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 ایرانیان مقیم امریکا
 و سهم آنها در آالم مردم ایران

وزیر خارجه امریکا هفته گذشته بار دیگر با تعدادی از ایرانیان مقیم امریکا 
جلسه داشت و پس از آن س��عی کرد اینگونه القا کند که فشارهای کاخ 
سفید علیه مردم ایران ناشی از مشورت با آنان و مبتنی بر اطالعات آنها از 

محیط داخلی ایران است.
  رادیوفردا  گزارش داد که مایک پمپئو روز دوشنبه 26 فروردین ماه پس از 
دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم ایالت تگزاس، در سخنانی در دانشگاه »ای 
اند اِم« این ایالت از برنامه های امریکا برای تغییر ماهیت جمهوری اسالمی 
ایران سخن به میان آورده و یادآور می شود که در حال فشار حداکثری 
هستیم تا اصل ماهیت جمهوری اسالمی ایران را تغییر دهیم. او می افزاید 
که واش��نگتن به زودی تحریم های تازه ای علیه ایران اعالم می کند. او 

شرکت های همکار با ایران را نیز تهدید به تحریم کرد.
رئیس دستگاه سیاست خارجی امریکا و رسانه های وابسته در روند تنظیم 
این خبر، در حالی که اصرار داشتند القا کنند که راهبرد کنونی امریکا متأثر 
از واقعیت های درون ایران است، با اعالم اینکه برخی از این افراد به تازگی 
به ایران سفر کرده اند، تصریح می کنند که وزیر خارجه در گفت و گو با این 
افراد به دنبال اطالع از وضعیت داخلی ایران و یافتن پاسخ این سؤال بوده 

که در نقاط مختلف خارج از تهران چه می گذرد.
پیش از این برایان هوک، مسئول ویژه ایران در وزارت خارجه امریکا که 
این روزها به سخنگوی اصلی کاخ سفید در اعالم فشارها علیه مردم ایران 
تبدیل شده است، درپی یافتن پاسخ این سؤال بود که چرا فشارهای امریکا 
منجر به ایجاد بحران و آشوب داخلی و براندازی نظام از داخل نشده و به 
همین دلیل با سفر به پایتخت یکی از کشورهای منطقه و استقرار در دفتر 
امریکا در آن کشور تالش کرده بود با برقراری تماس با ناراضیان ایرانی 
و فعاالن کارگری پاسخ این سؤال و چرایی ناکارآمدی برنامه های امریکا 

برای تغییر یا همان »براندازی نظام اسالمی« را پیدا کند.
»تغییر« در ایران راهبردی اس��ت که در طول 40سال گذشته هیچ گاه 
از دس��تور هیئت حاکمه امریکا در برخورد با ایران خارج نشده و زمانی 
این راهبرد از طریق کودتا، زمان��ی از طریق توطئه  تجزیه قومی، زمانی 
از طریق حمایت از صدام در جنگ علیه ای��ران و زمانی نیز با حمایت از 
فتنه های تیر 78 و خرداد 88 دنبال می شد و البته در پیگیری آن تفاوتی 
میان دموکرات ها و جمهوریخواهان نبوده،  این راهبرد به دلیل بار حقوقی 
تأکید بر براندازی مستقیم و تجربه ناکامی های گذشته امریکا دارد. اما 
این روزها به تغییر ماهیت جمهوری  اسالمی ایران تبدیل شده، اما تفاوت 
آن با گذشته آن است که این بار آماج اصلی آن مردم ایران هستند که باید 
فشارهای تحریم را تحمل کنند و نهایتاً دست از حمایت از نظام اسالمی 
بردارند. شاید در این صورت نظام اسالمی با فروپاشی از درون مواجه شود. 
نکته ای که پمپئو در این دیدار درپی یافتن آن است که در خارج از تهران 

چه می گذرد، ناشی از این راهبرد کاخ سفید است.
در این زمین��ه و با توجه به اصرار هیئت حاکمه امری��کا بر بهره گیری از 
ایرانیان خارج از کش��ور و به ویژه ایرانیان مقیم امریکا به عنوان »عوامل 
اطالعاتی« کاخ سفید و تالش برای معطوف کردن فشارهای همه جانبه 
بر مردم ایران مبتنی بر اطالعات و مشاوره با آنها نکاتی چند نکته قابل 

ذکر است:
1- ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای امریکا به ویژه در 
ماه های اخیر جهانیان را متحیر کرده است. فشارهایی که به اذعان خود 
امریکایی ها در تاریخ بی نظیر بوده و عالوه بر امریکا کشورهای اروپایی نیر 
به رغم برجام با تعلل در اجرای تعهدات خود در تشدید آن متأثر بوده و 
متأسفانه در داخل نیز برخی با سوءمدیریت و برخی نیز با سوءاستفاده 
از تحریم ها و فرصت طلبی و خیانت به مردم خود، بر آالم و فشار بر مردم 
افزوده اند، اما به رغم آن امریکا هرچه فشار را بیشتر کرده، کمتر نتیجه 
گرفته و افزایش فشارها تقویت انس��جام و وحدت ملی را در پی داشته، 
اگرچه روند افزایش تورم و گرانی بهای ناشی از فشار بیگانگان و خیانت و 

فرصت طلبی برخی در داخل، عرصه را بر مردم تنگ کرده است. 
2- مقاومت مردم ایران در قبال این فشار    ها ناشی از درک آنها از ریشه و 
عوامل این فشارهاست و در ماه های اخیر به دلیل صراحت امریکایی    ها در 
دشمنی و فشار بر مردم ایران، بر مقاومت آنها افزوده شده است، مقاومتی 
که ریشه در باور    ها و اعتقادات آنها و روحیه عزت طلبی و استقالل طلبی 

مردم ایران دارد و غرب از درک آن عاجز است. 
3- آنچه ناکامی بیشتر کاخ سفید در پیشبرد اهدافش علیه مردم را سبب 
شده، دروغ پردازی هیئت حاکمه امریکا علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر دخالت ایران در امور دیگر کشورهاست . چراکه در شرایطی که 
همکاری ایران با برخی از کشور    ها، نظیر سوریه و عراق در پی درخواست 
رسمی دولت های این کشور    ها از ایران است، امریکایی    ها در ماه های اخیر با 
تالش برای دخالت در امور دیگر کشور    ها نظیر ونزوئال، یمن، لیبی، الجزایر، 
سودان و مصر اوج مداخله جویی های کاخ سفید را به اثبات رسانیده و به 

همین دلیل اتهامات آنها علیه ایران وجهی از اعراب ندارد. 
4- هدف اصلی کاخ سفید از برجسته سازی موضوع مشورت با ایرانیان 
مقیم امریکا در عین ناتوانی از تحلیل مس��ائل داخلی ایران، ناش��ی از 
اس��تراتژی رنگ  باخته هیئت حاکمه امریکا در دوقطبی سازی و دامن 
زدن به اختالفات میان مردم ایران است و از سوی دیگر تالش می شود که 
اینگونه وانمود شود که ایرانیان ساکن امریکا با سیاست های ترامپ علیه 

مردم ایران موافق هستند. 
5- به رغم تالش کاخ سفید برای س��ازماندهی ایرانیان مقیم امریکا به 
عنوان یک اپوزیس��یون قدرتمند در مقابله با جمهوری اس��المی ایران 
که نشست های اخیر ناشی از آن است، اما این تالش    ها نه تنها نتیجه ای 
نداشته، بلکه به دلیل انزجار مردم ایران از برخی از این گروه های شناخته 
شده نظیر سلطنت طلبان، منافقین و دیگر ضدانقالبیون فراری، به رغم 
کمک های چندساله به این مزدوران، کاخ سفید هم به این نتیجه رسیده 
است که آنها از کم  ترین ظرفیت  برای اثرگذاری بر محیط داخلی ایران 
برخوردار نیستند لذا تالش دارد مس��تقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار 

کند. 
6-  تحرکات اینگونه و تالش برای کسب اخبار داخلی ایران، از کسانی که 
تازه از ایران به امریکا سفر کرده اند، بیانگر آن است که کاخ سفید به رغم 
تسلط بر فضای مجازی و بهره گیری از آن رسانه   ها و شبکه های ماهواره ای 
از درک واقعیت هاي جامعه ایران عاجز است و فقدان اطالعات از محیط 

داخلی ایران بزرگ ترین مشکل امریکا در برخورد با ایران است. 
7 - صراحت کاخ سفید در سوءاستفاده از ایرانیان مقیم یا کسانی که تازه 
به ایران سفر کرده اند نشانگر اهمیت تمرکز سازمان های اطالعاتی ایران بر 
فعالیت عوامل نفوذی و دوتابعیتی هاست و البته این اصرار کاخ سفید باید 

حساسیت آنها را نسبت به عوامل نفوذی دشمن بیشتر کند. 
8 - اما ناکامی های کاخ سفید و واقعیت های مردم ایران، حتی کسانی که 
به دالیل متعدد کشور را ترک کرده یا سفرهای کوتاه یا بلند مدت دارند، 
نشان دهنده آن است که برای آنها تمامیت ارضی، عزت و استقالل ایران 
اهمیت ویژه دارد و به همین دلیل است که هیئت حاکمه امریکا تاکنون 

در مقابله با نظام اسالمی ناکام مانده است. 
این امر خود دلیلی بر آن است که در نقطه مقابل ایرانیان خارج از کشور 
می توانند فریادگر مظالم و جنایات امریکا علیه هموطنان شان باشند که 
در سال های اخیر به دلیل س��لطه طلبی های کاخ سفید و شکست های 
متعددی که در منطقه غرب آس��یا )خاورمیانه( متحمل شده اند، تصور 
کرده اند که با انتقام از مردم ایران و تس��لیم آنها می توانند شکست  ها را 

جبران کنند. 
ای��ن مرزبندی آنه��ا در عین ح��ال می تواند رس��وایی مع��دود قلم به 
مزدها و مزدوران جیره خواری را در پی داش��ته باش��د که با خیانت   ها و 
دروغ پردازی های خود در رس��انه های وابس��ته به هیئت حاکمه امریکا 

زمینه ساز تشدید فشار  ها و تحریم  ها علیه مردم ایران شده اند. 

عباسحاجینجاری

جرقه اي ك�ه امروز در كش�ور هاي مختل�ف به برك�ت اعتقاد 
م�ردم ايران ب�ه مهدويت و ارزش هاي الهي زده ش�ده اس�ت، 
به زودی مشتعل خواهد ش�د و دامن ابرقدرت ها و مستكبران 
را خواهد گرفت و ش�اهد حكومت عدل مه�دوي خواهيم بود. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، سیدابراهیم رئیسي، رئیس قوه 
قضائیه در اجتماع منتظران ظهور در حرم مطهر رضوي افزود: نیمه 
شعبان نماد امید به خدا، امید به آینده توحیدي و امید به رقم زدن 
عدالت در زندگي انس��ان معاصر، امید به از بین رفتن مس��تکبران 
عالم، امید به پایان نهایي مستکبران و ختم شدن پرونده استکبار 
در عالم اس��ت. رئیس��ي افزود: وجود مقدس حضرت مهدي )عج( 

پرچمدار توحید اس��ت، اعتقاد به او اعتقاد به توحید، نبوت، معاد، 
امامت و عدل است.

 رئیس��ي افزود: همه فعالیت امپراتوري خبري دشمن براي القاي 
یأس در جامعه بشري برنامه ریزی شده است و مثاًل اساس فیلم هاي 
سینماي هالیوود القاي یأس و ناامیدي در جامعه است. وي گفت: در 
مکتب انتظار، امید و امیدبخشی، اعتقاد به توحید، معاد، ایستادگي 
در راه هدف، مقاومت، دشمن شناس��ی، دشمن س��تیزی، انتظار و 
ایستادگي در راه هدف بس��یار مورد توجه است و مکتب انتظار در 

حقیقت مکتب تعالي، پویایي و پیشرفت است.
 وي با اشاره به اینکه اهداف مهم نظام اسالمي همان اهدافي است که 

در حکومت و سیره مهدوي گفته شده است ادامه داد: برپایي عدالت، 
مبارزه با فس��اد، تبعیض و فقر که از شعار هاي مهم نهضت اسالمي 
بوده و هست موجب بیداري کشور ها و ملت هاي فراواني شده است. 
رئیسي افزود: با همه مشکالت، فساد و بي عدالتي هایي که در عالم 
وجود دارد، اعتقاد به مهدویت در انس��ان امید ایجاد مي کند و یک 
معتقد به مهدویت هیچ گاه دچار ناامیدي و یأس نخواهد ش��د. وي 
ادامه داد: جرقه اي که امروز در کشور هاي مختلف به برکت اعتقاد 
مردم ایران به مهدویت و ارزش هاي الهي زده شده است، به زودي 
مشتعل خواهد شد و دامن ابرقدرت ها و مستکبران را خواهد گرفت 

و شاهد حکومت عدل مهدوي خواهیم بود. 

رئيس قوه قضائيه: 
نيمه شعبان نماد اميد به ختم شدن پرونده استكبار است

گزارش »جوان« به بهانه چهلمين سالروز تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

دست اقتدار نظام، بلند و شکست ناپذیر

امروز دوم ارديبهشت ماه سالروز تشكيل سپاه 
پاس�داران با فرمان حضرت امام خميني )ره( 
است. نهادي كه از همان ابتدا وظيفه پاسداري 
از انقالب اسالمي در مقابل توطئه هاي گسترده 
را داشت و هم اكنون نيز مهم ترين دليل حمالت 
گسترده به سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز 
از جمله قرار دادن اين نهاد در فهرست نهادهاي 
تروريستي همين مسئله است. سپاه پاسداران 
انقالب اس�المي اگرچه نهادي به ظاهر نظامي 
محسوب مي شود اما بنا به وظيفه ذاتي خود در 
هر عرصه اي كه تهديدي از آن متوجه انقالب 
اس�المي ش�ود، حضور مي يابد. همين حضور 
پر ق�درت زمينه عبور انقالب از ش�ديدترين 
طوفان ه�ا و مصائ�ب را فراه�م كرده اس�ت. 

   چرا سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
زماني که انقالب اس��المي ای��ران در 22 بهمن 
57 به پیروزي رس��ید، ش��اید مهم ترین دغدغه 
ذهن انقالبیون جلوگی��ري از تحرکات ارتجاعي 
و تحرکات نظام��ي علیه اصل انق��الب بود. این 
مس��ئله زماني اهمیت خود را نش��ان مي داد که 
بخش زیادي از وابستگان نظام سابق و دشمنان 
انقالب با حضور در سایر کشورها و مناطق مرزي 
به دنبال ش��رارت و حرکات توسعه طلبانه بودند. 
از س��وي دیگر تحرکات گروه هاي تروریستي در 
داخل ایران با استفاده از خأل به وجود آمده ناشي 
از فروپاشي نهادهاي امنیتي س��بب شده بود تا 

نگراني سران انقالب دو چندان شود. 
در چنین شرایطي گروه هاي انقالبي با استفاده از 
تسلیحات سبک تالش مي کردند تا با سازماندهي 
نیروهاي منظم زمینه مقابله با چنین تحرکاتي را 
فراهم کنند. برخي موازي کاري ها و همچنین عدم 
انسجام رسمي این نیروها سبب شد تا حضرت امام 
خمیني )ره( طي حکمي دس��تور تشکیل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي را صادر کنند. 
در حکم حضرت ام��ام خمین��ي )ره( نظارت بر 

این نهاد انقالبي بر عهده شوراي انقالب اسالمي 
قرار گرف��ت. اولین آوردگاه جدي س��پاه انقالب 
اسالمي با گروه هاي تجزیه طلب در نقاط مختلف 
ایران ب��ود که به دنب��ال جدایي از پیک��ره واحد 
کش��ور بودند. اوج این نبردها مقاومت در مقابل 
سقوط ش��هر پاوه بود که در نهایت با ایستادگي 
نیروهاي تحت فرماندهي ش��هید چمران در این 
منطقه و فرمان تاریخي حض��رت امام)ره( براي 
آزادسازي این ش��هر به یک نقطه عطف اساسي 
در تحوالت کردس��تان عراق انجامی��د. عالوه بر 
این سپاه پاس��داران با حضور جدي در مناطقي 
همچون گنبد و سیس��تان و بلوچس��تان کمک 
مؤثری به بازگشت امنیت به این مناطق کردو این 
کار باعث شد  در همان ماه هاي اول خطر تجزیه به 
طور کامل از سر کشور رخت بر بست. جهت گیری 
دیگر تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمي مقابله 
با توطئه هایي بود که در داخل کش��ور به منظور 
سرنگوني انقالب صورت مي گرفت که نمونه واضح 
آن کودتاي نوژه بود. این کودتا که با کمک برخي 
از نیروهاي فراري در خارج از ایران شکل گرفته 
بود، جدي ترین تهدیدي بود که مي توانست قبل 
از آغاز جنگ منجر به صدم��ات جدي به انقالب 
شود. حضور مؤثر اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در فرآیند کش��ف این توطئه و حمله به 
کاروان کودتاچیان در مسیر پایگاه نوژه توانست 
این توطئه را به طور کامل خنثي کند. با این حال 
شاید اصلی ترین عرصه حضور سپاه دفاع از کشور 

در مقابل حمله رژیم بعثي عراق بود. 
    مقاومت در مقابل ارتش بعثي

زماني که حمله سرتاس��ري ارتش بعثي عراق به 
ایران آغاز شد، سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
هنوز یک نیروي نوپا بود. هیچ نیروي منسجم و 
دسته بندی شده ای در داخل سپاه وجود نداشت 
و این نیروها به ش��دت از کمبود تسلیحات رنج 
مي بردند. با شروع حمله نیروهاي بعثي به ایران و 

احتمال سقوط خوزستان نیروهاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي براي دفاع همه جانبه عازم مرزها 
شدند. در این میان نیروهایي که پیش از این در 
کردس��تان و در مقابل کومله  جنگیده بودند، در 

خط مقدم بودند. 
اگرچه در ماه هاي اولیه جنگ تحمیلي به دلیل 
عدم همراهي بنی صدر با نیروهاي انقالبي زمینه 
فعالیت براي آنان محدود ب��ود، اما به تدریج و با 
برکناري بنی صدر زمینه حضور س��پاه به عنوان 

یک نیروي کالسیک و جدي فراهم شد. 
از تابستان س��ال 60 به تدریج نیروهاي زمیني 
سپاه پاسداران در قالب تیپ هاي عملیاتي زمیني 
ساماندهي شدند که انسجام این واحدها منجر به 
سلسله عملیات هایي ش��د که از آبان سال 60 تا 
خرداد سال 61 منجر به عقب راندن ارتش بعثي 
عراق از 90 درصد متصرفات آنها شد. از تابستان 
61 تیپ هاي عملیاتي به تدریج به نیروهایي در 
سطح لش��کر ارتقا یافتند و یگان هاي تخصصي 
همچون نیروه��اي زرهي و توپخانه نیز ش��کل 
گرفتند. در ادامه جنگ و از سال 64 نیز با فرمان 
حضرت امام)ره( س��پاه پاس��داران صاحب سه 
نیروي مجزا ش��د که این نهاد انقالبي را تا سطح 
یک نیروي نظامي کالس��یک ارتق��ا داد. اگرچه 
با پایان جنگ تحمیلي برخي ها از ادغام س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي با س��ایر نیروها سخن 
مي گفتند، اما با تدبیر رهبر معظم انقالب اسالمي 
جایگاه س��پاه پاس��داران به عنوان ی��ک نیروي 

انقالبي حفظ شد. 
   جهاد در جبهه سازندگي 

بر طبق آنچه در قانون اساسي در خصوص سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي آمده وظیفه این نیرو 
بس��یار متنوع و گسترده اس��ت. بر اساس قانون 
اساسي، سپاه پاس��داران انقالب اسالمي که در 
نخس��تین روزهاي پیروزي این انقالب تشکیل 
شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقالب 

اسالمي و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود 
وظایف و قلمرو مس��ئولیت این سپاه در رابطه با 
وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهاي مسلح دیگر 
با تأکید بر همکاري و هماهنگ��ي برادرانه میان 
ایشان به وس��یله قانون تعیین مي شود. از همین 
رو و پس از پایان جنگ س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي وارد عرصه حمایت از اقتصاد ملي و به 
خصوص بازسازي مناطق آسیب دیده از جنگ 
شد. از همین رو قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا 
متولي اصلي بازسازي و توسعه زیر ساخت هاي 
کش��ور ش��د. اگرچه برخي فعالیت ای��ن نهاد را 
متناقض با فعالیت بخش خصوصي مي دانند، اما 
نگاهي به پروژه هاي عظیم و گسترده اجرا شده 
همچون سدهاي کرخه و کارون 3 نشان مي دهد 

که این انتقادها چندان به جا نیست. 
این مسئله زماني اهمیت بیش��تري مي یابد که 
در دوران تحریم ه��اي یکجانب��ه و چندجانب��ه 
غرب علی��ه ایران ق��رار س��ازندگي خاتم االنبیا 
پروژه ه��اي بزرگي همچ��ون خودکفایي بنزین 
و توس��عه فازهاي میدان گازي پارس جنوبي را 

اجرا کرده است. 
   از تهران تا سواحل مديترانه 

از مهم ترین اقدامات سپاه که بازتاب بین المللی 
گسترده اي چه در داخل ایران و چه در خارج از 
کشور داشته است، مقابله با گسترش فعالیت هاي 
تروریس��تي در منطقه در قالب نیروهاي قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده است. زماني 
که نیروهاي داع��ش در یک حمل��ه غافلگیرانه 
توانس��تند، ش��هر موصل را تصرف و منطقه اي 
گسترده اي از کشورهاي سوریه و عراق را تصرف 
کنند ، بسیاري از کشورهاي غربي از این مسئله 
سخن مي گفتند که دفع این حمله نزدیک به 30 
سال به طول خواهد انجامید. با این حال حضور 
قدرتمندانه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي و 
همکاري با سایر نیروهاي جبهه مقاومت از جمله 
حزب اهلل لبنان و حشد الشعبي توانست در کمتر 
از چند س��ال این فتنه را به صورت کامل از بین 
ببرد. امروز و در سایه فعالیت هاي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي نه تنها یک محور گس��ترده از 
تهران تا س��واحل مدیترانه ش��کل گرفته بلکه 
رژیم صهیونیس��تي به عنوان مهم ترین دشمن 
نظام جمهوري اس��المي از حضور ایران در کنار 
مرزهاي خود احساس خطر مي کند. فعالیت هاي 
منطق��ه اي س��پاه مهم ترین دلی��ل تحریم هاي 
یکجانبه غرب و امریکایي ها علیه این نهاد انقالبي 

است. 
   سپاه در مسير تعالي 

قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمي در لیست 
گروه هاي تروریستي شاید واکنشي به اوج گیری 
قدرت این نهاد انقالبي در سطح منطقه و جهان 
باشد. شاید کمتر کارشناسي در دنیا به این نکته 
معترف نباشد که مهم ترین نیروي تأثیرگذار در 
خاورمیانه سپاه پاسداران انقالب اسالمي باشد. به 
نظر مي رسد که در آینده نزدیک باید شاهد تمرکز 
هر چه بیش��تر امریکایي ها بر این نهاد انقالبي به 
موازات رشد قدرت آن باشیم. با این حال اتفاقات 
روي داده در منطقه نش��ان داده است که هرگاه 
فشارهاي این چنینی باال بگیرد در نهایت این میوه 
انقالب اسالمي با قدرت بیشتري مسیر درخشان 

خود را ادامه خواهد داد. 

ژه
وی

 سيلاخيرتقصيردولتقبلبود! 
ش��هربانو اماني، عضو ش��وراي ش��هر تهران و فعال سیاسي 
اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته که: »سیل اخیر 
حاصل پروژه هاي بي کیفیت دولت قبل بود... به یاد داریم که 
هیئت دولت در استان ها تشکیل جلسه مي داد و رئیس دولت 
اعالم مي کرد تع��داد زیادي طرح با یک صل��وات به تصویب 
رسید. با نحوه تصویب پروژه ها و طرح ها، طبیعي است که بدون 

مطالعات فني و کارشناسي و اقتصادي انجام گرفته باشد«. 
روشن است که سیل بالي طبیعي است، گرچه مي شد با برخي 
تدابیر از شدت خسارت ها کاست. اما شش سال از عمر دولت 
روحاني مي گذرد، اگر همه بي تدبیري هایي که باعث افزایش 
خسارت سیل شد، به دلیل عملکرد دولت قبل از روحاني باشد 
هم، باز جاي این سؤال وجود دارد که در این شش سال دولت 
روحاني دقیقاً چه مي کرده است که نتوانسته بي تدبیري هاي 

دولت قبل را جبران کند؟!
همچنین وي در پیش��نهادي عجیب و قابل تأمل از مجلس 
خواسته است بودجه هاي فرهنگي   کش��ور را  به سیل زدگان 
اختص��اص دهد در صورتي که طبیعي اس��ت ب��راي این امر 

بودجه هاي عمراني کشور در نظر گرفته خواهد شد. 

 جاهطلبانیکهسرازبیبیسیدرآوردند!
حمیدرض��ا آصفي ک��ه دوره اي در دولت محم��د خاتمي 
سخنگوي وزارت خارجه بود، در مورد تعدادي از خبرنگاران 
رس��انه هاي معاند ک��ه در دوران اصالحات در رس��انه هاي 
داخلي مش��غول به کار بودند، مي گوید ک��ه »بعضي از این 
افراد اتفاقاً خیلي ضدامریکایي تند بودند.« آصفي  در بخشي 
از گفت وگ��وي خود با برنامه دس��تخط در مورد جلس��ات 
خبري اش با نمایندگان رسانه ها صحبت مي کند، زماني که 
خبرنگاران بي بي سي و سي ان ان هم در ایران حضور داشتند. 
او مي گوید: »در جلس��ات م��ا off the record فقط براي 
خبرنگاران داخلي بود و براي خبرنگاران خارجي نبود، ولي 
در جلسات هفتگی مان که مطبوعاتي بود، داخلي و خارجي 
همه بودند. « سپس مجري در مورد همان خبرنگاران داخلي 
مي پرس��د که حاال خود خارجي شده اند و جذب بي بي سي 
فارس��ي؛ آصفي آنها را آنقدر متعدد مي دان��د که پس از نام 
بردن تعدادي مي گوید: »تا فردا مي توانم براي شما بشمارم. 

« مجري مي پرسد: »ممکن بود که )غربی ها( از همان موقع 
عامِل آنها بوده باشند؟« و آصفي این احتمال را رد مي کند: 
»تصور نمي کنم، بعضي وقت ها جاه طلبی باعث مي ش��ود، 
راحت مي شود گفت آنها عامِل آنها بودند ولي بعضي از این 
افراد بدون اینکه بخواهم نام ببرم اتفاقاً خیلي ضدامریکایي 
تند بودند و در جلس��ات کلي با ما محاجه مي کردند، نه به 
نظرم بعضي وقت ها جاه طلبی اس��ت، بعضي وقت ها آدم ها 
فکر مي کنند اینجا امکانات کم است و باید بیرون برود بهتر 
اس��ت، بعضي وقت ها کمبود تحلی��ل و آن چیزي که مقام 
معظم رهبري به درستي مي گویند کمبود بصیرت است و 
بي بصیرتي است و آدم دچار مي شود، باید دعا کنیم که خدا 

دسِت ما را همیشه بگیرد. «
نکته اما آن است که همان خبرنگاراني که به دلیل داخلي بودن 
 off the record مورد اعتماد قرار مي گرفتند و در جلس��ات
حضور داش��تند و اطالعات خصوصی تر در اختیارش��ان قرار 
مي گرفت، بعدها با پیوس��تن به رسانه اي همچون بي بي سي 
فارس��ي مي توانس��تند این اطالعات را در اختیار مافوق هاي 

جدید خود قرار دهند. 

سرلشكر باقري به مناسبت سالروز تأسيس سپاه 
تأكيد كرد

ارتقاي محبوبیت و مرجعیت سپاه 
در مبارزه با تروریسم

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي اقدام اخير امريكايي ها 
در قرار دادن س�پاه در زمره س�ازمان هاي تروريس�تي را ناش�ي 
از »عصباني�ت« و »بن بس�ت راهب�ردي« آنان توصي�ف و تأكيد 
ك�رد: اطمين�ان دارم اي�ن »تهديد« عقي�م و تصميم شكس�ت 
خورده ب�ه فرصت�ي ب�راي ارتق�اي »محبوبي�ت« و »مرجعيت« 
س�پاه در مب�ارزه واقع�ي ب�ا تروريس�م تبدي�ل خواه�د ش�د.

به گزارش س��پاه نیوز، به نقل از روابط عمومي حوزه ریاست ستاد کل 
نیروهاي مس��لح، همزمان با فرارسیدن دوم اردیبهش��ت ماه سالروز 
تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمي سردار سرلشکر پاسدار 
محمد باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح پیام تبریکي صادر کرد.

در پیام رئیس ستاد کل نیروهاي مس��لح آمده است: فرارسیدن »دوم 
اردیبهش��ت ماه« س��الروز تأسیس رس��مي سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي- با تصویب اساسنامه این سازمان مقدس در شوراي انقالب در 
س��ال 1358- و تالقي مبارک و معنادار آن با خجسته زادروز حضرت 
ولي عصر )عج( را که نویدبخش ظهور دولت کریمه و سپاه مهدوي است، 
به آحاد ملت ایران به ویژه فرماندهان، مدیران و پاسداران سلحشور و 
والیتمدار این نهاد انقالبي و مردمي و خانواده های مکرم آنان تبریک 

عرض مي نمایم. 
بی شک در این هنگامه شورانگیز و باشکوه، بازگشایي کارنامه 40 ساله 
سپاه و نقش آفرینی های سترگ و راهبردي آن که در عرصه هاي نیاز 
انقالب و ملت ایران و بلکه امت اسالمي سرنوشت ساز و سربلندي میهن 
عزیزمان در اقصي نقاط عالم را رقم زده است، در شرایط خطیر تاریخي 
حاضر به ویژه براي نس��ل جوان الهام بخش و منشأ جوشش، حرکت و 
مجاهدت آنان در دفاع از آرمان ها و ارزش هاي انقالب اسالمي و شهیدان 
گرانقدر و تضمین پیش روندگي کشور به سمت قله هاي رفیع پیشرفت 

و اقتدار خواهد بود. 
بالندگي و تابندگي این نقش ها در صحنه تحوالت و رخدادهاي داخلي 
و منطقه اي به ویژه در هشت س��ال دفاع مقدس و مقابله با ضد انقالب 
و مزدوران استکبار جهاني و نیز حمایت ها و همراهي با جبهه مقاومت 
اسالمي در شکست داعش و تروریسم تکفیري در عراق و سوریه و در 
عرصه جنگ هاي نیابتي و همچنین مش��ارکت و ایفاي نقش در حوزه 
سازندگي ، محرومیت زدایی و مردم یاري در ابعاد گوناگون که محصول 
»ایمان«، »اخ��الص«، »معنویت«، »بصی��رت«، »روحیه جهادي« و 
»انقالبي گري« در این نهاد ممتاز و پیشتاز است، از یک سو خرسندي 
و مباهات ملت ایران و جبهه انقالب اس��المي را فراهم آورده است و از 
سوي دیگر حقد، حسد و عصبانیت جبهه دشمن به ویژه رژیم پلید و 

جنایت پیشه امریکا را سبب شده است.
حافظه تاریخي ملت ایران گواهي مي دهد، سپاه در چارچوب دکترین 
دفاعي جمهوري اسالمي در پاس��خ به تهدیدات برخاسته از گزینه ها 
و س��ناریوهاي دش��من تاکنون ب��ا واکنش هاي مناس��ب، منعطف و 
منطبق بر الزامات، واقعیات و وضعیت توانسته است عالوه بر بازتولید 
مؤلفه های»قدرت ملي« و اس��تحکام بخش��ي به » س��اخت قدرت« 
ظرفیت هاي الزم در عرصه منطقه اي را شناسایي و با شکست 40 ساله 
اتاق هاي فکر امریکا و متحدان کاخ س��فید، با اقتدار و گام هاي استوار 

قدرت منطقه اي ایران اسالمي را نهادینه سازد.
این نهاد مقدس در هم افزایی با سایر نیروهاي مسلح عالوه بر پاسداري 
از حریم »استقالل«، »تمامیت ارضي« و » امنیت ملي«، با دیده بانی 
و برآورد محیط امنیتي پیراموني و خنثی س��ازی ترفند هاي بازیگران 
آشوب س��از و پر هزینه کردن اقدامات ضدایراني آن��ان، همواره نظام 
ظالمانه سلطه جهاني را هوشمندانه به چالش کشیده است و موفقیت و 
سربلندي خود و کشور در این عرصه را موجب عصبانیت شیطان بزرگ 

و اتخاذ تصمیم هاي احمقانه و زشت امریکایي ها قرار داده است.
خداي بزرگ را شاکریم که به برکت نعمت وجودي »ارتشي مکتبي« و 
»سپاهي انقالبي«، نیروهاي مسلح ما »حصار امنیت« و مایه اطمینان و 
آرامش خاطر ملت ایران هستند و در طول تاریخ انقالب اسالمي از جمله 
در روزها و هفته هاي اخیر با حضور مس��ئوالنه و خدمات متواضعانه و 
پیشتازانه خود در امدادرسانی به سیل زدگان، جلوه هاي ماندگار، تابناک 

و درس آموز از »خدمت« و »فداکاري« براي مردم را ثبت کردند.
اینجانب با تجلیل از مقام شامخ ش��هیدان گرانقدر و تاریخ ساز »سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي« و پاسداش��ت مجاهدت هاي افتخارآمیز و 
جاودانه این نهاد مردمي و انقالبي، اقدام اخیر امریکایي ها در قرار دادن 
سپاه در زمره سازمان هاي تروریستي جهان که بر خالف قوانین رسمي 
و عرفي بین المللی صورت پذیرفته است را بار دیگر محکوم و آن را ناشي 
از »عصبانیت« و »بن بست راهبردي« آنان در مواجهه با اقتدار، صالبت 
و قدرت معنوي و بازدارنده ایران قلمداد و اطمینان دارم این »تهدید« 
عقیم و تصمیم شکست خورده به فرصتي براي ارتقاي »محبوبیت« و 
»مرجعیت« سپاه در مبارزه واقعي با تروریسم و ایفاي نقش هاي نوین 
تعیین کننده براي ارتقاي اقتدار و عزت ملي ایرانیان و جهان اس��الم و 
»افول دش��من محتضر«، تحت منویات و تدابیر حکیمانه مقام معظم 
رهبري و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( تبدیل 

خواهد شد.

سفر نخست وزير پاكستان به ايران 
از مشهد آغاز شد

عمران خان به زیارت امام رضا)ع( رفت
عم�ران خ�ان نخس�ت وزير پاكس�تان در نخس�تين س�فر 
خ�ود ب�ه اي�ران روز گذش�ته وارد ف�رودگاه بين الملل�ی 
ش�هيد هاش�مي نژاد مش�هد ش�د و م�ورد اس�تقبال رس�مي 
اس�تاندار و مقام�ات محل�ي خراس�ان رض�وي ق�رار گرف�ت. 
عمران خان در این س��فر پس از دیدار و گفت و گو با استاندار خراسان 
رضوي در فرودگاه مشهد به زیارت بارگاه منور امام رضا )ع( مشرف شد 

و سپس شامگاه یک شنبه مشهد را به مقصد تهران ترک کرد. 
بر اساس اعالم وزارت امور خارجه پاکستان، عمران خان نخست وزیر 
این کش��ور به دعوت رس��مي دکتر حس��ن روحاني رئیس جمهوري 
اس��المي ایران، در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسي، اقتصادي براي 

دیدار و مذاکرات رسمي با مقام های کشورمان به تهران آمده است
سفر نخست وزیر پاکس��تان به ایران مي تواند موجب گسترش روابط 
میان دو کشور به ویژه در حوزه همکاری های منطقه اي براي مبارزه با 
تروریسم و تقویت امنیت مرزها در سایه حسن همجواري و ریشه هاي 
تاریخي و دیني مشترک باش��د. این اولین سفر عمران خان به ایران از 

هنگام رسیدن به مقام نخست وزیري کشورش محسوب مي شود. 
  تأكيد بر تقويت مشتركات ايران و پاكستان 

حجت االس��الم  احمد مروي تولیت آس��تان مقدس رضوی  در دیدار  
عمران خان ضمن خوش��امدگویي به نخس��ت وزیر پاکستان و هیئت 
همراه، تأکید ک��رد:  بهترین زمین��ه براي خنثي ک��ردن توطئه هاي 
تفرقه افکنانه مستکبران و قطع دست استعماري آنها از منطقه، تقویت 

مشترکات ایران و پاکستان به ویژه اشتراکات معنوي است. 
به گزارش تسنیم از مش��هدمقدس،  وی یادآور شد: بهترین زمینه 
براي خنثي ک��ردن توطئه ه��اي تفرقه افکنانه مس��تکبران و قطع 
دست استعماري آن ها از منطقه، تقویت مشترکات ایران و پاکستان 
به ویژه اش��تراکات معن��وي و در رأس آن ها اب��راز ارادت به حضرت 
 علي بن موسي الرضا)علیه الس��الم( از طریق تس��هیل زیارت زائران 

پاکستاني است. 
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