛
امروز همگان نسبت به پمپاژ رسانهای هجمه به فرهنگها که توسط رسانههای استکبار
صورت میپذیرد ،معترضند .مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به توطئههای دشمنان
علیه انقالب و نظام اسالمی ایران ،اظهار کرد :بهدلیل آنکه گفتمان انقالب اسالمی دشمن
را با چالشهای جدی مواجه ساخته و آنان نمیتوانند برابر انقالب الهامبخش ما قد علم
کنند ،سعی در استفاده از راهبردهای خصمانه و توطئههای مختلف همچون ایجاد دوقطبی
احساسی و هیجانی در کشور دارند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند .شریف
باالترین قدرت ملت ایران را اتکال به خداوند متعال و ائمه معصومان (ع) دانست و اظهار
کرد :امروز بر مبنای داشتههای مادی از جمله تئوریهای قدرت همه دشمنان انگشت به
دهان ماندهاند که یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس ما در منطقه تمام نقشههای آنان
را به شکست کشانده است.

