
  گزارش

چه کسانی بین سپاه و دولتمردان 
فاصله می اندازند؟

همزمان با افتتاح فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی که توس��ط 
قرارگاه سازندگی سپاه در ش��رایط س��خت تحریم به پایان رسیده و 
توانس��ته بخش قابل توجهی از فاصله برداشت قطر از میدان مشترک 
گازی را جب��ران کن��د، وزیر محترم نف��ت به صراحت اعالم داش��ت: 
»می خواس��تند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که 
ما نگذاش��تیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و س��پاه برای ایران 

تالش کردیم. «
گرچه این بیان صریح آقای زنگنه کمی دیرهنگام است ولی آمیختگی 
آن با صداقت، می تواند بسیاری از ادعاها، جفا  ها و بی انصافی   ها را نسبت 
به فعالیت های سپاه در عرصه سازندگی و کمک به  عمران و پیشرفت 

کشور پاسخ دهد چراکه تاکنون برخی سعی داشتند:
1- اقدامات قرارگاه سازندگی سپاه را که ماهیتی عمرانی داشته و در 
راستای کمک به دولت برای اجرای پروژه های کالن عمرانی و توسعه 
کشور اس��ت، به عنوان اقدامات انتفاعی و اقتصادی و خارج از وظایف 

قانونی سپاه و نوعی سودجویی معرفی و القا کنند. 
2- مشارکت قرارگاه سازندگی سپاه در اجرای پروژه های کالن عمرانی 
به عنوان ویژه خواری و خارج از روال معم��ول در مناقصه   ها و واگذاری 
پروژه   ها با اعمال نفوذ یا تحصیل رانت جلوه دهند که حق ش��رکت   ها 
و بنگاه های بخش خصوصی را تضییع و پروژه های س��ودده را به خود 

اختصاص می دهد. 
3- قرارگاه و مجموعه های مرتبط با آن را فاقد تخصص الزم برای اجرای 
طرح و پروژه   ها معرفی کنند که تنها با ورود به طرح   ها و مقاطعه کاری 
از سودهای کالن بهره گرفته و میدان رقابت را برای سایر شرکت   ها و 

بنگاه   ها تنگ می سازد. 
4- چنین القا کنند که زمینه حضور سپاه در عرصه عمران و سازندگی 
را برخی دولتم��ردان خاص فراهم و به تدری��ج آن را تبدیل به  رویه ای 
انحصاری برای قرارگاه کرده اند که فرات��ر از صالحیت تخصصی تنها 

اعمال نفوذ و قدرت آن را پیش برده و حفظ کرده است. 
این القائات و ادعا  ها که متأسفانه با جریان سپاه هراسی از سوی دشمنان 
استقالل و آبادی کشور و برخی عناصر سودجو و فرصت طلب ورانتی 
در پیوند بود، گاه توس��ط برخی عناصر و بازیگران سیاسی در راستای 
اهداف سیاسی-جناحی نیز به کار گرفته شده و فضای سنگینی علیه 

جهادگران عرصه سازندگی کشور فراهم ساخت. 
اما راه اندازی های سریالی پروژه های کالنی چون پاالیشگاه خلیج فارس، 
فازهای چندگانه پاالیشگاه های گازی در پارس جنوبی، خطوط مترو، 
مسیر  ها و بزرگراه   ها و...  که حاکی از کارآمدی قرارگاه سازندگی سپاه 
در عرصه عمران و توسعه کشور بوده و در شرایط تحریم ظالمانه دشمن 
در کمک به دولت و دولتمردان برای حل مشکالت و خدمت رسانی به 
مردم با تمام ظرفی��ت و توان در میدان بوده ام��روز امثال وزیر نفت را 
متقاعد می سازد تا با اعالم رضایت از این عملکرد، سیاست جدایی بین 
مجموعه های راهبردی کشور با سپاه را علنی سازد. گرچه ایشان کسانی 
که این سیاس��ت کثیف را دنبال می کنند معرفی نکرده اما می توان با 

گمانه زنی، گروه   ها و اشخاص زیر را در زمره آنان دانست:
1- کسانی که انباشت مشکالت و مسائل کشور را فرصتی برای ناکارآمد 
معرفی کردن نظام اس��المی تلقی می کنند و به دنبال شوراندن مردم 

علیه نظام هستند. 
2- فرصت طلبانی که حضور سپاه در عرصه عمران و سازندگی کشور 
را مانع رس��یدن به رانت   ها و انحصار طلبی   ها و زیاده خواهی های خود 
دیده و با بدنام س��ازی س��پاه به دنبال حفظ این انحصار  ها و رانت های 

کثیف هستند. 
3- شریکان تحریم دشمن که اقدامات تحریم شکن قرارگاه سازندگی 
را برخالف منافع خود و اربابان خود دانسته و گاه با عناوین فریب دهنده 
و مدارک ادعایی در برخی از مراکز راهبردی نظام نیز نفوذ داشته و قادر 

به تأثیرگذاری بر اذهان و برآوردهای مسئوالن هستند. 
از این رو بیان صریح وزیر محترم نفت جای تأمل و بررس��ی داش��ته و 
انتظار می رود، در ادامه ایشان آنان که شیطنت فاصله انداختن و تفرقه 
بین دول��ت و مجموعه های دولتی مهمی چون وزارت نفت و س��پاه را 
دنبال می کرده اند، معرفی کند. چه بسا از این قبیل نفوذی   ها در سایر 
مجموعه   ها نیز فراوان بوده و لذا این بیان آقای زنگنه به س��ایرین نیز 

می تواند هشدار و پیامی روشن بدهد. 

رسولسناییراد

لحظهايازتوطئههايدشمنومشكالتمردمغفلتنميكنيم

روحاني از امريكا شكايت مي کند
ادامهازصفحهاول

رئیس جمهور از معاونت حقوقي، وزیر دادگس��تري 
و وزیر امور خارجه خواس��ت با تهیه الیحه اي از همه 
آنهایي که در امریکا در تحریم، طراحي و اجراي آن 

علیه ایران دخالت دارند، شکایت کند. 
دکت��ر روحاني ک��ه روز گذش��ته در پای��ان آخرین 
جلس��ه هیئ��ت دول��ت در س��ال 1397 در جمع 
خبرن��گاران س��خن مي گف��ت، ب��ه مل��ت ای��ران 
اطمین��ان داد که لحظ��ه اي از توطئه هاي دش��من 
و مش��کالت مردم غفلت نمي کنیم و ب��ا همه توان 
مش��کالت را حل مي کنی��م و دش��منان جمهوري 
 اس��المي ایران هیچ گاه به اهداف خود نمي رس��ند. 
او از اصحاب رسانه خواست: هرچه لعنت دارید بر کسي 
لعنت کنید که این شرایط را براي کشور به وجود آورده 
است؛ امریکایي ها، صهیونیست ها و ارتجاع منطقه این 

شرایط را به وجود آوردند .
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري، 
روحاني با تبری��ک میالد با س��عادت امیرالمؤمنین 
علي علیه السالم و همچنین نوروز باستاني به تشریح 
عملکرد دولت در یک سال گذشته پرداخت. وي اظهار 
داشت: در سال 97 مردم بزرگ ایران هم سختي ها و 
مشکالتي را داشتند و هم حماسه هاي بسیار بزرگي را 
آفریدند؛ در سختي و مشکالت هم دشمنان این ملت 
همه توان خودشان را علیه ملت ایران به کار بردند و 

هم نامهرباني طبیعت را داشتیم. 
تصورميكنندباتشديدتحريمهابهايران

برمیگردند
روحاني خاطرنشان کرد: عالوه بر نامهرباني طبیعت، 
دشمنان قسم خورده ما با تمام توان آمدند تا جلوي 
پیش��رفت کش��ور و زندگي عادي م��ردم را بگیرند. 
امریکایي ها بدون هیچ دلیلي همانطور که از بسیاري 
از تعهدات خود خارج شدند از تعهدشان در برجام هم 
خارج شدند و به قول خودشان شدیدترین تحریم را 
علیه ملت ایران اعم��ال کردند. رئیس جمهور اضافه 
کرد: این اق��دام امریکا بر این مبناس��ت که آنها فکر 
مي کنند اگر تحریم را ادامه دهند و فش��ار را بیشتر 
کنند، مي توانند به ایران برگردند، یعني هدف امریکا 
یک هدف بیشتر نیس��ت و آن اینکه مي خواهند به 
تهران برگردند و باردیگر بر مردم مسلط شوند که این 
هدف امکان ناپذیر است. روحاني تصریح کرد: ملتي که 
در طول مبارزاتشان از سال 1341 تا پیروزي انقالب 
و 40 سال بعد از پیروزي انقالب ایستادگي کردند، باز 
هم ایستادگي مي کنند و دشمن به اهدافش نمي رسد. 
وي ادامه داد: دشمن تالش هایي کرد که هیچ وقت به 
هدف هایي که مورد نظر آنها بود، نرسید اما در عین 

حال فشارهایي را به ما وارد کردند. 

بهآيندهاميدواريم
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: بدانید دولت همه توان 
و قدرت خود را به کار گرفته و ب��از هم به کار خواهد 
گرفت. ما نسبت به آینده نه تنها ناامید نیستیم بلکه 
بسیار امیدواریم. رئیس جمهوري به وظایف رسانه ها 
اشاره کرد و گفت: وظیفه مهم رسانه هاي کشور ایجاد 
امید بیشتر در جامعه و وحدت است. به اعتقاد من با 
این دو اصل باید به آینده امیدوار باشیم و آینده براي 
ما روشن باش��د، ما باید متحد باشیم البته سختي و 

مشکالت وجود دارد اما مي توان از آن عبور کرد. 
روحاني افزود: امریکا در تالش هایي که در این مدت 
انجام داد، تقریباً براي اهدافي که مدنظر داشت ناموفق 
بود. روزي که از برجام خارج شد انتظارش این بود که 
روز بعد ایران هم خارج شود، همچنین انتظارش این 
بود که اروپا از او حمایت کند و او تنها نماند که به هیچ 
یک از اهداف خود نرس��ید یعني ما حس��اب شده و 
براس��اس منافع ملي خود حرکت کردیم که اکنون 

مورد تحسین همه کشورها هستیم. 
روحاني اضافه کرد: آنها بعد فکر مي کردند که ابتدا 
اروپا و بقیه کشورها را راضي کند که آن هم نشد و 
اروپا هم زیر بار امریکا نرف��ت البته امروز جز چند 
کشور معدود همه کشورها از نظر سیاسي، منطقي 
و حقوقي پشتیبان ایران هستند و در مقاطع مختلف 
ما از لحاظ حقوقي هم موفقیت هاي خوبي به دست 

آوردیم. 
وي همچنین گف��ت: ما توانس��تیم ه��م در دادگاه 
بین المللی الهه و هم در دادگاه ه��اي اروپایي چند 
رأی به نفع خود بگیریم و معناي آن این است که ما 
توانستیم در زمینه هاي حقوقي ها امریکا را شکست 

دهیم و البته این راه را باید ادامه دهیم. 
رئیس جمهوري یادآور شد: امروز در دولت اعالم کردم 
که معاون حقوقي رئیس جمهوري، وزیر دادگستري و 
وزیر امور خارجه مسئول هستند که الیحه شکواییه اي 
را علیه همه آنهای��ي که در امری��کا در این تحریم و 

طراحي و اجراي آن دخال��ت دارند به عنوان جنایت 
علیه بش��ریت تدوین کنند و در یک دادگاه صالح در 
داخل کشور مطرح کنند که البته اگر دادگاه به نفع 
این الیحه حکم دهد ما در مراحل بعد هم این حکم را 
دنبال مي کنیم. وي گفت: دنیا بداند کاري که امریکا 
کرده، علیه حکومت ایران و علیه فناوري هس��ته اي 
نبوده بلکه علیه سالمت، محیط زیست، زندگي عادي، 

مواد غذایي و دارویي مردم ایران بوده است. 
رئیس جمهوري افزود: در این الیحه قضایي به طور 
مفصل و شفاف روشن مي ش��ود که چه اقداماتي را 
باید در آینده انج��ام دهیم. رئیس دول��ت دوازدهم 
خاطرنشان کرد: من مي خواهم به ملت بزرگ ایران 
بگویم که مطمئن باش��ید ما لحظه اي از توطئه هاي 
دشمن و مشکالتي که مردم دارند غفلت نمي کنیم 
و با همه ت��وان مي خواهیم این مش��کالت را در حد 

توانمان حل کنیم. 
برايمغازهدارهابیانصافیميكنند

روحاني در بخش دیگري از سخنان خود گفت: اینکه 
دولت براي اینکه مردم در رفاه باشند با سختي ارز را 
تهیه مي کند و کاال را با کشتي یا هواپیما یا هر وسیله 
دیگري حمل مي کند و به مغازه مي دهد که در اختیار 
مردم قرار بگیرد عده اي خیلي خوب، سالم و عادالنه 
این کاال در اختیار مردم مي گذارن��د، عده اي هم در 
پس��توي مغازه طور دیگري برخورد مي کنند و این 
انصاف نیست. وي با بیان اینکه همه مردم باید) براي 
عبور از این شرایط( کمک کنند، خاطرنشان کرد: ما 
در شرایطي هستیم اگر متحد باشیم مي توانیم عبور 
کنیم. دولت به تنهایي نمي تواند این ها را حل و فصل 
کند. اگر همه بیاییم حتماً مي توانیم از این مس��ائل 
عبور کنیم. رئیس دولت دوازدهم خاطرنش��ان کرد: 
امیدوارم در سال آینده با وحدت و هماهنگي و تالش 
بیشتر شرایط بهتري داشته باشیم و ان شاءاهلل دشمن 
را از مس��یر و اقداماتي که تاکنون به ناروا انجام داده 

است، مأیوس کنیم. 
امريكايیها،صهيونيستهاوارتجاعمنطقه

رالعنتكنيد
روحاني ضمن قدرداني از رسانه ها و اصحاب خبر اظهار 
داشت: نقد سازنده براي ما ارزشمند است و من تشکر 
مي کنم از آنهایي که این نقد مي کنند اما حتماً نباید 
مردم را مأیوس کنیم و شکاف ایجاد کنیم. حتماً نباید 
خدمتگزاران را متهم کنیم. وي تصریح کرد: دشمن 
اصلي و توطئه گر اصلي را از یاد نبرید، من دیشب در 
س��خنراني گفتم هرچه لعنت دارید بر کسي لعنت 
کنید که این ش��رایط را براي کش��ور به وجود آورده 
اس��ت؛ امریکایي ها، صهیونیست ها و ارتجاع منطقه 

این شرایط را به وجود آوردند. 
توصيهآيتاهللجوادیآملیبهظريف

 دست ايران در مذاکره از عزت
آبرو و مردانگی پر است

محمدجوادظريف،وزيرامورخارجهجمهورياسلالميايرانروز
گذشلتهدرسلفرييكروزهبهقمباحضراتآياتعظلاممكارم
شيرازي،جواديآملي،وحيدخراسانيونوريهمدانيديداركرد.
به گزارش خبرگزاری ها، آیت اهلل جوادي آملي در دیدار ظریف با اشاره به 
نقش مهم سفراي جمهوري اسالمي در دیگر کشورها بیان کرد: سفراي 
وزارت خارجه باید بدانند که نه تنها سفیر ایران هستند بلکه سفیر مکتب 
و اسالم نیز هستند؛ باید پیام اسالم را به جهان برسانند و تفکر و سخن آنها 
را نیز بفهمند و به داخل منتقل کنند. این مرجع تقلید در بخش دیگري 
از سخنان خود اظهار داشتند: در مذاکرات خود با دیگر کشورها بدانید که 
دست شما پر است و یک س��ر و گردن از آنها باالتر هستید. شرف، عزت، 
عظمت، آبرو و مردانگي مال ماست و شما باید این عظمت کشور و مردم 
ایران را به جهان برسانید. وي تصریح کرد: جهان باید این را بفهمد که این 
ملت، ملتي است که همواره پاي امضا و تعهد خود ایستاده است که نمونه آن 
پایبندي ایران به قطعنامه 598 است و شما نیز با این پشتوانه با دنیا حرف 

بزنید، ما با وجود این سرمایه ها، هیچ نگراني نداریم. 
اختالفاتداخليدرسياستخارجيمنعكسنشود

آیت اهلل حسین نوري همداني از مراجع تقلید نیز در دیدار وزیر امورخارجه 
گفت: معتقد هستم اختالف داخلي و انتقادات نباید در سیاست خارجي 
منعکس شود، چراکه موجب سوء استفاده دشمن خواهد شد. وي افزود: 
درمقابل دش��من باید وحدت خود را حفظ کنیم و از اختالف جلوگیري 
نماییم؛ امام راحل فرمودند: »هرجا اختالف باشد، دشمن از همان راه ورود 
پیدا خواهد کرد. « آیت اهلل نوري همداني اضافه کرد: سیاست ما بر اساس 
فرهنگ قرآني و اسالمي است و بر این اساس با دنیا به غیراز امریکا و اسرائیل 
غاصب ارتباط داریم و طبق همان سه اصل باید داشته باشیم؛ اما اعتماد با 
ارتباط فرق دارد هیچ گاه نباید اعتماد کرد چون طبق آیات قرآن هیچ گاه 
کفار با ما کنار نخواهند آمد چون خوي سلطه گري و استعمار در وجود آنها 
مي باشد. وي گفت: در موضوع برجام دیدیم امریکا به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیست و اروپا هم جرئت مخالفت ندارد بنابراین باید محکم باشیم و مقابله 
کنیم چون اندکي نرمش موجب باج خواهي و زیاده طلبی خواهد شد و رهبر 
معظم هم فرمودند: »هرجا نرمش نشان دادیم ضرر کردیم و اعتماد مجدد 

به امریکا نباید باشد. «
توصيهبهارتباطباهمسايگانوجهاناسالم

آیت اهلل لطف اهلل صافي گلپایگاني از مراجع تقلید گفت: اینجانب همیشه 
توصیه داشتم که با همسایگان و جهان اسالم باید ارتباطي قوي همراه با 
حفظ عزت و منافع خود داشته باشیم و مي توانیم به تمام کشورهاي جهان، 

صلح و صفا و مهرباني را عرضه کنیم. 
وي در دیدار وزیر امور خارجه، با اشاره به لزوم به کارگیري منطق و تدبیر در 
سیاست خارجي گفت: با کشورهایي مانند مصر، مراکش و اردن که مردم 
آن دوستدار اهل بیت)ع( هستند، باید رابطه قوي داشته باشیم. آنچه در 
سیاست داخلي حائز اهمیت است سیاست معقوالنه مي باشد که در سایه 
منطق، تدبیر و درایت مي توانیم عزت کشور اسالمي ایران را در جهان بیشتر 
کنیم.  این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادي، 
اظهار کرد: وضعیت کنوني اقتصاد، بسیار ناراحت کننده است. مردم شریف 
و نجیب ما، امروز با مشکالت زیادي روبه رو هستند که به نظر ما مي توان 
با سیاست هاي خوب و مفید و روابط سازنده، این مشکالت را رفع نمود؛ 
وظیفه مسئوالن در این باره بسیار سنگین است و امیدوارم که شما بتوانید 

در این عرصه هم موفق باشید. 

ژه
وی

 جاسوسيدیپلماتهاياروپایي 
درتهران

روزنامه وطن امروز در گزارش��ي به جاسوسي دیپلمات هاي 
اروپایي در تهران پرداخته است. در حالي که هم وزارت خارجه 
هلند و هم س��خنگوي وزارت امور خارجه ایران اعالم کردند 
دو هلندي اخراج ش��ده، دیپلمات بودند اما »وطن امروز« 15 
اسفندماه در گزارشي خبر داد دو هلندي اخراج شده مأموران 
اطالعاتي هلندي بودند که در پوش��ش دیپلماتیک فعالیت 
مي کردند. وط��ن امروز که این بخش از گ��زارش را ذیل میان 
تیتر »اخراج پرستوها« آورده، نوشته که »بر اساس اطالعات 
به دست آمده، دو هلندي اخراج ش��ده، دو زن بوده اند. اسامي 
این دو زن نیز به دلیل مالحظات موجود دیپلماتیک و امنیتي 
منتشر نمي ش��ود. اما فعالیت این دو مأمور اطالعاتي در قالب 
دیپلمات هاي هلندي چه بوده است. بر اس��اس این گزارش، 
عمده فعالیت ای��ن دو زن ارتباط گیري و اغفال دیپلمات هاي 
دیگر کش��ورها در میهماني هاي س��فارتخانه هاي مستقر در 
تهران بوده است.« این روزنامه اوایل تابستان سال جاري هم 
در گزارشي با عنوان »هلند پایگاه ضدانقالب« به برخي عناصر 
مشکوک و امنیتي در قالب دیپلمات در این سفارتخانه اشاره 
کرده بود: »یکي از افراد مورد اشاره، رایزن مالي این سفارتخانه 
بود که در حوزه FATF تخصص و فعالیت داشت. نکته بسیار 
قابل تأمل اینکه پس از انتشار این گزارش »وطن امروز« و اشاره 
به این فرد، او کمي بعد خاک ای��ران را ترک کرد و مأموریتش 
در سفارت هلند در تهران به اتمام رسید! نفر دومي که در این 
گزارش به آن اشاره شد؛ خانم اویکا ایبن نفر دوم سفارت هلند 

در تهران بود. او یک یهودي است و ارتباطات و رفت وآمدهاي 
زیادي به تل آویو دارد. «

در بخش دیگري از این گزارش آمده که »جالب تر اینکه برخي 
از این س��فراي اروپایي، مأموران معروف و نشان دار اطالعاتي 
کشورشان هستند. یکي از این موارد »میشائیل کلور برشتولد« 
سفیر آلمان در تهران است. او یکي از مأموران ارشد سرویس 
جاسوسي آلمان است، البته این موضوع پنهاني نیست... نکته 
قابل تأمل درباره برش��تولد، روابط نزدیک او با موس��اد است. 
برشتولد از افسران ارشد اطالعاتي آلمان است که حلقه هاي 
مشترک با سرویس جاسوسي رژیم صهیونیستي را رهبري کرده 
و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت آلمان در تل آویو 
بوده است. برشتولد اما حاال در باالترین سطح از مأموریت های 
دیپلماتیک خ��ود ق��رار دارد. او اگر در تل آویو ب��ه عنوان یک 
دیپلمات فعال بوده، حاال در تهران به عنوان سفیر آلمان، دست 

بازتري براي پیگیري اقدامات خود دارد. «
در ادامه گزارش مي خوانیم که »فیلیپ تیه بو، س��فیر جدید 
فرانسه در ایران نیز یکي از مأموران ارشد سرویس جاسوسي 
فرانسه است. « و »ایان دیوید بیگز، سفیر استرالیا در ایران نیز 
یکي دیگر از سفرایي است که همکار سرویس هاي جاسوسي 
و اطالعاتي است. او از مردادماه 1395 به عنوان سفیر استرالیا 
به ایران آمده است. مورد دیگر نیز دني عنان، سفیر دانمارک در 
تهران است. دني عنان مهرماه 1394 به عنوان سفیر دانمارک 
به ایران آمد و تاکنون به بهانه هاي مراودات اقتصادي، سفرهایي 
به برخي نقاط کشور داشته اس��ت. در این میان البته سفارت 

انگلیس یک مورد بسیار ویژه است. «

 اصالحطلبانروحانيرا
دعوتبهاستعفاميكنند!

اخیراً دو تن از اصالح طلبان از پیش��نهاد استعفا به روحاني 
توس��ط افرادي از میان اصالح طلبان گفته اند. سید محمود 
میرلوحي عضو شوراي سیاس��ت گذاری اصالح طلبان گفته 
که: »برخي از اصالح طلبان به آقاي روحاني پیشنهاد کرده اند 
که در صورت ناتواني از ریاس��ت دولت استعفا کند.« او البته 
اضافه کرده که »رئیس دولت اصالح��ات در خصوص ادامه 
فعالیت حسن روحاني در دولت اظهار نظري نداشته است. « 
علي صوفي، وزیر تعاون دولت اصالحات و عضو شوراي عالي 
سیاست گذاری اصالح طلبان هم طي گفت و گویي تأکید کرده 
که »من شنیده ام رئیس دولت اصالحات به روحاني گفته است 
که اگر نمي تواند از ریاست جمهوري استعفا دهد و شرایط خود 
را مطرح کند و اگر امکان پذیر نیست، اجازه گرفته و کناره گیري 
کند. « علي صوفي هم اکنون دبیرکلي حزب پیشرو اصالحات 
را که متشکل از وزراي کابینه دولت اصالحات است بر عهده 
دارد. وي رئیس س��تاد انتخابات دوره دهم مجلس ش��وراي 

اسالمي اصالح طلبان در شهر تهران بود. 
دامنه این خبر روز گذشته به حاشیه نشست دولت نیز رسید 
و واعظی رییس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره 
نامه رئیس دولت اصالحات به رئی��س جمهوری گفت: من 
وجود این نامه را تایید نمی کنم؛ هیچ بحثی در رابطه با استعفا 
در پنج سال و نیم گذشته مطرح نبوده است؛ افرادی مطالبی 
را با چند واسطه مطرح می کنند که بیشتر برای مطرح کردن 

خودشان است.

يكمقامآگاهدرستادكلنيروهايمسلحعنوانكرد
تكذيب مشارکت ايران

 در عملیات ترکیه علیه گروه پ. ك . ك
مرزهلاي در را عملياتلي ديلروز صبلح تركيله ارتلش
شلرقيخلودبلرعليلهگلروهپ.ك.ك.آغلازكلردهاسلت.
به گزارش فارس، یک مقام آگاه در س��تاد کل نیروهاي مسلح با اعالم 
این خبر تصریح کرد: نیروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ایران در این 
عملیات دخالتي ندارند . پیش از این »س��لیمان سویلو«، وزیر کشور 
ترکیه اعالم کرده بود که ما در مرز شرقي مان یک عملیات مشترک با 

ایران علیه پ ک ک شروع کرده ایم و نتیجه آن را اعالم خواهیم کرد. 

سال 97 
و پیروزي هاي ملت ايران

ادامهازصفحهيك
اینها بخشي از رخدادها و توفیقات نظام در سال 1397 بود که به این لیست 
بلند مي توان موارد بسیاري را اضافه کرد. در میان توفیقات نظام در سال 97، 
انتشار بیانیه گام دوم انقالب که توسط رهبر معظم انقالب صورت گرفت، 
در واقع سرآمد همه آن چیزي بود که اتفاق افتاد . چراکه این بیانیه افق 40 
ساله آینده کشور را با تحقق »تمدن بزرگ اسالمی« ترسیم و روشن ساخت. 

بیانیه اي که در همان نگاه اول، داراي چنین ظرفیت بزرگي است: 
1( ترسیم کننده همه راه آمده به یک گام و رسیدن به هدف بزرگ ملت با 

یک گام دیگر است. 
2( بهره مند شدن کشور از برنامه بلندمدت 40 ساله به عنوان سند باالدستی  

نظام. 
3( روشن شدن چشم انداز 40 سال آینده با تحقق تمدن بزرگ اسالمی.  

4( تأکید بر لزوم جوانگرایی و میدان دادن به مدیران مؤمن، انقالبی و جوان  
در دوره جدید. 

5( مشخص ش��دن راهبردهای کالن آینده کش��ور در موارد هفت گانه  
توصیه هاي رهبري. 

6( شناسایی نقاط قوت 40 سال گذشته و نحوه استفاده از آنها برای ادامه 
راه  آینده. 

7( آسیب شناسی ساختاری و عملکردی از گذشته و حال کشور به منظور 
حل مشکالت اساسي کشور. 

8( دستیابی به راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت پیشبرد اهداف انقالب 
و حل مشکالت کشور. 

9( توجه به نیازهای مردم و کش��ور و روشن ساختن وظایف دستگاه ها و 
مسئوالن  .

رونماييازهندسهبيانيهگامدومدربسيج
سردار غیب پرور: بیانیه گام دوم بايد 

در حوزه اجرايي به آن توجه شود
دوم گام جاملع برنامله مسلتضعفين، بسليج سلازمان
انقلالبرابلهعنلواننقشلهراهوبلاعنلوان»طلرحهندسله
كلليبيانيلهگامدومانقلالب«تدويلنورونمايليكلرد.
این برنامه به همت اقشار و معاونت های تخصصي بسیج شامل متخصصین 
و سرآمدان حوزه هاي مختلف و مورد نیاز کشور به عنوان یک سند راهبردي 

تهیه شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني بسیج؛ سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در این مراسم اظهار داشت: بیانیه گام دوم یک مرحله حمایتي 
دارد که از طرف همه دستگاه ها خصوصاً حاکمیتي و از طرف اقشار مختلف 
مردم باید مورد حمایت قرار گیرد. غیب پرور گفت: در مرحله دوم، کالم 
رهبري باید فهمیده شود و به عبارت دیگر باید کار تبییني صورت گیرد که 
رونمایي امروز نیز از نوع تبییني است. وي تصریح کرد: کار بیانیه گام دوم 
انقالب، فقط با حمایت و تبیین انجام نمي شود بلکه باید در حوزه عملیاتي 
و اجرایي نیز به آن توجه شود و اگر این بیانیه اجرایي نشود ما مرتکب گناه 
شده ایم. رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه رونمایي امروز یک آغاز بوده و 
کار اصلي عملیاتي کردن آن است، افزود: بیانیه گام دوم خطاب به جوانان 
است، وقتي رهبري از جوانان سخن مي گویند این کالم از سر حکمت است 
نه تعارف و نشان دهنده مشي حکیمانه ایشان است. غیب پرور خاطرنشان 
کرد: سلسله طرح هاي اقدامي باید ناظر بر تحقق اهداف بیانیه گام دوم و باز 
کردن مسیر براي جوانان باشد. وي مخاطب اصلي بیانیه گام دوم انقالب 
را جوانان دانست و افزود: اقدامات ما در بسیج براي اجراي بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمي با محوریت جوانان اس��ت و ما برنامه ها را برهمین اساس 
طراحي و به دنبال سپردن کار به جوانان هستیم. غیب پرور در پایان تأکید 
کرد: بیانات مقام معظم رهبري در بیانیه گام دوم انقالب اسالمي باید به 

بهترین شکل در جامعه اجرا شود. 
تالشبسيجبرايواگذاريمسئوليتهابهجوانان

سردار غیب پرور در حاشیه این مراس��م در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سؤالی در خصوص اقدامات عملي بسیج براي تحقق بیانیه گام دوم انقالب، 
اظهار کرد: کالم رهبري در خصوص گام دوم انقالب همانند نامگذاري سال، 
شامل دو بخش حمایتي و فهم کالم مي شود؛ فهم کالم از تبیین درست 
به دست مي آید البته اگر فرض هم کنیم که تبیین نیز به درستي انجام 
شود جزئي از کار را انجام دادیم، چون کار اصلي داشتن طرح اقدام عملي 
است. وي افزود: زماني مي توانیم در برابر بیانیه گام دوم انقالب سرمان را 
باال بگیریم که اقشار بیست و دو گانه بسیج و برخي معاونت ها و سازمان هاي 
بسیج مثل سازمان فضاي مجازي یا معاونت اجتماعي بسیج، در مجموع 
30 طرح عملیاتي در این خصوص ارائه دهند. سردار غیب پرور ادامه داد: 
نکته مهم بیانیه گام دوم ناظر به جوانان اس��ت؛ هر چند درباره آن یعني 
جوان گرایی خیلي حرف زده مي ش��ود، اما در بسیج به دنبال آن هستیم 
بخش مهمي از امور بسیج را به جوانان در سراسر کشور واگذار کنیم؛ همانند 
دوران دفاع مقدس که جوانان عهده دار اداره جبهه ها شدند و توانستند با 

پیروزي جنگ را خاتمه دهند. 
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      قضائی

رئيسقوهقضائيهبامحكومكردنمجددعملياتتروريستياخير
عليهنمازگزاراندرنيوزيلند،ازهمهقضلاتوحقوقدانانجهان
دعوتكردكلهبامحوريتدسلتگاهقضاييجمهورياسلالمي،
بهنهضتحقوقيمقابللهباتروريسلمونژادپرسلتيبپيوندند.
به گ��زارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیسي، رئیس قوه قضائیه که در نخستین جلسه مسئوالن عالي قضایي 
در دوران تصدي خود سخن مي گفت، با ابراز قدرداني از اعتماد مقام معظم 
رهبري، از زحمات و تالش هاي همه مسئوالن قضایي در طول ادوار پس از 
پیروزي انقالب اسالمي به ویژه آیت اهلل آملي الریجاني تقدیر کرد و افزود: 
بي تردید امروز عبور از مشکالت و چالش هاي پیش روي دستگاه قضایي، 
نیازمند همکاري همه بخش ها و تالش هاي قضات دلسوز، دغدغه مند و 
متدین است و از سوي دیگر، حل مشکالت کشور نیز به همکاري همه قوا 
و دستگاه ها بستگي دارد؛ چنانکه رهبر معظم انقالب اسالمي نیز در پیام 

غني و پرمحتواي خود بر این مهم تأکید کردند. 
رئیس��ي در بخش دیگري از سخنان خود، س��ال 97 را سال شکست 
دشمنان جمهوري اسالمي دانست و اظهار کرد: با حضور آگاهانه ملت 
بزرگ ایران در عرصه هاي مختلف تحت رهبري هاي داهیانه مقام معظم 

رهبري، سال 97 را در حالي به پایان مي رسانیم که دشمنان جمهوري 
اسالمي در طراحي هاي بسیار پیچیده امنیتي، ایذایي، اقتصادي و رواني 
علیه کشورمان متحمل شکست هاي سنگیني شدند و مردم بزرگ ایران 
نیز بیش از هر زمان دیگري نشان دادند که در مسیر ایستادگي و مقاومت، 

عزم جدي و راسخ دارند. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبري و اشاره 
به دوگانه هاي مهم از جمله حرکت امیدوارانه و فعاالنه تصریح کرد: امروز 
حرکت امیدوارانه و دوري از یأس و ناامیدي و همچنین حضور فعال و 
پرهیز از هرگونه انفعال براي همه مردم و مسئوالن کشور، مسیر صحیحي 
است که از سوي رهبر معظم انقالب ترسیم شده است و قضات، کارکنان 
و مسئوالن قضایي نیز با تبعیت از این پیام بلند و توصیه راهگشا، تمام 
تالش خود را براي تحقق حرکت امیدوارانه و فعاالنه در گام دوم انقالب، 

به کار خواهند بست. 
داعشوتروريسم،محصولپروژههاياسالمهراسي

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اش��اره به حادثه تلخ تروریس��تي اخیر در 
نیوزیلند، این اقدام ضدانساني را موجب جریحه دار شدن وجدان عمومي 
جهان دانست و بار دیگر با محکوم کردن این عملیات نژادپرستانه علیه 

مسلمانان و نمازگزاران بی دفاع و بی گناه در یک کشور مدعي حقوق بشر، 
اظهار کرد: این اقدام نژادپرستانه علیه مسلمانان با اقدامات افراط گرایانه 
گروه هاي تکفیري و تروریستي نظیر داعش که به نام اسالم دست به نفرت 
پراکني، ترور و وحشت آفرینی مي زنند، شباهت هاي زیادي دارد و همگي 
دستاورد شوم پروژه هاي اسالم هراسانه اي است که در اندیشیده های 
غرب طراحي و از سوي رسانه هاي آنها با پشتیباني دولت ها به مرحله 

اجرا در مي آید.
  آیت اهلل رئیسي با بیان اینکه صرف ابراز تأسف و اعالم محکومیت در پي 
وقوع چنین حوادثي کافي نیست، بر ضرورت اقدامات عملي و ملموس 
در این زمینه تأکید کرد و گفت: از همه قضات، حقوقدانان و طرفداران 
حقیقي حقوق بشر در سراسر جهان دعوت مي کنیم که با همکاري و 
تبادل نظر، به یک اجماع قدرتمند دست یابند و با پیوستن به نهضت 
حقوقي مقابله با نژادپرستي، تروریسم و افراط گرایی، گام هایي جدي 
در این عرصه بردارند و دستگاه قضایي جمهوري اسالمي نیز به عنوان 
عالی ترین مجموعه قضایي کش��وري که از قربانیان اصلي تروریسم و 
خش��ونت در جهان اس��ت، این آمادگي را دارد که محور این نهضت و 

هماهنگ کننده تالش هاي جهاني در این حوزه باشد. 

رئيسقوهقضائيهازحقوقدانانجهاندعوتكرد

اقدام حقوقي مقابله با تروريسم و نژادپرستي

رياستجمهوري


