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راز حمله سران کاخ سفید به سپاه   
اقدام خصمانه و احمقانه رئیس جمهور امریکا در قرار دادن نام س��پاه 
پاسداران به لیست سازمان های تروریستی، این سؤال را مطرح می کند 
که مگر س��پاه چه کرده که موجب واکنش عصبی و کینه توزانه امثال 
ترامپ و تیم ضدایرانی همراه او گردیده است. کدام عملکرد و اقدام سپاه 
موجب شده تا تنها س��ران کودک کش و جانی کشور  هایی چون رژیم 

اشغالگر قدس ، عربستان و بحرین به تأیید تصمیم ترامپ بپردازند.
در پاسخ به این سؤال باید به کارکرد  ها و عملکردهای سپاه در سطوح و 

ابعاد مختلف نظر انداخت. 
الف- در سطح داخلی سپاه نه تنها در مقابل گروهک های ضدانقالبی و 
جدایی طلب ایستاده و مانع از تحقق ادعای شاه مخلوع پهلوی شده که 
مدعی بود با سقوط آن رژیم منحوس، ایران ایرانستان خواهد شد، بلکه 
داغ جدایی بخش   هایی از خاک ایران را بر دل صدام بعثی نیز گذاشت و 
این مدال را از دست مراد خویش حضرت امام خمینی دریافت کرد که 

در توصیف سپاه فرمود: »اگر سپاه نبود کشور هم نبود.« 
بعد از جنگ هم سپاه نه تنها با حضور در عرصه سازندگی، تحریم های 
ظالمانه امریکا و متحدانش را برای فش��ار بر مردم خنثی کرد، بلکه با 
اقدامات عمرانی کالن به پیشرفت کشور کمک شایان توجهی کرده و 
سازندگی و خدمات رسانی سپاه از سطح روستا تا کالنشهر  ها فراگیر و 
ساخت سد و جاده تا پاالیشگاه های گازی، پرچم پرافتخار استقالل را 

به اهتزاز درآورده است. 
در عرصه امنیتی نیز سپاه از حفظ شخصیت  ها تا ناوگان هوایی و اماکن 
راهبردی کش��ور را عهده دار بوده و دهها طرح ضدامنیتی، آش��وب و 
خرابکاری را خنثی و ب��ا به دام انداختن جاسوس��ان حرفه ای ضربات 
مهلکی به اربابان آنها وارد کرده  که تنها در یک مورد امریکایی ها برای 

رهاندن یکی از آنها حاضر به پرداخت 1/7 میلیارد دالر بوده اند. 
طبیعی است اقداماتی که موجب تقویت استقالل و اقتدار ایران بوده، 
اجازه بازگشت مجدد س��یطره امریکا و تبدیل ایران به کشوری پیرو و 
متحد امریکا را ندهد موجب عصبانیت س��ران استکباری کاخ سفید 
می شود، به ویژه  اینکه س��پاه با ایفای نقش در عرصه های دفاعی، پایه 
اصلی بازدارندگی نظامی بوده و مزیت قدرت هایی چون امریکا را برای 
حل و فصل موضوعات از راه به کاری گیری قدرت نظامی، خنثی کرده و 

اعتبار آنان را مخدوش می سازد.
ب- در سطح منطقه ای نه تنها سپاه کش��ور ایران را مقتدرانه در برابر 
انواع توطئه ها و فتنه ه��ا نگهبانی کرده بلک��ه الهام بخش مقاومت در 
سطح منطقه بوده که؛ 1- اجازه توسعه طلبی بیش��تر و دست اندازی 
رژیم صهیونیستی به سرزمین های اس��المی برای تحقق آرزوی نیل 
تا فرات را س��لب کرده اس��ت. 2- جنگ نیابتی اربابان تروریست های 
تکفیری را خنثی و اجازه شکل گیری تروریسم دولتی دیگری از جنس 
صهیونیست های غاصب فلسطین را به داعش نداده است. 3- با دفاع از 
حاکمیت سرزمین های کشورهای سوریه و عراق و حمایت از مقاومت 
در لبنان امکان تجزیه این کش��ورها را از تروریس��ت های داعش��ي و 

صهیونیستی سلب و مانع تحقق ایده  خاورمیانه جدید شده است.
ج- در سطح بین المللی الهام بخش گفتمان ایستادگی و مقاومت در برابر 
سلطه غرب و مروج پیام عزت و استقالل بوده و به بشریت خسته از ظلم 
و تبعیض و برده داری مدرن لیبرال- سرمایه داری نوید امکان مبارزه و 
رهایی داده است. از این رو نه تنها در غرب آسیا، بلکه در آفریقای خسته  
از ظلم اس��تعمارگران غربی و امریکای التین تشنه عدالت و استقالل 

برانگیزاننده مبارزه و ایستادگی بوده است.
از این رو کاخ سفید که رؤیای بازگرداندن ایران به دوران گذشته قبل 
از انقالب و تبدیل آن به یک کشور متحد و پیرو و تبدیل غرب آسیا به 
مزرعه بزرگ گاو شیری و اعمال سلطه بالمنازع بر جهان تک قطبی را 
دارد، این نهاد انقالبی را یک مانع و ق��درت الهام بخش مقاومت و پایه 
اقتدار کشور ایران یافته و با عصبانیت از این موقعیت و کارکردهای سپاه 
به خصمانه ترین شکل ممکن واکنش نشان می دهد. سران کاخ سفید به 
زعم خود برای ایجاد هراس از سپاه و بی اعتبارسازی آن به بزرگ ترین 
قهرمان مبارزه با تروریسم انگ تروریس��تی زده و با فرافکنی و تعمیم 
ویژگی های ذاتی امریکای جنایتکار به س��پاه، این نهاد مردمی دارای 

سابقه روشن مبارزه با تروریسم را سازمانی تروریستی نامیده اند.
راز این واکنش احمقانه و تصمیم ش��تابزده و هیس��تریک کاخ سفید 
را باید در موقعیت معتبر و اقتدار س��پاه از یک سو و موقعیت متزلزل و 
روبه افول امریکا دانست که بخش��ی از این افول را ناشی از رویکردها و 
عملکردهای سپاه در سطوح و عرصه های مختلف می داند. اما غافل از 
اینکه دنیای امروز دنیای بیداری است و مجالی برای این گونه اقدامات 
ظالمانه باقی نگذاشته و الزم است عقالی امریکایی تا قبل از اینکه دیر 
شود، برای تغییر در رویه های زورگویانه اقدامات عاجل به عمل آورند. 
گرچه ابعاد بحران حاکم بر امریکای امروز به آن میزان است که اجازه 
تغییر و اصالح را س��لب کرده و تنها هراس ناشی از آن، سرعت افول و 

فروپاشی را تندتر کرده است.

رسولسناییراد

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان ارتش: 

برادري ارتش و سپاه  مقابل امريکا حرکتي زيبا بود

 حضرت آيت اهلل خامنه اي، فرمانده معظم كل قوا 
ظهر ديروز در ديدار فرماندهان ارتش و نيروي 
زميني، ارتِش امروز را متدين ت�ر و كارآمدتر از 
هميش�ه خواندند و با تجليل از حض�ور مؤثر و 
حياتي ارتش و نيروهاي مسلح در امدادرساني 
به س�يل زدگان و همچنين ب�ا تأكيد ب�ر لزوم 
اتحاد روزافزون نيروهاي مسلح و زيبا خواندن 
دست برادري ارتش و س�پاه پس از اقدام زشت 
امريكايي ها عليه سپاه، خاطرنشان كردند: هر 
كاري كه دشمن را عصباني كند، خوب و درست 
است و در مقابل همگان بايد از هر كاري كه دشمن 
را جري و روحيه آن را تقويت كند، اجتناب كنند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آیت اهلل خامنه اي در این دیدار با 
تبریک روز ارتش و نیروي زمیني به کارکنان خدوم 
و افتخار آفرین ارتش و خانواده های آنان، نیروهاي 
مسلح را از »مظاهر و عناصر قدرت ملي« خواندند و 
خاطرنشان کردند: البته در بسیاري از کشورها حتي 
در کشورهاي مدعي آزادي و حقوق بشر، نیروهاي 
مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت ها 
هستند، همچنان که این روزها نمونه  آن در قضیه 

شنبه هاي پاریس قابل مشاهده است. 
    نيروهاي مس�لح مايه اطمينان و آرامش 

خاطر ملتند
رهبر انقالب اسالمي، نیروهاي مسلح را در منطق 

اسالم و جمهوري اسالمي، »حصارهایي امن براي 
ملت« برش��مردند و افزودند: نیروهاي مس��لح در 
زمان جنگ، در مقابل تهاجم دشمن با دانش، تجربه 
و فداکاري، س��ینه س��پر و آن را منکوب و وادار به 
عقب نشینی مي کنند و در زمان صلح نیز با کارآمدي 
و آمادگي کامل، مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت 
هستند، و به همین دلیل، دشمنان به دنبال بر هم 
زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نش��ان دادن 
نیروهاي مسلح هستند. ایشان امدادرساني ارتش 
و نیروهاي مسلح به مردم در حوادث طبیعي را یک 
حضور مؤثر و حیاتي خواندند و گفتند: در سیل اخیر، 
نیروهاي مسلح با همه وجود و امکانات در اختیارشان 
به کمک مردم ش��تافتند، به طوري که در استان 
گلستان، ارتش حتي قبل از حضور ستاد مدیریت 

بحران، در محل حادثه حاضر شد. 
    ارتش نمايشگاهي از ارزش های اسالمي

حضرت آیت اهلل خامنه ای، ثبت تصاویري از خدمات 
متواضعان��ه نیروهاي ارت��ش به م��ردم را موجب 
ماندگاري ای��ن برگ هاي زری��ن در حافظه تاریخ 
دانستند و افزودند: اینکه یک سرهنگ ارتش خم 
شود تا فردي سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش او 
سوار وسیله نقلیه شود، جلوه هایي از صداقت ارتش 

در بیان شعار »ارتش فداي ملت« است. 
رهبر انقالب اس��المي ارتش را به برکت جمهوري 
اس��المي، ارتش��ي »مکتبي« و »نمایش��گاهي از 

ارزش های اسالمي« برشمردند و خاطرنشان کردند: 
نمونه هایي همچون شهیدان بابایي و صیادشیرازي 
در ارتش وجود دارد که از لحاظ کارآمدي و در عین 
حال تعهد، تواضع، فداکاري و گریختن از نام و نشان، 
قابل ارائه و الگو براي ملت و بلکه امت اسالمي هستند 
و این روحیه و ارزش ها باید روز به روز تقویت شود. 

    ارت�ش ام�روز، متدين ت�ر و كارآمدتر از 
هميشه

ایشان، ارتِش امروز را متدین تر و کارآمدتر از همیشه 
برش��مردند و گفتند: امروز زمام ارتش در دس��ت 
نیروهاي متدین و انقالبي اس��ت، البته افرادي که 
همواره ع��ادت به تحقیر ملت و تکری��م خائنان را 
دارند، مدام از »ارتش مدرن رضاخان« دم مي زنند، 
در حالي که آن ارتش به اصطالح مدرن، حتي یک 
روز نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد، 
اما ارتش مقتدر جمهوري اسالمي هشت سال در 
یک جنگ منظم مقاومت و ایستادگي کرد و امروز 
نیز دانش، تجربه، روحیه، توانایي، تدین و امانتداري 

ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به حضور منطقه اي 
ارتش و نیروهاي مس��لح و مقابله آنان با فتنه هاي 
دشمنان، این سؤال را مطرح کردند: اگر ارتش و سپاه 
در مبارزه با داعش وارد نمي شدند، امروز منطقه و 
کشورهاي همس��ایه ما چه وضعیتي داشت و چه 

کساني بر آن حکومت مي کردند؟

رهبر انق��الب اس��المي افزودند: البته ه��ر یک از 
کشورهاي درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را انجام 
دادند اما نقش نیروهاي مسلح ایران قابل اغماض 
نیست و امروز در واقع برکات نیروهاي مسلح، عالوه 
بر ملت ایران، شامل کشورهاي دیگر نیز شده است. 

    حركت زيبای ارتش و سپاه
  مقابل حركت زشت امريكا

فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهاي 
مسلح را الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و 
گفتند: دست برادري دادن ارتش و سپاه، حرکتي 
زیبا پس از حرکت زش��ت امریکایي ها بود. ایشان 
تأکید کردند: هر کاري که دشمن را عصباني کند، 
خوب و درست است و در مقابل، هر کاري که دشمن 
را جري و روحیه آن را تقویت، و روحیه جبهه خودي 
را تضعیف کند، بد و ناپسند اس��ت و همه باید در 

سخنان و کارهاي خود از آن اجتناب کنند. 
رهبر انقالب اس��المي، هدف از س��خنان بي پایه 
امریکایي ها علیه جمهوري اسالمي ایران را تضعیف 
روحیه عمومي دانستند و خاطرنشان کردند: امریکا 
گرفتار ه��زاران میلی��ارد بده��ي و گرفتاري هاي 
متعدد است و با گذشت چند سال از سیل و طوفان 
در مناطقي مانند کارولینا هنوز نتوانس��ته اند آن 
مشکالت را رسیدگي و جبران کنند اما براي تضعیف 

روحیه ملت ایران، یاوه سرایي مي کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور بی نظیر مردمي 
در امدادرس��اني به س��یل زدگان را یک��ي دیگر از 
واقعیت هاي جلوي چش��م و موج��ب عصبانیت 
امریکایي ها برش��مردند و افزودند: حرکت عظیم 
و سریع اقش��ار ملت ایران از ارتش، سپاه و بسیج تا 
هزاران طلبه و دانشجو براي کمک به سیل زدگان 
قابل وصف و بیان نیس��ت، اما دشمن به مصلحت 

نمي بیند این عظمت را به زبان بیاورد. 
    گزارش فرمانده نيروي زميني ارتش

پیش از س��خنان فرمانده کل قوا، امیر س��رتیپ 
حیدري فرمانده نیروي زمیني ارتش در گزارشي 
با اشاره به امدادرساني 21 یگان عمده و تخصصي 
این نی��رو در مناطق س��یل زده با دس��تور رهبر 
انقالب، گفت: ارتش جمهوري اسالمي با حضور 
مس��تمر در مرزها، چهره »أَِش��ّداُء َعلَي الکّفاِر« 
خود را به رخ دشمنان کشید و همچنین با حضور 
در کنار مردم در س��یل اخیر با محوریت نیروي 
زمیني، جنبه »ُرَحماُء بَیَنُهم« را به منصه ظهور 

رساند. 
فرمان��ده نیروي زمین��ي ارت��ش، اقدامات اخیر 
امریکا علیه سپاه پاسداران را ددمنشانه خواند و 
تأکید کرد: تا ظهور دولت حق و نابودي استکبار 
ارتش و سپاه دست در دس��ت یکدیگر خواهند 
بود و ما نی��ز همراه با ملت ای��ران خواهیم گفت 
که همه ما پاس��داران نظام مق��دس جمهوري 

اسالمي هستیم. 

      ايسنا: مدیرکل اطالعات استان کردستان اعالم کرد که در طول 
سال گذشته با ضربه به 2۰ تیم وابسته به گروهک هاي تکفیري به ویژه 
داعش، بالغ بر 1۰۰ نفر از عوامل عملیاتي، پشتیبانی مورد رصد و اقدام 
اطالعاتي قرار گرفته و هر گونه عملیات تروریستي و ایذایي آنها در نطفه 
خفه شد. مدیرکل اطالعات سیستان و بلوچستان هم از ضربات مهلک 
سربازان گمنام امام زمان)عج( به عناصر شبکه اخالل در سیستم بانکي 
و ارزي در استان خبر داد و گفت:  از خروج  3۰۰میلیون یورو ارز دولتي 

جلوگیري شد. 
      ايرنا: نم��از عبادي - سیاس��ي جمعه این هفته ته��ران به امامت 
حجت االسالم کاظم صدیقي در دانش��گاه تهران برگزار مي شود. سید 
محمود علوي وزیر اطالعات در نماز جمعه این هفته به مناس��بت روز 

سربازان گمنام امام زمان )عج( پیش از خطبه ها سخنراني مي کند. 
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 ازپالسكوتانتردام 
عصر روز دوشنبه کلیساي تاریخي – مذهبي نتردام فرانسه 
با ۸۰۰ سال قدمت طعمه آتش شد و بخش هاي وسیعي از 

آن از بین رفت. 
برخی روزنامه هاي اصالح طلب با تیترهایي همچون »پاریس 
گریست«، »دنیا در سوگ نتردام«، »نتردام سرپا«، »تاریخ در 
آتش«، »پشت پاریس خم شد« به این اتفاق، واکنش نشان 
دادند. روزنامه س��ازندگي ارگان حزب سازندگي در صفحه 
نخست خود تصویري قهرمان گونه از رئیس جمهور فرانسه 
منتشر کرد و ضمن بازتاب مثبت از عملکرد آتش نشان ها در 
این حادثه، وعده های امیدبخش ماکرون را منتشر کرد و به 
مخاطب این پیام را داد که این کلیساي تاریخي دوباره احیا 

خواهد شد. 
در فرانس��ه و حتي جهان غرب بي آنکه کس��ي این اتفاق را 
سیاس��ي تفس��یر و تأویل کند، به عنوان یک حادثه از کنار 
آن عبور کردند. حال این واکنش را مقایسه کنید با عملکرد 
رسانه هاي اصالح طلب و برخي سلبریتي ها در حادثه پالسکو. 
در آن مقطع در حالي که شهرداري تهران و آتش نشان هاي 
فداکار در وسط معرکه و مش��غول به خدمت رساني بودند، 
اصالح طلبان و برخي سلبریتي ها بدون توجه به حساسیت 

حادثه و ل��زوم همدلي براي کنترل وضعیت ایجاد ش��ده، با 
عقده گشایي سیاسي تأکید کردند که ش��هردار تهران باید 

استعفا دهد. 
به نوشته مشرق، این جریان در ادامه با حمله به آتش نشانان، 
مدعي شدند که چون با امریکا دشمني مي کنیم و شعار مرگ 
بر امریکا مي دهیم و با جهان تعامل نداریم و به دلیل اقدامات 
ایران در کشورهاي منطقه، از خرید تجهیزات پیشرفته اطفاي 
حریق غافل ش��ده و این بال بر س��رمان آمده است! واکنش 
اصالح طلبان و برخي سلبریتي ها به حادثه کلیساي نتردام و 
مقایسه آن با واکنش این طیف به حادثه پالسکو، بیش از پیش 
ثابت کرد که این طیف تا چه اندازه دچار »خودتحقیري حاد« 

و »آلوده بودن به رفتارهاي قبیله اي« است. 


  آرمانبهدموکراتهادخيلبست!
روزنامه اصالح طلب آرمان که همچنان به احیاي جسم و روح 
برجام بدفرجام امیدوار است، از احتمال بازگشت امریکا به برجام 
درصورت پیروزي دموکرات ها خبر داده و درعین حال نوشته: این 

بازگشت البته بدون دریافت امتیاز از ایران ممکن نخواهد بود. 
روزنامه آرمان در مطلبي با عنوان »دموکرات ها برنده شوند؛ 
امریکا به برجام برمي گردد« نوشت: »در حال حاضر کمیته 

ملي حزب دموکرات، بازگش��ت به برج��ام و برخي دیگر از 
توافق هاي بین المللي را که دولت ترامپ به طور یکجانبه از آنها 
خارج شده، تصویب کرده است ولي من معتقدم دموکرات ها 
نیز این کار را بدون دریافت امتیاز انجام نخواهند داد. آنها از 
ایران خواهند خواست تا در خصوص موضوعات دیگري نظیر 
مسئله موشکي، مسائل منطقه اي و رژیم صهیونیستي بر سر 
میز مذاکره بنشیند و اقداماتي در جهت منافع ایاالت متحده 
انجام دهد تا واش��نگتن به برجام بازگردد. « دلخوشي هاي 
کاذب این روزنامه درحالي است که در نخستین روز اجراي 
برجام- دي ماه ۹۴- و در مقطعي که اصالح طلبان و برخي 
دولتمردان تأکید داشتند که »تحریم ها به تاریخ پیوست«، 
دولت اوباما با تصویب تحریم هاي ضدایراني، نقض برجام را 
کلید زد. پس از آن، س��ریال نقض برجام توسط دولت اوباما 
با غارت 2 میلیارد دالري اموال ایران، تمدید قانون تحریمي 
آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح 
ضدایراني در کنگره امریکا و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت 
و…ادامه یافت. با وجود ای��ن اصالح طلبان همچنان رؤیاي 
بازگشت دموکرات ها را در سر مي پرورانند و البته اذعان دارند 
که در صورت بازگشت دموکرات ها به برجام نیز باید همچنان 

در حوزه موشکي و منطقه اي و… امتیاز بدهیم. 

دبير ستاد حقوق بشر: 
حقوق بشر غربي تروريست را 

فعال حقوق بشر جا مي زند
دبير س�تاد حق�وق بش�ر كش�ورمان با اش�اره ب�ه اينك�ه موج 
جديدي از تهاجم حقوق بش�ري عليه ايران به راه افتاده اس�ت، 
گفت: حقوق بش�ري كه غربي ه�ا در مورد آن صحب�ت مي كنند 
مي تواند يك تروريس�ت را به عنوان فعال حقوق بشر جاي بزند. 
 به گزارش میزان، محمد جواد الریجان��ي در برنامه گفت وگوي ویژه 
خبري رسانه ملي در پاسخ به این پرس��ش که با توجه به تحریم هاي 
جدید، هدف و س��ناریوي اروپایي ها براي اس��تفاده اب��زاري از حقوق 
بشر علیه ایران چگونه اس��ت، بیان کرد: درباره تحریم ها اتفاق جدید 
نیفتاده و نخواهد افتاد، تحریم ها بوده و بر آن نیز تأکید دارند. دبیر ستاد 
حقوق بشر ادامه داد: از نظر سیاسي برخي مي گویند اروپایي ها جوري 
مي خواهند بگویند که ما ظاهراً داخل برجام هستیم، در حالي که عماًل 
نیستند. وي افزود: از سوي دیگر اروپایي ها در امر حقوق بشر با ایران، 
سخت مي گیرند و براي این کار خود بهانه هاي الزم داشته اند. در عین 
حال آنچه واقعیت است این اس��ت که طي دو الي سه هفته اخیر موج 
جدیدي از تهاجم حقوق بش��ري علیه ایران به راه افتاده است و هر بار 
یکي پرچمدار بهانه اي است و این بار ظاهراً دولت فرانسه پرچمدار این 

موج جدید است. 
دبیر ستاد حقوق بش��ر تصریح کرد: در تحریم هاي کنوني اروپایي ها 
بیشتر تالش مي کنند مسئله را پررنگ و از این تحریم ها از نظر تبلیغاتي 
بهره ببرد و حتي زمینه گروکشی وجود دارد؛ یعني گاهي مي خواهند 
بهانه کنند که ما در برجام با ش��ما هم��کاري نمي کنیم و این به دلیل 
برخي مس��ائل دیگر اس��ت. وي ضمن تأکید بر اینکه آنها براي تخلف 
در برجام و کالهبرداري سیاسي که داش��ته اند باید مستمسک هایي 
از جمله حقوق بش��ر را تهیه کنند، اظهار کرد: از مشکالت موضوعات 
حقوق بش��ر در س��طح بین المللی این اس��ت که مورد بازیچه مسائل 
سیاسي قرار مي گیرند. الریجاني در پاس��خ به اینکه در روز هاي اخیر 
ش��اهد اظهارنظر هاي مختلف درباره پرونده های متفاوتي هستیم، آیا 
سناریوي جدیدي در پیش است، ادامه داد: آنها مي خواهند یک پوشه 
براي زنده کردن نوعي مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ایران درست 
کنند و بگویند دامنه مخالفت جمهوري اسالمي فقط مربوط به بیرون 

نیست و در داخل کشور هم زمینه داریم. 

پيام سرلشكر موسوي  
 ارتش آماده اجراي مأموريت است

فرمانده كل ارتش جمهوري اس�المي اي�ران 29 فروردين روز ارتش 
را تبريك گفت و تأكيد كرد: ارتش با ويژگي ش�ناخته شده معنويت 
محوري، انضب�اط، سلس�له  مراتب و س�المت كاركن�ان آماده تر از 
هر زم�ان ديگري بي ق�رار اج�راي مأموريت ه�اي واگذاري اس�ت. 
به گزارش ایرنا، امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وي در پیامي به 
مناسبت 2۹ فروردین روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفریني هاي نیروي 
زمیني قهرمان اظهار داشت: روز ارتش و حماسه آفریني هاي نیروي زمیني 
قهرمان، یادگار ارزشمند حضرت امام)ره(، امسال با اعیاد شعبانیه به ویژه 
سالروز والدت حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان )عج( مقارن شده و سربازان 
آن امام موعود در دل عید والیت، روز ارتش را گرامي مي دارند. وي افزود: 
ارتش جمهوري اسالمي ایران که وظیفه دفاع از حدود و ثغور و حفظ نظام 
را بر عهده دارد، با استقرار در مرزهاي شرقي و غربي، حراست از آسمان ایران 
عزیز و انجام مأموریت در اقیانوس ها، چهره مصمم »اشداء علي الکفار« ي 
خود را نشان مي دهد و در عرصه هاي مردم یاري از جمله سال ۹۸ را با ارائه 
جنبه »رحماء بینهم« در کنار هموطنان عزیز سیل زده آغاز کرد و تالش 
شبانه روزي تا این لحظه ادامه دارد. فرمانده کل ارتش تأکید کرد: اینجانب 
با کمال خضوع، شکرگزار درگاه خداوند بزرگ هستم که نعمت پوشیدن 
لباس مقدس ارتش جمهوري اسالمي ایران و فرصت خدمت به این ملت 
بزرگ را نصیب ما ک��رد. این روزها در همه جا، م��ا در معرض محبت هاي 
بي نظیر مردمي هستیم که با وجود اینکه دچار خسارت هاي سنگین و بعضاً 
جبران نشدني هستند، فرزندان و برادران سرباز خود را با بزرگواري مورد 

عنایت قرار مي دهند. 
 فرمانده کل ارتش تصریح کرد: ارتش با ویژگي ش��ناخته ش��ده معنویت 
محوري، انضباط، سلسله  مراتب و س��المت کارکنان آماده تر از هر زمان 
دیگري بي قرار اجراي مأموریت هاي واگذاري است؛ بنابراین با اطمینان و 
اعتماد کامل به همر زمان فداکار، به پیشگاه فرماندهي معظم کل قوا اعالم 

آمادگي و بي تابي آحاد رزمندگان ارتش را اعالم مي کنم. 

 ستادكل نيروهاي مسلح: 
سرلشکر باقري 

در فضاي مجازي صفحه اي ندارد
فض�اي  در  باق�ري  محم�د  پاس�دار  سرلش�كر  س�ردار 
مج�ازي و ش�بكه هاي اجتماع�ي هي�چ صفح�ه اي ن�دارد. 
به گزارش جوان به نقل از مرک��ز ارتباطات و تبلیغات دفاعي س��تادکل 
نیروهاي مسلح، در اطالعیه این ستاد آمده است: در پي انتشار خبر بسته 
شدن صفحات منتسب به فرماندهان ارشد نظامي از جمله سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقري توسط اینستاگرام که در بخش هاي خبري رسانه ها 
باز نشر شده است، به آگاهي مي رساند، همانگونه که بارها اعالم شده است 
رئیس ستادکل نیروهاي مسلح در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 

هیچ صفحه اي ندارد. 

بيانيه سپاه به مناسبت روز ارتش 
ارتش نقطه اقتدار و امنیت کشور است

س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي در بياني�ه اي ب�ا گراميداش�ت 
29 فروردين م�اه روز ارت�ش جمه�وري اس�المي اي�ران، ارت�ش و 
س�پاه را ب�ازوان پرت�وان امام و ام�ت و مظه�ر قدرت مل�ي ، ضامن 
پايدارس�ازي امني�ت و مهي�اي واكن�ش و پاس�خگويي قاط�ع و 
پش�يمان كننده علي�ه هرگون�ه ماجراجويي دش�منان دانس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز؛ در بخشي از این بیانیه آمده است: حوادث و وقایع 
چهار دهه اخیر به ویژه در حوزه هاي دفاعي و امنیتي ، داخلي و منطقه 
پیراموني که یادآور بحران س��ازی های نظام س��لطه و صهیونیس��م به 
سرکردگي رژیم ماجراجو ، جنگ افروز و تروریستي ایاالت متحده امریکا 
ضد ایران اس��المي و ملت هاي منطقه از جمله جنگ تحمیلي هش��ت 
ساله اس��تکبار و رژیم بعثي صدام، لشکرکشي هاي امریکا و متحدان به 
عراق و افغانستان و اشغال این کشورها و جنگ هاي نیابتي و تروریستي 
سال های اخیر و روزهاي پر آشوب امروز منطقه غرب آسیا است، نشان 
مي دهد آنچه امنیت پایدار و کم نظیر میهن اسالمي را تضمین و تمامیت 
ارضي کشور را از گزند دش��منان حفظ کرده است، مجاهدت ها و نقش 
آفریني هاي سرنوشت ساز و مقتدرانه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

به ویژه ارتش دالور و غیرتمند بوده است. 
 این بیانیه تصریح کرده است: در ش��رایط کنوني که دشمن در راستاي 
انتقام از ملت ایران راهبرد تضعیف قدرت دفاعي و بازدارندگي کشور را در 
فصل جدید و با اقدام شیطاني قرار دادن »سپاه پاسداران انقالب اسالمي« 
در زمره سازمان هاي تروریس��تي جهان دنبال مي کند، واکنش معنادار 
ارتش غیرتمند و انقالبي در محکومیت تصمیم احمقانه امریکا و اعالم 
حمایت و همراهي و قرار دادن دست برادري در دست پاسداران انقالب ، 
عصبانیت مضاعف سردمداران کاخ سفید را برانگیخته و همزمان با حقد 
و زبوني ، نظاره گر پیشتازي، هم افزایي و حماسه سازی های ارتشیان و 
پاسداران در صحنه امداد و خدمت رساني صادقانه و حیاتي به سیل زدگان 
عزیز کشور شده اند. در پایان این بیانیه با پاسداشت یاد و خاطره ۴۸ هزار 
شهید ارتش جمهوري اس��المي ایران و تجلیل از حماسه آفریني هاي 
درس آموز آحاد ارتشیان عزیز در تاریخ انقالب اسالمي و تبریک این روز 
خجسته به خانواده بزرگ ارتش ، وحدت و هم افزایي راهبردي و اقتدار 
آفرین سپاه و ارتش را ضامن پایدارسازي امنیت ملي و خدشه ناپذیري 
شبکه دفاعي کشور و عامل ناکامي س��ناریوهاي تفرقه افکنانه در ایجاد 
ش��کاف در بین این دو س��ازمان- به عنوان بازوان پرت��وان امام و امت 
اسالمي- قلمداد و تأکید شده است:  در شرایطي که قدرت های سلطه گر 
به ویژه امریکاي خبیث و تروریست پرور در پیگیري اهداف و سیاست هاي 
منطقه اي خود با بن بست راهبردي مواجه ش��ده اند و با برخورد به سد 
بصیرت و هوشمندي ملت ایران، با بهانه جویی و دغل بازی و طراحي هاي 
فریبنده درصدد برهم زدن امنیت و آرامش مثال زدنی جامعه و جلوگیري 
از پیش روندگی نظام برآمده اند؛ آحاد نیروهاي مسلح به ویژه ارتش و سپاه 
به مثابه مظاهر قدرت ملي کش��ور به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان 
مي دهند؛ به فضل الهي تحت منویات و فرامی��ن مقام معظم رهبري و 
فرماندهي کل قوا )مدظله العالي( با اشراف اطالعاتي همه جانبه بر جبهه 
دشمنان و پیش بیني س��ناریوهاي مقابله متناسب و موفق با تهدیدات 
فراروي نظام و میهن اسالمي، امکان هرگونه ماجراجویي از سوي آنان را 
سلب و در عین حال ظرفیت هاي پاسخگویي قاطعانه و پشیمان کننده 

خود را مهیاي واکنش و اقدام سریع علیه آنان قرار داده اند. 
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      خبر

 رئيس جمهور با بيان اينكه س�يل اخير در كش�ور مش�كالت 
گس�ترده اي ب�راي م�ردم ايج�اد و خس�ارت هاي زي�ادي به 
زيربناه�ا، اراض�ي كش�اورزي و من�ازل مس�كوني وارد كرد ، 
تأكيد كرد: مردم مناطق س�يل زده، به هيچ وجه نبايد نس�بت 
به جبران خس�ارات نگراني داش�ته باش�ند چرا ك�ه دولت با 
افتخار در اين مس�ير تالش خواهد كرد و با كمك هم و دس�ت 
به دست يكديگر، خرابي ها را بهتر از گذشته خواهيم ساخت. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحاني 
روز گذشته در جلسه هیئت دولت  با قدرداني از اقدامات دستگاه هاي 
اجرایي در این ایام افزود: برخي از اقداماتي که توس��ط دستگاه هاي 
اجرایي صورت گرفته ش��اید نظیر آن در دنیا وجود نداشته باشد به 
گونه اي که در مدت س��ه هفته از ۴ هزار روستایي که دچار قطع آب 
شده بودند، 3 هزار و ۹۰۰ روستا به شرایط عادي بازگشته و امروز تنها 
براي 2/5 درصد از روستاها این مشکل وجود دارد؛ همچنین از 2 هزار و 
352 روستایي که با قطع برق مواجه شد، امروز برق 2 هزار 333 روستا 

وصل شده است. 
رئیس جمهور با قدرداني از رهبر معظم انقالب به خاطر پاس��خ به 
نامه دولت براي اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي جهت 

جبران خسارت ها و نیازي که در این بخش وجود دارد، گفت: مقام 
معظم رهبري در دیداري که حضوراً خدمت ایشان بودم، فرمودند 
که معتقدم باید از صندوق در راستاي جبران خسارات مردم کمک 
ش��ود. روحاني ادامه داد: دولت تا آنجا که ممکن باشد از امکانات 
بودجه اي خود براي جبران خسارات استفاده خواهد کرد و گزارش 
آن را به مقام معظم رهبري ارائه خواهد ک��رد و هر میزان که نیاز 
باش��د از اعتبارات صندوق توسعه ملي اس��تفاده مي کنیم. وي با 
قدرداني از وزارت کشور و تالش هاي وزیر کشور در به عهده گرفتن 
فرماندهي قرارگاه بازسازي و نوس��ازي مناطق سیل زده، گفت: از 
امروز بازسازي ها و نوس��ازي ها در مناطق س��یل زده زیر نظر این 
قرارگاه با فرماندهي وزیر کشور، انجام مي شود و همه دستگاه ها، 
وزارتخانه ها، نیروهاي مسلح و نیروهاي مردمي دست به دست هم 

داده و در این راستا کمک خواهند کرد. 
دکتر روحاني با بیان اینکه در این حادثه تش��ت رسوایی  امریکایی ها 
از بام افتاد و مردم دیدند آنهایي که مرتب ادعا مي کردند با مردم ایران 
هیچ مشکلي نداشته و با دولت ایران دچار مشکل هستند، چگونه عمل 
کردند، گفت: این سیل آزمایش بسیار خوبي براي همگان بود و از همه 
دولت هایي که در این حادثه با مردم ایران همدردي کرده و به کمک و 

یاري دولت و ملت ایران شتافتند، تشکر مي کنم. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این حادثه بدترین آزمایش تاریخي براي 
هیئت حاکمه امریکا بود، گفت: سران رژیم امریکا ماهیت خود را افشا 
کردند و در حالي که اگر عاقل بودند باید اعالم مي کردند که به خاطر 
سیلي که در ایران آمده، تحریم را براي یک سال معلق مي کنیم. آن وقت 
بود که مردم شاید باور مي کردند که آنها علیه ملت ایران نبوده و زماني که 

25 استان ایران دچار حادثه شده است، تحریم را لغو کردند. 
دکتر روحاني ادامه داد: اگر امریکا چنین کاري مي کرد، معلوم مي شد 
آنچه راجع به خباثت امریکا و ضدیت با مل��ت ایران عنوان مي کنیم، 
اشتباه است، اما امریکایی ها در موضوع سیل نه تنها اعالم کردند که 
کمک نمي کنیم، بلکه اجازه ندادند حتي مردم کمک هاي نقدي خود را 
از طریق بانک ها براي هالل احمر ایران ارسال کنند و با این اقدام خباثت، 

ضدبشر بودن امریکا و ماهیت پلید سران این کشور مشخص شد. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سیل اخیر، اقدامات و تالش هاي دولت 
و نیروهاي مسلح براي کمک به مردم، حضور و یاري مردم در صحنه و 
عکس العمل امریکا نشان داد که ما باید براي رفع مشکالت کشور روي 
پاي خود ایستاده و کنار یکدیگر دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این 

خسارت و مشکل را به فرصت تبدیل کنیم. 

  قدرداني روحاني  از موافقت رهبر انقالب

 با جبران  خسارات سيل از صندوق توسعه


