
  گزارش 

استقرار دولت اسالمي در گام دوم انقالب
رهبر فرزانه انقالب، حضرت امام خامنه اي در تاريخ ۲٤ مهرماه ۱۳۹۰ 
در اجتماع دانش��گاهيان در اس��تان كرمانش��اه فرايند تحقق اهداف 
انقالب اسالمي را در پنج مرحله مشتمل بر: ۱ - انقالب اسالمي )وقوع 
حركت انقالبي(، ۲ - نظام اس��المي )تش��كيل جمهوري اس��المي(، 
۳ - دولت اسالمي )تش��كيل مجموعه نهادهاي اداره كشور منطبق با 
اهداف و الگوهاي نظام اسالمي(، ٤ - جامعه اسالمي )تحقق آرمان هاي 
اسالمي( و ۵ - تمدن بزرگ اسالمي )فراگير شدن فرهنگ اسالمي بر 
فضاي عمومي بشريت( تش��ريح كرده و فرمودند هم اينك كشور در 
مرحله تشكيل دولت اس��المي قرار دارد. اما توقف حدود ٤۰ ساله در 
مرحله سوم )تشكيل دولت اسالمي( زنگ خطر را براي ورود به مرحله 
چهارم )جامعه اس��المي( به صدا درآورده و مي توان گفت بيانيه گام 
دوم انقالب تنها راه تحقق مرحله سوم و عبور از آن را سپردن مديريت 

جامعه به مديران جوان در دو امدادي در مديريت كشور مي داند. 
حقيقت اين اس��ت ك��ه هنوز نظ��ام مديريتي كش��ور ب��ا الگوهاي 
اس��المي مديريت و مورد رضايت حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي 
فرجه الشريف فرسنگ ها فاصله دارد و ٤۰ سال فرصت زيادي براي 
تشكيل دولت اسالمي بوده است اما كماكان كشور از سوءمديريت و 
عدم تطابق روش و رفتار برخي مديران كشور در هر سه قوه )به ويژه 
قوه و دس��تگاه اجرايي( ب��ا الگوهاي مديريت اس��المي رنج مي برد. 
در نظام اسالمي: »اشرافي گري مس��ئوالن به شدت مذموم است«، 
»فاصله سطح مديران با مردم مطلقاً پذيرفتني نيست«، »دشمن را 
به جاي دوست ديدن و وادادگي در برابر دشمن مردود است«، »عجز 
و ناتواني و پذيرفتن تحقير در برابر دشمن بسيار ناروا و زشت است«، 
»گسترش فساد در كشور سم مهلك و ناشي از سوءمديريت و سبب 
بي اعتماد شدن مردم است«، »كم توجهي و بي توجهي به ظرفيت هاي 
داخلي با بديهيات مديريت اسالمي مغاير است«، »عدم استفاده از 
ظرفيت هاي فراوان و كم نظير جوانان، دهن كجي به مديريت اسالمي 
است«، »هنر ايران را در عرصه رقابت در تهيه آبگوشت بزباش ديدن 
نشانه چشم بس��تن بر توان داخلي اس��ت«، »غفلت از توان بي نظير 
مديران جوان كشور و دل بستن به مديران پير و دل بسته  به آالف و 
علوف دنيا عين خودبزرگ بينی و سفاهت است«. واقعيت اين است 
كه كش��ور از كپی برداری از الگوهاي غلط مديريتي آس��يب زيادي 
ديده و مي بيند، اين نوع الگوي مديريتي در كشور ما دچار تناقض و 
اجتماع نقيضين است كه از يك سو به شدت خودشيفته و تنها خود 
را براي حل مشكالت كشور صالح مي داند و ظرفيت جوانان را به هيچ 
مي پندارد و از س��وي ديگر ذليالنه به دنبال واردات مدير از خارج از 

كشور است. 
جمهوري اسالمي ايران پس از ٤۰ س��ال تالش مداوم و خستگي 
ناپذير و ايس��تادگي در برابر دش��منان و غلبه بر تمامي فشارها و 
تحريم ها، پيروزي بر انواع دسيسه ها و محدوديت هاي تحميلي و 
ظالمانه نظام سلطه و غلبه عزتمندانه بر جنگ سخت و نيمه سخت 
و نرم، ترور، جاسوس��ي، نف��وذ و... امروز به س��دي مس��تحكم و 
تهديدناپذير تبديل و الگوي جبهه جهاني مس��تضعفين شده اما 
خطر آسيب هاي داخلي نظام اس��المي را تهديد مي كند و بيانيه 
گام دوم انقالب به دنبال واكس��ينه كردن نظام اس��المي در برابر 
آسيب هاي داخلي از طريق سپردن امور كش��ور به جوانان است. 
ترديدي نيست كه مجموع دشمنان بيروني »محور عبري، غربي 
و وهابي« در برابر عظم��ت، قدرت، اقت��دار و ظرفيت هاي دفاعي 
و امنيتي اي��ران ناتوان و شكس��ت خورده ان��د اما قوياً ب��ه نفوذ و 
بهره گيري از توان سست كمربندها، تقی زاده ها، مروجان فرهنگ 
اشرافي گري، دوتابعيتي ها و... دل بسته اند. دشمنان انقالب اسالمي 
خوب مي دانند كه در ايران هر كجا كه به بيگانه  غربي دل بس��تيم 
بي ش��ك بازنده بوده ايم و طي ٤۰ سال گذش��ته حتي يك گره از 
گره هاي كشور از طريق دل بس��تن به غرب باز نشده است. دشمن 
بهتر مي داند كه در ٤۰ سال گذشته هر كجا از بيگانه دل بريده ايم 
و به توان و ظرفيت هاي داخل تكيه كرده ايم ش��اهد موفقيت هاي 

ستودني بوده ايم. 
نظام اسالمي در گام نخست )در ٤۰ سال گذش��ته( موفق به ارائه 
تصويري روشن از آزادي، امنيت، پيشرفت هاي شگرف در حوزه هاي 
علمي و تكنولوژيكي، قرار گرفت��ن در رديف برترين هاي جهان در 
علوم مختلف، هويت بخشي به يك ملت مستقل، كوتاه كردن دست 
استعمارگران، مقابله با نظام سلطه، تشكيل محور مقاومت در برابر 
نظام سلطه و به طور كلي اس��تقالل سياسي و فرهنگي و اقتصادي 
در جهان شده و اگر در روزهاي آغازين تشكيل جمهوري اسالمي، 
حتي ب��راي تأمين س��يم خاردار هم توس��ط نظام س��لطه تحريم 
ش��ده بود امروز به بركت حضور قدرتمندانه، ش��جاعانه، مؤمنانه و 
عزتمندانه جوانان غيور خود، »هم استقالل خود را تضمين كرده«، 
»هم تحريم ها را به فرصت هاي طاليي براي دس��تيابي به هر آنچه 
مورد تحريم قرار گرفته تبديل كرده«، »هم نقش��ه هاي شوم نظام 
سلطه و محور شيطاني عبري، غربي و وهابي را خنثي كرده« و »هم 
سايه شوم تروريسم غرب ساخته ي داعش را از سر منطقه كم كرده 
است« و با توسعه و گسترش عمق استراتژيك خود و تقويت محور 
مقاومت، عرصه را بر نظام س��لطه تنگ تر كرده و به عنوان قهرمان 
مبارزه با تروريسم و ايستادگي در برابر غرب و صهيونيسم به جهان 

معرفي شده است. 
وقوع س��يل در كش��ور و حضور جوانان در عرصه خدم��ت خالصانه، 
جهادي و انقالبي به آسيب ديدگان يادآور ش��ور انقالبي دوران دفاع 
مقدس بوده و يك بار ديگر ش��كوه و عظمت مديريت انقالبي جوانان 
را در برابر مديريت اش��رافي، پير و خس��ته، به رخ كشيده و نشان داد 
كه اعتم��اد به جوانان و س��پردن امور ب��ه آنان همان طور كه س��بب 
پيروزي در جنگ تحميلي شد اينك نيز حالل مشكالت كشور است. 
نظرسنجي هاي صورت گرفته در كش��ور نيز به خوبي نشان مي دهد 
كه با وجود مديريت كم تحرك فعلي، مادامي ك��ه به جوانان اعتماد 
نكنيم و كارها و مديريت كش��ور را به جوانان نسپاريم سخن گفتن از 
گام دوم فقط ترويج نگاه شعاري بوده و مشكلي از مشكالت كشور را 

حل نخواهد كرد. 

سيد عبداهلل متوليان

رئيس جمهور در مراسم بزرگداشت روز ارتش: 

توهين به سپاه توهين به ملت بزرگ ايران است
» هيچ كس ترديد ندارد كه اگر امروز دست های 
تروريست ها در عراق، افغانستان، لبنان و سوريه 
هر روز بسته تر از ديروز مي شود، در سايه تالش 
ارتش و سلپاه پاسلداران انقالب اسلالمي و به 
دليل خواست دولت ها و كشلورهاي منطقه از 
آنها براي حمايت اسلت. « اين مطلب را رئيس 
جمهور روز پنج شلنبه و در مراسم بزرگداشت 
روز ارتش جمهوري اسالمي ايران در حرم مطهر 
امام خميني )ره( عنوان كرد  .دكتر روحاني ابتدا 
با تبريك سالروز ارتش جمهوري اسالمي ايران 
به همه ملت ايران، نيروهاي مسلح و فرماندهي 
معظم كل قوا، با اشلاره به اينكه از آغاز پيروزي 
انقالب و نهضت اسلالمي هملواره ارتش مورد 
توجه ويژه امام بزرگوار قرار داشت، گفت: قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي و در سال هاي 42 و 43 اگر 
به سخنراني هاي امام راحل مراجعه شود، مالحظه 
خواهيم كرد كه امام)ره( بلراي عزت نيروهاي 
مسلح كشور احترام خاصي قائل است و يكي از 
اهداف انقالب را عزت نيروهاي مسلح مي داند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه نيروهاي مسلح جزو 
ملت ايران بوده و همه قدرت خود را از آن حمايت 
از مل��ت مي دانند، گفت: ملت ايران هم اس��تقالل 
خود را در كن��ار حضور نيروهاي مس��لح مي داند. 
وي با قدرداني از فداكاري و ايس��تادگي نيروهاي 
مسلح اظهار داشت: زماني كه نيروهاي مسلح نياز 
به حمايت مردم دارند همه مردم و نخبگان در كنار 

نيروهاي مسلح قرار دارند. 
   همه مردم يكپارچه در كنار سپاه هستند

رئيس جمهور به اقدام زشت دولت فريبكار امريكا 
عليه نيروهاي فداكار سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
اشاره و تصريح كرد: در اين اقدام زشت همگان ديدند 
كه همه مردم يكپارچه كنار س��پاه بودند و همواره 
در كنار س��پاه خواهند بود همانطور كه س��پاه نيز 
همواره كنار مردم بوده و هميشه كنار مردم خواهد 
بود. روحاني خاطرنشان كرد: اينكه دشمنان فكر 
مي كنند سپاه پاس��داران صرفاً بخشي از نيروهاي 
مسلح ايران است، اشتباه مي كنند. سپاه در سراسر 
كشور در همه صحنه هاي ملي و خدماتي حضور دارد 
و مردم سپاه را از خود و از آن خود مي دانند. رئيس 
جمهور تأكيد كرد: توهين به سپاه پاسداران توهين 

به نيروهاي مسلح و ملت بزرگ ايران است. 
   راز عصبانيت امريكا از ملت ايران

رئيس جمهور با بي��ان اينكه حض��ور امريكا در 
منطق��ه چيزي ج��ز بدبختي و ويراني نداش��ته 
است، گفت: مرور ۱8 سال گذشته نشان مي دهد 

مداخالت ارتش امريكا در منطقه ما از افغانستان 
گرفته تا ع��راق، س��وريه، لبنان، يم��ن و ديگر 
كشورها، به جز جنايت، نكبت، بدبختي، ويراني و 
آدمكشي، چيزي براي منطقه به ارمغان نياورده 
اس��ت. دكتر روحاني افزود: از زمان��ي كه امريكا 
تصميم گرفت با مس��لح كردن تروريس��ت ها و 
حمايت جنگنده هايش، از اين تروريس��ت ها به 
عنوان قدرت نيابتي در منطقه اس��تفاده كند و 
خود نظاره گر باشد، آن قدرتي كه توانست نقش 
شوم امريكا در منطقه را به هم بزند و نقش بر آب 
كند، نيروهاي مس��لح ما در منطقه به ويژه سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي بود. رئيس جمهور با 
تأكيد بر اينكه امريكا از هر قدرتي كه تس��ليم و 
تحت سيطره و فرمان آنها نباشد، عصباني است، 
اظهار داشت: امريكا به خاطر ٤۰ سال ايستادگي، 

از ملت ايران و از نيروهاي مسلح و سپاه پاسداران، 
عصباني اس��ت همانطور كه از ح��زب اهلل لبنان، 
حشدالش��عبي ع��راق و نيروه��اي مردمي يمن 
هم عصباني اس��ت. امريكايي ها و اذنابش��ان در 
منطقه و رژيم صهيونيس��تي فكر نمي كردند كه 
ملت های منطقه با كمك ملت ايران و نيروهاي 
مسلح و سپاه پاسداران بتوانند همه تروريست ها 
را به عن��وان نيروه��اي نيابتي آنه��ا در منطقه، 
از ميان ب��رده و مضمحل كنند و هم��ه آنها را از 
سرزمين هاي اشغال ش��ده بيرون برانند. امريكا 
امروز عصباني است كه نمي تواند نقشه اي را كه 

براي منطقه طراحي كرده بود، پيش ببرد. 
   قدم های بلند سپاه در مبارزه با تروريسم 
روحاني ادامه داد: حضور نيروهاي مردمي منطقه 
در كنار نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

اين منطق��ه را از هر ج��اي ديگر امن ت��ر كرده 
اس��ت. رئيس جمهور با بيان اينكه امريكا قدرت 
منطقه اي ما و قدرت ايران و نيروهاي مس��لح ما 
و امنيت و ثبات منطقه م��ا را نمي خواهد، گفت: 
آنچه هدف ماست امنيت و ثبات منطقه، استقرار 
حكومت هاي منطقه و پايان تروريسم در منطقه 
است. وي افزود: امروز يكي از افتخارات نيروهاي 
مسلح ما مبارزه با تروريسم است و به ويژه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در اين زمينه قدم هاي 
بلندي برداش��ته اس��ت. هيچ كس ترديد ندارد 
كه اگر امروز دس��ت های تروريست ها در عراق، 
افغانستان، لبنان و سوريه هر روز بسته تر از ديروز 
مي شود، در سايه تالش ارتش جمهوري اسالمي 
ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و به دليل 
خواست دولت ها و كشورهاي منطقه از آنها براي 

حمايت است. 
   بياييلد منطقله را از حضلور متجاوزان 

پاك كنيم
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
خاطرنشان كرد: از ارتش جمهوري اسالمي ايران 
كه امروز همزمان با رژه نيروهاي مسلح در برخي 
از استان هاي كشور همچون گلستان، لرستان و 
خوزس��تان به دليل وقوع حادثه سيل، خدمت 
به مردم را در دس��تور كار دارن��د و رژه خدمت 
امدادرسانی را انجام مي  دهند، تشكر و قدرداني 
مي كنم. روحاني در بخش پاياني سخنان خود در 
مراسم رژه روز ارتش جمهوري اسالمي، خطاب 
به مردم منطقه، كشورهاي همسايه و ملت های 
مسلمان، گفت: نيروهاي مسلح ايران هيچ گاه در 

برابر شما و در برابر منافع ملي شما نيستند. 
رئيس جمه��ور تأكيد كرد: نيروهاي مس��لح ما 
در برابر متجاوزان ايس��تادگي مي كنند و قدرت 
نيروهاي مس��لح ما قدرت كش��ورهاي منطقه و 
جهان اسالم است. ريشه مش��كالت منطقه يا از 
صهيونيسم و يا از استكبار امريكاست. ملت های 
منطقه قرن ها با هم برادرانه زندگي كرده اند و با 
حسن همجواري در كنار هم بوده اند. اگر مشكلي 

در منطقه است از سوي ديگران است. 
روحاني خطاب ب��ه مردم منطقه و كش��ورهاي 
همس��ايه گفت: بياييد با هم در كنار هم باشيم 
و منطقه را از حض��ور متجاوزين پاك كنيم و در 
مقابل صهيونيسم غاصب كه 7۰ سال در منطقه 
در حال جنايت و كشتار است بايستيم و به ملت 
فلسطين و ملت های بزرگ منطقه كمك كنيم 
تا به حق تاريخي خودشان برسند كه در اين راه، 

پيروزي از آن حق خواهد بود. 

      خانه ملت: بيت اهلل عبداللهي، عضو كميسيون امور داخلي كشور و 
شوراها: طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همچنان 
در دستور كار كميسيون قرار دارد اما به نظر نمي رسد اين افزايش در 

دور بعدي مجلس شوراي اسالمي رخ دهد. 
      ايلنا: خبرگزاري اصالح طلب كار به نقل از يك منبع آگاه از برگزاري 
جلسات گفت وگوي بين جريان هاي اصولگرا و اصالح طلب خبر داده 
اس��ت. اين منبع درخصوص برگزاري جلس��ات گفت وگوي ملي بين 
دو جريان سياسي كش��ور گفته: عناصر مهم و تأثيرگذار جريان هاي 
سياسي اصولگرا و اصالح طلب جلس��اتي را در قالب گفت وگوي ملي 
برگزار مي كنند. وي گفته بنا نيست اسامي افراد و جزئيات اين جلسات 

در حال حاضر رسانه اي شود. 

ژه
وی

 اصغ��رزاده:مردمميگوین��دوعدههای
اصالحطلبان،بادهوابودهاست

ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسي اصالح طلب در مصاحبه اي با 
روزنامه شرق گفته: »تصويري كه براي مردم از انتخابات ۹۶ و 
وعده های اصالح طلبان براي انتخاب روحاني و دولت تدبير و 
اميد ايجاد شده، اين است كه وعده های اصالح طلبان باد هوا 

بوده است. «
اصغرزاده در ادامه گفت: »مش��كل اين است كه اصالح طلبان 
نتوانستند با بدنه اجتماعي ارتباط برقرار كنند. اصالح طلبان 
فكر مي كنند كه اين بدنه هم مثل سمپات هاي حزبي هستند 
كه در هر انتخاباتي پاي آنها مي مانند و به آنها رأي مي دهند؛ 
درحالي كه سمپات ها نهايتاً ۵ تا ۱۰ درصد جامعه را تشكيل 
مي دهند و بخش ديگر را مردمي تشكيل مي دهند كه بخش 
عمده آنها طبقه متوسط يا حاشيه نشين و فقرا هستند كه اينها 
به خاطر شعارها به اصالح طلبان رأي مي دهند و تعلق حزبي 
ندارند؛ بنابراين وقتي با نخستين مشكالت مواجه مي شوند؛ مثاًل 
با دولت ناكارآمد يا مجموعه اي كه در برابر سيل به خواب رفته 
است، وقتي مي بينند منتخبان آنها توانايي حل اين مشكالت را 
ندارند، اعتماد خود را به اين جريان از دست مي دهند و بار ديگر 
به آنها اعتماد نمي كنند... مردم مي گويند كه اصالح طلبان با ما 

رياكارانه و تاكتيكي رفتار كرده اند«. 
اصالح طلبان با وجود در دست داشتن قوه مجريه و كرسي هاي 
بسيار در مجلس و شوراهاي شهر و ش��هرداري ها نتوانستند 
به وعده هايی كه هنگام انتخابات به مردم دادند، عمل كنند و 
وضعيت معيشتي و اقتصادي و عمراني مورد شكايات متعدد 
مردم است و نتيجه مديريت اصالح طلبان باعث نارضايتي هاي 

بسيار مردم شده است و البته مردم هم كه به دليل وعده های 
قشنگ اصالح طلبان به آنان رأي داده اند، حاال كسي را در برابر 

خود پاسخگو نمي بينند. 

 دفاعاستاندار
ازحضورحشدالشعبیدرخوزستان

استاندار خوزستان كه در واقع نماينده دولت در استان محسوب 
مي شود، با دفاع از حضور نيروهاي حشدالشعبي در ايران براي 
كمك به مردم س��يل زده توضيحات��ي در اين خص��وص داد و 
شايعاتي را تكذيب كرد. همان هايي كه هميشه بهانه مي گرفتند 
كه چرا ايران بايد به عراقي ها كمك كند و از عراقي ها فقط نياز و 
احتياج شان به ما برسد، حاال كه عراقي ها براي كمك به مردم ايران 
پا پيش گذاشته اند و به خوزستان آمده اند، بهانه تراشی  مي كنند كه 
چرا بايد عراقي ها به ايران بيايند و خودمان مي توانيم سيل را جمع 
كنيم. اين حرف ها را چه كساني مي زنند؟ كساني كه در خانه هاي 

خود نشسته اند و كاري به امداد به سيل زدگان ندارند!
سايت اصالح طلب جماران از رسانه هايي است كه موضوع حضور 
نيروهاي حشدالشعبي در ايران را بررسي كرده و براي گفت وگو 
سراغ اس��تاندار خوزس��تان هم رفته است. ش��ريعتي در اين 
گفت وگو مي گويد: »از آنجا كه آب در خوزستان به صورت بطئي 
)آرام، كند( خارج مي شود و زمين مسطح است، شهرهاي زيادي 
درگير سيل هستند. از اين رو ما نياز به ماشين آالت داشته و اين 
موضوع را نيز از قبل اعالم كرديم. از همين رو، برادران عراقي ما 
يكسري ماشين آالت نظير بيل مكانيكي، كمپرسي و آمبوالنس 
آوردند. آنها حتي بيمارستان صحرايي نيز آورده بودند كه به آنها 
گفتم به بيمارستان صحرايي نياز نداريم، همچنين گفتم كه به 
اين تعداد آمبوالنس احتياج نداريم و بنابراين تعدادي از آنها را 

برگرداندند. به آنها گفته بوديم كه ۳۰ بيل مكانيكي نياز داريم 
اما آنها ۲۰ دستگاه آوردند و منتظر هستيم كه ۱۰ دستگاه ديگر 
نيز بياورند. آنها همچنين كمپرسي و لودر آوردند تا سيل بند زده 
و راه ها را ايجاد و روستاها را نجات دهند. تنها علت حضور اين 

نيروها همين موضوع بوده و دليل ديگري در كار نيست. «
شريعتي در ادامه يك شايعه را هم رد مي كند: »اخيراً عكسي در 
فضاي مجازي از حضور حشدالشعبي در ستاد مديريت بحران 
منتشر شده كه مربوط به جلسه مديريت بحران نيست. برادران 
عراقي در هيچ كدام از جلسات مديريت بحران چه در استان چه 
شهرستان ها شركت نكرده اند. ما آن شب جلسه ستاد مديريت 
استان را در خصوص شهرستان شادگان داشتيم و بعد از اتمام 
آن، در محل ديگري به نيروهاي عراقي كه براي كمك به استان 
آمده بودند خوشامد گفتيم. « استاندار خوزستان در پاسخ به 
اين سؤال كه گفته مي شود نيروهاي انس��اني عراق به كشور 
آمدند درحالي كه ما كمبود نيروي انساني نداريم، گفت: »هيچ 
نيروي انس��اني اي به كش��ور نيامده، بلكه مسئوالن نيروهاي 
عراقي به همراه ماشين آالت خود به كشور آمده و تشريف هم 
بردند. مسلماً راننده بيل مكانيكي از خود اين نيروها بودند. اين 
حرف بسيار درستي است كه خود به اندازه كافي نيروي انساني 
داريم ولي حشدالشعبي آمد تا به ملت دوست و برادر خود ايران 
نشان دهد كه كمك ها دوطرفه است. همانطور كه ما در مبارزه 
با داعش به عراقي ها كمك كرديم، آنها نيز زماني كه شهرهاي ما 
گرفتار سيل شدند، امكانات خود را براي كمك و حمايت از ايران 
قرار دادند. اين كار انس��ان دوستانه اي است كه همه بايد آن را 
تشويق و حمايت كنند. بنابراين همانطور كه از كشورهاي ديگر 
حمايت كننده خود تشكر كرديم از نيروهاي مردمي دولت عراق 

نيز كه به ما كمك كردند سپاسگزاريم. «

رئيس جمهور امروز به لرستان سفر مي كند
 دكتر حسلن روحاني، رئيس جمهوري به منظور بازديد از مناطق 
سيلزده لرستان روز شنبه 31 فروردين ماه به اين استان سفر مي كند. 
سيد موسي خادمي استاندار لرستان عصر ديروز در گفت و گو با ايرنا 
افزود: رئيس جمهوري صبح ش��نبه پس از ورود به فرودگاه خرم آباد 
راهي مناطق س��يلزده پلدختر و معموالن مي شود. وي اظهار داشت: 
اين سفر جهت بررسي و مش��كالت مناطق سيل زده انجام مي شود و 
پس از آن دكتر روحاني در نشست ستاد بحران استان لرستان شركت 
خواهد كرد. پيش از اين نيز رئيس جمهوري به چند استان سيل زده 

ديگر از جمله خوزستان سفر كرده بود. 
در جريان س��يل اخيرمع��اون اول رئيس جمهور، چند ت��ن از وزرا از 
جمله وزراي ارتباطات و فناوري اطالعات، ورزش و جوانان، بهداشت 
و درمان، جهاد كش��اورزي، نيرو، آموزش و پرورش، راه و شهرسازي 
و ۳۵ تن از مقام هاي كش��وري و لش��كري از مناطق سيلزده لرستان 

بازديد كرده اند. 
سيل ۱۲ فروردين در لرستان عالوه بر برجاي گذاشتن حدود ٤۰هزار 

ميليارد ريال خسارت جان ۱۵ نفر را نيز گرفت. 

امام جمعه موقت تهران: 
نفوذ امريكا را در منطقه لگدمال كرديم

املام جمعله موقلت تهلران، انقلالب اسلالمي را زنلده، پويلا 
و بالنلده توصيلف كلرد و گفلت: ملا توانسلتيم بلا كملك 
ملردم، اقتلدار امريلكا را زيلر سلؤال بلرده و نفلوذ آن را 
لگدملال كنيلم و از ايلن پلس نيلز ايلن كار را انجلام مي دهيم. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم كاظم صديقي در خطبه دوم نماز جمعه 
اين هفته تهران تأكيد كرد: انقالب اس��المي زنده، پويا و بالنده است و 
مردم آن را جزو هويت اجتماعي خودب��اور كرده اند، اگر اين جبهه در 
خارج از مرزهاي كشور باشد ما همچنان انقالبي هستيم. وي افزود: ما 
توانستيم با تالش هاي خودمان، دو كشور را بيمه كنيم، اقتدار امريكا 
را زير سؤال ببريم و نفوذ آن را لگدمال كنيم و از اين پس نيز خواهيم 

كرد. 
خطيب نماز جمعه اين هفته تهران با تأكيد براينكه دشمنان ما در برجام 
رسوا شدند، گفت: همواره كس��اني كه خوش باور هستند و دل باخته 
غرب بوده و تصور مي كنند ارتباط با آنها مشكالت را رفع مي كنند واهلل 
با اعتماد به آنان دولت را گرفتار معضالت مي كنند. امام جمعه موقت 
تهران افزود: دولت بايستي كار را به جوانان و شركت هاي دانش بنيان 
بسپرد و آنها را توسعه دهد، مديريت بايد طوري باشد كه همه به شكل 
جهادي به پا خيزند. وي به حضور بسيج، س��پاه و نيروهاي مسلح در 
مناطق سيل زده قبل از وقوع بحران اشاره كرد و گفت: اين نظام واليي 
را كه در حكومت امام زمان )عج( به اوج خود رس��يد، در هنگام وقوع 
سيل در كش��ور، دفاع از حرم و جبهه هاي جنگ تحميلي ديديم و اگر 
در اقتصاد نيز اين ديده شود، راه برون رفت از اين مشكالت خواهد بود. 
صديقي در ادامه با اشاره به تروريس��تي خواندن سپاه از سوي امريكا 
گفت: حماقت، بي شرمي، بي ديني و شرارت مستكبران امريكايي كار 

را به اينجا رسانده است. 
خطيب نماز جمعه ته��ران ادامه داد: اما اروپايي ها نيز دس��ت كمي از 
امريكايي ها ندارند، آنها در روز سختي ما را تنها مي گذارند كه بايستي 
حواس ما جمع باشد. صديقي، تنها راه خروج از همه بن بست ها و هموار 
كردن راه ظهور ام��ام زمان )عج( را تكيه به نيروه��اي داخلي و گوش 
سپردن به فرمان ولي فقيه و اجرايي كردن فرمان هاي معظم له با همه 

وجود بيان كرد. 

وزير اطالعات: 
290 جاسوس سيا شناسايي شدند

وزير اطالعات از شناسايي 290 جاسوس سازمان اطالعات مركزي 
امريكا در كشلورهاي مختلف از سوي سلربازان گمنام امام زمان 
)عج( خبر داد و گفت: نيروهاي سليا در اين كشورها شناسايي و 
دستگير شلدند و ارتباط اين سلازمان اطالعاتي با منابع خود به 
هم ريخت به گونه اي كه در امريكا كميته شكسلت تشلكيل شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيد محمود علوي پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تهران در س��خناني به مناس��بت روز سربازان 
گمنام امام زمان )عج( به تش��ريح اقدام��ات اطالعاتي و امنيتي اين 
وزارتخانه پرداخت. وي اظهارداشت: وزارت اطالعات در عرصه ضد 
جاسوسي راهبرد خود را از ضد جاسوسي پدافندي به ضدجاسوسي 
آفندي و تهاجمي تغيير داده و در مصاف با س��رويس هاي اطالعاتي 

بيگانه و دشمن ضربه هاي كاري را بر آنها وارد كرده است. 
علوي به مصاحبه اخير ياهو نيوز با ۱۱ نفر از صاحب نظران امنيتي 
امريكا اشاره كرد و افزود: اغلب مصاحبه ش��ونده ها در اين مصاحبه 
از ذكر ن��ام خود خودداري كردن��د، يكي از آنها كه ن��ام خود را ذكر 
كرد »اروين مك لو« تحليلگر امنيت ملي امري��كا بود كه گفت اين 
موضوع )شناسايي ۲۹۰ جاسوس سيا در كشورهاي مختلف( يكي از 

فاجعه آميزترين شكست هاي بعد از ۱۱ سپتامبر است. 
وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مقامات س��يا كه نخواست نامش 
فاش ش��ود، مي گويد زماني كه اين  س��از و كار منابع ما شروع به از 
هم پاشيدن كرد اين سؤال به وجود آمد كه آيا خانه پوشالي ساخته 
بوديم و يكي ديگر از مقامات س��يا گفت زماني كه اي��ن اتفاق افتاد 
گويا هيچ مس��ئله اي ديگر براي سيا وجود نداش��ت، وقتي سوخت 
و س��وزهايي به اين ش��كل در يك سيس��تم اطالعاتي و جاسوسي 
 رخ مي دهد، همه چي��ز در آنجا بس��يار بد و تاريك پي��ش مي رود. 
وزير اطالعات ب��ا ي��ادآوري اينكه ضربه ب��ه گونه اي ب��ود كه خود 
امريكايي ها از آن به عنوان افتضاح اطالعاتي ي��اد كردند، گفت: در 
آينده اي نزديك جزئياتي از اين حماسه اطالعاتي در مصاف با سيا از 

طريق رسانه ملي و ديگر رسانه ها در اختيار مردم قرار مي گيرد. 
علوي تصريح كرد: مش��ابه همين ضربه به سرويس ام اي ۶ انگليس 
وارد ش��د كه اطالعات آن هم در آينده نزديك و در موقع مناسب به 
استحضار مردم مي رسد. وي خطاب به مردم ايران ادامه داد: فرزندان 
شما در وزارت اطالعات س��لطه خود را تا اعماق رژيم اشغالگر قدس 
گسترش دادند كه صداي اين رژيم در آمد؛ برخي از افراد كابينه آنها 

جلب همكاري وزارت اطالعات جمهوري اسالمي شدند. 
وزير اطالعات افزود: در يكي از اين اقدامات ضد جاسوسي شركتي را 
كه در يكي از مراكز حساس قطعات معيوب تزريق مي كرد - كه اگر 
كشف نمي شد و آن مركز راه اندازي مي ش��د سر از فاجعه بشري در 
مي آورد - ضد جاسوسي وزارت اطالعات موفق به كشف اين مجموعه 

و خنثي كردن آن و شناسايي قطعات معيوب شد. 
وزير اطالعات خاطرنش��ان كرد: در يك سال گذش��ته با ۱۱٤ تيم 
تكفيري، ۱۱۶ تيم مرتبط با منافقين، ٤٤ تيم ضد انقالب، ۳8۰ تيم 
قاچاق مواد مخدر برخورد و عمليات ۱88 تيم عملياتي خنثي ش��د 
كه از جمله آخرين آنها دس��تگيري چهار نفر در جنوب غرب كشور 
و كشف ۱۵ هزار فشنگ كالش��ينكف از آنان بود. علوي يادآور شد: 
در اين مدت صدها تالش س��رويس هاي بيگانه براي جلب همكاري 
افرادي در داخل كشور به عنوان جاس��وس شناسايي و خنثي شد و 
از به دام افتادن صدها نف��ر از نيروهاي مؤثر و مفيد كش��ور صيانت 

شده است.
 وي افزود: در مراكز حساس كشور در يك سال گذشته دهها جاسوس 
را كه جلب و جذب دستگاه ها و س��رويس هاي اطالعاتي كشورهاي 
بيگانه شده بودند، شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شدند. وزير 
اطالعات اظهار داشت: گزارش شناسايي اين جاسوس ها مايه بهت 
و حيرت همه كساني شد كه در جريان اين عملكرد وزارت اطالعات 
قرار گرفتند و س��رويس هاي بيگانه اي را كه اقدام به جذب اين افراد 

كرده بودند، دچار سرگيجه كرد. 

88498443سرويس  سياسي
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      خبر

به مناسبت روز ارتش جمهوري اسالمي ايران 
و بزرگدا شلت  حماسله آفريني هاي نيلروي 
زميني ، فرمانده كل سلپاه با حضور در ستاد 
ارتلش با اميلر سرلشلكر سليدعبدالرحيم 
كلرد.  گفت وگلو  و  ديلدار  موسلوي 
به گزارش روابط عمومي ارتش، سردار سرلشكر 
پاس��دار محمدعلی جعفري، فرمانده كل سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي در اين ديدار ضمن 
تبري��ك ميالد باس��عادت منجي عالم بش��ريت 
و همچني��ن تهني��ت ۲۹ فروردي��ن روز ارتش 
جمهوري اسالمي ايران گفت: هدف از اين ديدار 
تبريك به امير موس��وي و آح��اد كاركنان غيور 
ارت��ش جمهوري اس��المي ايران و ني��ز تحكيم 
وحدت ميان ارتش و سپاه است و اميدواريم اين 
برادري، وح��دت و همدلي ك��ه توصيه حضرت 
امام)ره( و مورد تأكيد فراوان مقام معظم رهبري 

و فرماندهي معظم كل قوا است و امروز بين ارتش 
و س��پاه در نقطه اوج خود ق��رار دارد، روز به روز 
تعميق بيشتري پيدا كند. وي با بيان اينكه رمز 
پيروزي ما و شكست دش��من در هر مأموريتي، 
همدلي و ب��رادري با يكديگر اس��ت، افزود: اين 
يك اصل مهم و از آموزه هاي ديني ما محس��وب 
مي ش��ود و اميدواريم وح��دت و همدلي ارتش 
و س��پاه كه موجب امنيت و آرامش خاطر ملت 
ايران و نا اميدي و عصبانيت دشمن است، روز به 
روز ارتقا يابد تا مردم ما شاهد نصرت هاي الهي و 

پيروزي هاي بزرگ تري باشند. 
در ادامه امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي، 
فرمان��ده كل ارتش جمهوري اس��المي ايران با 
تبريك اعياد خجسته شعبانيه و ابراز خرسندي 
از اين ديدار گفت: جلسات مشترك فرماندهان 
ارتش و س��پاه معموالً به صورت ماهيانه برگزار و 

طي اين جلسات، راجع به نحوه مقابله با تهديدات 
دشمنان و چگونگي تحكيم بيشتر ساختار دروني 
اين دو س��ازمان گفت وگو و تبادل نظر مي شود و 
گاهي هم به صورت موردي و يا در مناسبت هاي 
تاريخي بزرگ از جمله روز پاس��دار يا روز ارتش 
اين ديد و بازديدها صورت مي پذيرد. وي با اشاره 
به موضع گيری های بي اساس و اقدامات احمقانه 
امريكا و سردمداران استكبار جهاني عليه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، تصريح كرد: يك وقتي 
هم دش��مناِن بي عقل ما كارهاي زش��تي انجام 
مي دهند و براي اينكه بدانند كارش��ان زش��ت 
است و هيچ تأثير و خللي در روند حركت ما ندارد 
و مردم عزيز م��ا نيز اطمينان يابن��د كه اين كار 
دشمنان ما هيچ مانعي در راه پيشرفت آنان ايجاد 

نمي كند اين ديدارها انجام مي شود. 
امير موس��وي خاطرنش��ان ك��رد: از اين فرصت 

استفاده مي كنم و به ملت بزرگ ايران اعالم مي كنم 
كه مطمئن باشند؛ ارتش و سپاه براي دفاع از اين 
ملت، آرمان هاي انقالب و نظام جمهوري اسالمي 
ايران، دس��ت از دس��ت همديگر بيرون نخواهند 
كش��يد و دش��منان ما از اين حقيق��ت، مأيوس، 
خش��مگين و عصباني باش��ند و از اين عصبانيت 
بميرند كه س��پاه و ارتش از هم جدا نخواهند شد 
تا ان ش��اءاهلل در ركاب فرمانده��ي معظم كل قوا 
حضرت امام خامنه اي)مدظله( به آن نقطه نهايي 

كه ظهور منجي موعود است برسيم. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المي و فرمانده كل قوا 
روز چهارش��نبه در دي��دار فرمانده��ان ارتش 
اتحاد روزافزون نيروهاي مسلح را الزم و موجب 
عصبانيت دش��من دانس��تند و گفتند: دس��ت 
برادري دادن ارتش و سپاه، حركتي زيبا پس از 

حركت زشت امريكايي ها بود. 

فرمانده كل سپاه با فرمانده كل ارتش ديدار كرد  

ارتش و سپاه، متحد عليه دشمنان

رياست جمهوری


