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عزت سپاه؛ عزت ايران و اسالم
هنگامي كه خبرگان ملت در تدوين قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي 
با گنجانيدن اصل ۱۵۰ بر ادامه نقش سپاه پاسداران در نگهباني از انقالب 
اس��المي و دس��تاوردهاي آن تأكيد و مردم ايران نيز در همه پرسي قانون 
اساسي در آذرماه سال ۱۳۵۸ آن را به تصويب رسانيدند، بسياري از كساني 
كه پيروزي و بقاي نظام اسالمي را برنمي تافته و تشكيل سپاه را مانعي جدي 
در مسير اهداف شوم ش��ان در تقابل با نظام اس��المي مي ديدند ، از همان 
روزهاي آغازين به ش��بهه افكني و مخالفت با اين اصل و دوام و بقاي سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي پرداخته ، يك روز با ش��عار انحالل سپاه، روزي 
ديگر بر ضرورت ادغام س��پاه و ارتش و در روزهاي اخير نيز با تحريم سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي صف بندي خود را در مقابله با اين نهاد انقالبي 

آشكار كرده و مي كنند.
اما به رغم اين مخالفت ها ، روند شكل گيري و سازمان يابي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در طول تاريخ انقالب اسالمي نشان داد كه انديشه حكيمانه 
بنيان گذار كبير انقالب اسالمي در تشكيل اين نهاد و تأييد آن در عرصه هاي 
مختلف، نقشي اساسي در تثبيت و بالندگي انقالب اسالمي داشته و سپاه نيز 
توانسته است در تمامي مراحل تاريخي ۴۰ ساله گذشته انقالب، متناسب با 
سطح و نوع تهديدات به درستي عمل كرده و با زدودن گردوغبار چالش ها و 

تهديدات از چهره انقالب كارنامه موفقي را از خود بر جاي گذارد. 
حضرت امام خميني )ره( بنيان گذار كبير انقالب اسالمي در طول حيات 
بابركت خود در مورد بسياري از ش��خصيت ها و نهادهاي كشور متناسب 
با خدمات آنه��ا تجليل كرده اند، اما تعبير ايش��ان در مورد خدمات س��پاه 
منحصربه فرد است، آنجا كه فرمودند: »اگر س��پاه نبود كشور هم نبود« يا 
»اينكه كاش من هم يك پاسدار بودم« و… كساني كه امام را مي شناسند 
مي دانند كه امام اهل تملق يا تمجيد غيرواقعي نبود و به شدت از اين مسئله 
پرهيز داشت و اين تعابير نيز به قابليت ها و توانمندي هاي سپاه در مواجهه 
با تهديدات متنوع دش��منان و البته ب��ا اتكا به بدنه عظيم مردمي بس��يج 
بازمي گشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب نيز در ديدار اخير 
فرماندهان سپاه با اشاره به دشمني هاي مستمر امريكا و جبهه  استكبار و 
امتداد كوچك آنها در داخل بر ضد سپاه كه نمونه  بارز آن تحريم سپاه است، 
گفتند: اين دشمني ها كه به علت موفقيت ها و پيشرفت هاي سپاه پاسداران 
است، عزت سپاه را در چشم دوست و حتي دشمن افزايش خواهد داد. رهبر 
انقالب، سپاهيان پاسدار را فرزندان خود خواندند و افزودند: من صد درصد 
از سپاه راضي هستم اما به اين حد از پيشرفت سپاه قانع نيستم و معتقدم 
اين نهاد بر اساس توانايي ها و استعدادهاي خود مي تواند ۱۰ و حتي ۱۰۰ 

برابر رشد و پيشرفت كند. 
تعبير امامين انقالب نسبت به سپاه با شناخت دقيق از نقش و كارآمدي سپاه 
است كه توانسته در هر مقطع متناسب با سطح تهديدات عمل كرده و ضمن 

خنثي سازي آنها عزت ايران و اسالم را اعتال بخشد: 
۱-در عرصه انتظامي امنيتي ؛ خنثي سازي توطئه تجزيه قومي در كشور در 
روزهاي اوليه پيروزي انقالب كه در قالب بحران هاي گنبد و تركمن صحرا، 
سيستان و بلوچستان، كردستان، خوزس��تان و آذربايجان ، تجزيه ايران را 
هدف گرفته بود گام اول سپاه بود ، و اين در حالي بود كه رده های سپاه در 
حال شكل گيري بودند . خنثي س��ازي چندين كودتا نظير كودتاي نوژه و 
قطب زاده كه براندازي نظام را هدف داشت و سركوب گروه هاي ضدانقالب 
و معاند نظير گروهك فرقان، منافقين و چريك هاي فدايي خلق كه دست 
به خشونت و جنگ مسلحانه عليه نظام زده و يا عمليات تروريستي و ترور 
ش��خصيت هاي نظام درصدد نابودي نظام جمهوري اسالمي ايران بودند، 
گوشه اي ديگر از فعاليت هاي سپاه بود. آخرين نمونه از فعاليت هاي اطالعاتي 
امنيتي س��پاه را اين روزها در دستگيري و انتقال س��ر شبكه ضدانقالبي 

آمدنيوز مي توان ديد.
2- با آغاز جنگ تحميلي و هجمه دشمن بعثي عليه نظام اسالمي كه تصرف 
بخش هايي از كشور و براندازي نظام در چارچوب طرح كالن امريكا را هدف 
داشت ، ميدان جديد مأموريتي در برابر سپاه گشوده شد كه البته سازمان و 
ابزار متناسب با خود را مي طلبيد. سپاه پاسداران انقالب اسالمي به همراهي 
بسيج و نيروهاي مردمي در كنار ارتش جمهوري اسالمي وارد جنگ شد. 
سپاه در طول جنگ تحميلي به يك نيروي نظامي و دفاع نوين تبديل شد 
و نيروهاي پنج گانه آن شكل گرفت. نيروهاي سپاه و بسيج نقش مؤثري در 
شكست ارتش بعث عراق داشتند و به همراه ارتش از كيان نظام و كشور دفاع 

كردند و اجازه ندادند، دشمن به هيچ يك از خواسته هاي خود برسد. 
۳-پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي اين سپاه بود كه پيرو 
درخواست دولت هاي وقت، ظرفيت هاي مهندسي خود را براي سازندگي 
كش��ور به كار گرفت، به رغم انتقادات به حقي كه نسبت به استهالك توان 
مهندسي و ماشين آالت آن وجود داشت يا حتي تبعاتي كه ممكن بود براي 
نيروي انساني و مديران اين نهاد داشته باشد، اما توانست در اين عرصه نيز 
همچون عرصه دفاعي و امنيتي، قابليت هاي خود را به اثبات برساند. در همين 
س��ال هاي اخير نيز وقتي كه در آغاز دوران تحريم هاي جديد، شركت هاي 
مختلف اروپايي و آسيايي همچون توتال و هيونداي به بهانه تحريم ها و متأثر 
از فشار امريكايي ها مجبور به ترك پروژه هاي عظيم پارس جنوبي شدند، 
اين قرارگاه سازندگي سپاه بود كه به كمك دولت شتافت و مسئوليت چند 
فاز مهم آن را به عهده گرفت و به رغم تحريم ها و كارشكني هاي بيگانگان و 
حتي عدم همراهي برخي مسئوالن، توانست آنها را به ثمر برساند. مجموعه 
خدمات سازندگي سپاه همچون كاركردهاي دفاعي و امنيتي، فراتر از انتظار 
از يك سازمان يا نهاد انقالبي است كه البته بايد ريشه آن را در روحيه جهادي 

و واليت پذيري كاركنان آن دانست. 
۴-در عرصه تحوالت منطقه اي و بين المللي نيز س��پاه توانس��ته اس��ت با 
تشكيل هسته هاي مقاومت و حمايت از گفتمان مقاومت در منطقه تمامي 
راهبردهاي نظام سلطه و صهيونيسم بين الملل در تغيير آرايش منطقه را 
به شكست بكشاند و با مهار فتنه داعش، عماًل بستر را براي تجلي بهتر اسالم 

ناب و شكل گيري جبهه فراگير مقاومت فراهم كند. 
۵- در دهه اخير كه دشمنان بيداري اسالمي، دايره تهديدهاي خود را در 
حوزه فرهنگ، متمركز و سطح عمليات رواني خويش را گسترده كرده اند ، 
سپاه توانسته است نقشي كليدي در عرصه فرهنگي و مقابله با جنگ رواني 

دشمن در عرصه رسانه اي و فضاي مجازي ايفا كند.
6-در عرصه »نوآوري و خالقيت« سپاه توانس��ت با توليد و ساخت ابزارها 
و تجهيزات پيشرفته و همچنين در ش��يوه هاي نظامي و دفاع مبتكرانه به 
الگوهاي نويني دررسيدن كشور به بازدارندگي دست يابد و مهم ترين نقش 
را در خنثي سازي راهبرد دشمن در تحريم نظامي و اقتصادي كشور داشته 
باشد. قابليت ها و كارآمدي پيشرفت هاي علمي و صنعت دفاعي كشور كه 
سپاه در شكل گيري و تكميل آن نقشي اساسي داشت، تراز ايران اسالمي را 

در اين عرصه، در جهان ارتقا داده است
كارنامه س��پاه در عرصه هاي گوناگون ، نشانه آن است كه س��پاه با اتكا به 
ظرفيت هاي داخلي در كنار ديگر ارگان ها و نهادهاي نظام ، توانسته در عين 
حفظ استقالل كشور در برابر بيگانگان و حفظ دستاوردهاي انقالب ، نقش 
مهمي در عزت و اعتالي نظام اسالمي داشته باشد و دشمنان را دررسيدن به 

اهداف شان در شكست براندازي نظام اسالمي ناكام بگذارد. 
فرمانده معظم كل قوا در مراسم ساالنه  دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه 
افسري و تربيت پاسداري امام حسين ، با اشاره به اين واقعيات افزايش عزت 
سپاه در داخل و خارج از كشور يادآور شدند: سپاه بحمداهلل امروز داراي عزت 
است -هم در داخل كشور، هم در خارج كشور- و اتفاقاً دشمنان هم به اين 
عزت كمك كرده اند. امريكايي ها با چهره  خشن و عبوس و خصمانه اي كه 
نسبت به سپاه نشان داده اند، عزت س��پاه را بيشتر كرده اند؛ اين هم كمك 
دش��من بود به آنچه موردقبول و عالقه  ما است. دشمِن خدا با بندگان خدا 
دشمني مي كند و اين دشمني، بندگاِن خدا را عزيزتر مي كند، چهره  آنها را 
روشن تر مي كند.  همين ويژگي ها و كاركردهاي سپاه است كه رهبر معظم 
انقالب اسالمي در ديدار اخير فرماندهان سپاه يادآور شدند: سپاه پاسداران 
در عمر پربركت خود درزمينه  س��خت افزاري و نرم افزاري در جاده  تعالي و 

پيشرفت كاماًل جلو رفته و اوج قابل توجهي گرفته است. 

عباس حاجي نجاري

مس�تند ايس�تگاه پايان�ي دروغ ك�ه پخش 
ش�د، روح اهلل زم و براندازهاي�ي ك�ه به اميد 
چن�ج رژي�م! دنب�ال او و قصه هاي سياس�ي 
كانالش راه افتاده بودند، ت�اش كردند خود 
را نبازند. زم س�ريع واكنش فعاالنه اي نشان 
داد و گف�ت ك�ه در جري�ان ب�وده و خودش 
مي دانس�ته كه تح�ت كنت�رل و نف�وذ قرار 
گرفته و به صورت كنترل ش�ده، با آن مأمور 
امنيت�ي اي�ران وارد چت ش�ده اس�ت اما از 
همان زمان زلزله در اعتبار امنيتي زم شروع 
ش�د تا امروز كه به ط�ور كامل ف�رو ريخته و 
اطاعات سپاه توانس�ت  او را دستگير كند. 
انتشار بيانيه دس��تگيري زم در كانال تلگرامي  
زم كه براي تخريب ايران و جمهوري اس��المي 
س��اخته بود، پايان قصه ه��اي متوهمانه زم در 
آمدنيوز ب��ود. ناگاه هزاران عض��و كانال متوجه 
شدند آمدنيوز ديگر در اختيار برادران سپاه است 

و بايد آنجا را ترك كنند و آمدنيوز با دستگيري 
مدير كانال و با موج خروج براندازها از آن رسماً 
تبديل به »رفت نيوز« شد. گرچه ضدانقالب با 
عقل سرشار! خود به جهت آنچه مسائل امنيتي 
مي نامند، اين كانال تلگرامي را ترك مي كنند، 
اما توجه ندارند كه زمان دستگيري زم و افتادن 
كنترل كانال آمدنيوز به دست س��پاه، با زمان 
اعالم عموم��ي خبر متف��اوت اس��ت و اگر هم 
نيروهاي امنيتي ايران قصد رصد اعضاي كانال 
را داشتند، تا پيش از اعالم عمومي دستگيري، 
اين امر محقق شده است. طبيعتاً بهت و شوك 
ناشي از دس��تگيري زم، جايي براي تعقل آنان 

باقي نگذاشته است. 
اطالعيه سپاه پاس��داران انقالب اسالمي شرح 
چنداني از چگونگي ماجراي دس��تگيري نداده 
و جزييات را ب��ه آينده موكول كرده اس��ت. اما 
اصل خبر في الحال به قدر كفايت مهم اس��ت و 

البته در اين بيانيه از سرويس اطالعاتي فرانسه 
به عنوان روح اهلل زم نام برده مي شود. در بيانيه 
س��پاه آمده كه »خداي بزرگ را شاكريم كه در 
سايه الطاف خفيه و بيكرانش، پاسداران گمنام 
امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه را ياري 
بخشيد تا يكي از سرشاخه هاي سراب رسانه اي 
دشمن و جنگ رواني عليه نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران را طي يك عمليات پيچيده با حربه  
فريب اطالعاتي گرفتار س��ازند و با غافلگيري و 
دس��تگيري اين عنصر پليد و مزدور، دست برتر 
و ابتكار عمل خ��ود را در مقابل س��رويس هاي 

اطالعاتي دشمن نشان دهند .«
اين بيانيه مي افزايد: »س��ازمان اطالعات سپاه، 
در اين عملي��ات حرفه اي، هوش��مندانه و چند 
وجهي با به كارگيري روش هاي نوين اطالعاتي 
و ش��گردهاي ابتكاري، س��رويس هاي بيگانه را 
مديريت و فريب داد و "روح اهلل زم" سرش��بكه 

س��ايت ضد انقالب و معاند "آمدني��وز" را كه در 
س��ال هاي اخير با هدايت، تأمين و پش��تيباني 
مس��تقيم آنان و نيز حمايت ض��د انقالب خارج 
نش��ين و عوامل داخلي آنها، به عن��وان يكي از 
آبش��خورهاي محوري دش��من، عمليات رواني 
گسترده اي براي اختالف افكني در اركان نظام 
اس��المي، ايران هراس��ي، دروغ پردازي، القاي 
شبهه در نسل جوان نسبت به عقايد و باورهاي 
ديني و تبليغ و فراهم سازي زمينه هاي اقدامات 
خشونت بار و تروريستي؛ ايجاد آشوب و ناآرامي 
در كشور را اداره مي كرد را به داخل كشور هدايت 

و بازداشت كند .«
سپاه از س��رويس اطالعاتي فرانسه مشخصاً نام 
مي برد: »نامب��رده به رغم اينك��ه تحت هدايت 
سرويس اطالعاتي فرانسه و حمايت و پشتيباني 
سرويس هاي اطالعاتي امريكا و رژيم صهيونيستي 
و مرتبط با س��اير س��رويس هاي اطالعاتي قرار 
داشت و به صورت شبانه روزي با روش هاي پيدا 
و پنهان و در پوشش هاي گوناگون و چند اليه اي 
مورد حفاظت قرار مي گرفت، در دام فرزندان ملت 
ايران در س��ازمان اطالعات سپاه افتاد. اطالعات 
تكميلي متعاقباً به استحضار ملت قهرمان و بصير 

ايران اسالمي رسانده خواهد شد .«
  زم كيست؟

كانال آمدني��وز قصه هاي تخيلي زي��ادي عليه 
مقامات ايراني مي نوش��ت، اما اصل بر سر زبان 
افتادن آن از آش��وب هاي دي ماه 96 بود. پيش 
از آن و با بازداش��ت برخي خبرنگاران در داخل 
ايران به دليل ارتباط با آمدنيوز، موضوع روح اهلل 
زم و كانال او بحث برانگيز ش��ده ب��ود، اما بعد از 
آش��وب هاي 96 بود ك��ه آمدنيوز زي��ر ذره بين 
قرار گرفت. كانال��ي كه با صراح��ت، مخاطبان 
خود را دعوت به اغتش��اش مي ك��رد و آموزش 
اقدامات آش��وبگرانه و حمله ب��ه مراكز عمومي 
مي داد. سرانجام كانال آمدنيوز با شكايت ايران 
و از س��وي تلگرام به دليل اقدامات تروريستي از 
دسترس خارج شد، اما كمي بعد همان تيم به نام 
صداي مردم كانالي را به راه انداخت كه اكنون و 
با دستگيري زم در اختيار سپاه پاسداران است. 
گفته مي شود ادمين ديگر كانال هم يك زن است 

كه دستگير شده است. 
روح اهلل زم شهريور ۱۳۵2 در تهران به دنيا آمده و 
سازنده سايت و كانال تلگرامي آمدنيوز مي باشد. 
او فرزند محمدعلي زم، رئيس اسبق حوزه هنري 
است. زم پس از اعتراضات سال ۸۸ توسط وزارت 
اطالعات دستگير ش��د و پس از آزادي، ايران را 
ترك كرد و با ارتباط با نهادهاي اطالعاتي بيگانه 

اقدام به فعاليت مجازي عليه ايران كرد. 

ادامه از صفحه اول
 رئيس جمه��ور در پاس��خ ب��ه س��ؤال روزنامه 
سازندگي درباره ضرورت افزايش مشاركت مردم 
در انتخابات و رايزني هاي دولت با شوراي نگهبان 
براي بازتر شدن فيلترهاي تأييد صالحيت با بيان 
اينكه آنچه مورد نظر ماست و در انتخابات اسفند 
مهم است شكست ديگر براي امريكا است، اظهار 
داشت: اگر در انتخابات اس��فند، حضور پررنگ 
مردم، نشاط مردم و رقابت آزادتر و بهتر را داشته 
باشيم، آن انتخابات شكست جديدي براي امريكا 
و دشمنان ماست و ملت ما را در دنيا قوي تر نشان 

مي دهند. 
رئيس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه اگر 
اليحه ش��فافيت نهايي ش��ود آنگاه رأی شوراي 
نگهبان هم مشخص مي ش��ود و معلوم مي شود 
چرا به فالن طرح و اليحه رأی داده يا نداده است، 
تصريح كرد: خواس��ت ما حضور بيش��تر مردم و 
رقابت بهتر در انتخابات اس��ت. هم��ه گروه ها و 
جريان هايي كه قانون را قبول دارند، عزت نظام 
و كش��ور را مي خواهند، با هر فكر و سليقه اي كه 

هستند بايد در انتخابات شركت كنند. 
روحاني با اش��اره به اينكه وزير كش��ور و معاون 
اول مهم تري��ن رابطان دولت و ش��وراي نگهبان 
هس��تند، افزود: ش��وراي نگهبان دخالت كننده 
و قضاوت كننده انتخابات نيس��ت بلكه براساس 
قانون، نظارت كننده است. ما اميدواريم شوراي 
نگهبان اي��ن نظارت را به ش��كل خ��وب انجام 
دهد. دولت مجري انتخابات اس��ت و اميدواريم 
هيئت هاي اجرايي كار خود را درست انجام دهد. 
  ش�يوه دولت تركيه در حمله به ش�مال 

سوريه را نمي پذيريم
رئيس جمهوري در پاس��خ به سؤال خبرگزاري 
روس��يه درباره تأثير حمله تركيه به س��وريه به 
روند صلح آستانه و تدابير ايران براي جلوگيري 
از ادامه روند كنوني در ش��مال سوريه، گفت: ما 
با حادثه اي در شمال س��وريه مواجه هستيم كه 
حادثه خوشايندي نيست نه براي منطقه، مردم 
كرد و دولت س��وريه و نه براي ما همه، بلكه بايد 

تالش كنيم روند آستانه حفظ شود. 
رئيس جمهور با اش��اره ب��ه نگراني هاي امنيتي 
تركيه خاطرنش��ان كرد: راه ح��ل امنيت تركيه 
و نگرانی هايش نس��بت به شمال س��وريه براي 
اينكه رفع بش��ود حضور ارتش سوريه در شمال 
كشورشان اس��ت و همه بايد كمك كنيم ارتش 
سوريه مستقر شود اما ش��يوه اي كه االن تركيه 
انتخاب كرده اس��ت ورود به خاك سوريه است. 
اميدواريم دولت تركيه بر مبناي هوش��مندي و 
منافع منطقه ب��ه اين روند ادام��ه ندهد و زودتر 
ش��اهد پايان اين حركت تركيه باشيم و بتوانيم 

آن هدف اصلي يعني مبارزه با تروريسم و انجام 
انتخابات آزادرا  انجام دهيم. 

  يارانه سوخت حذف نمي شود
رئيس جمه��وري درباره احتم��ال افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و س��وخت گفت: اما نس��بت به 
مسائل سوخت و حامل هاي انرژي آنچه امروز با آن 
مواجه هستيم يك مسير عادالنه و مناسبي نيست 
كه بايد روي آن فكر شود كه البته روي آن هم دارد 
فكر مي شود. البته معني آن نيست كه بارسنگيني 
بر مردم تحميل شود كه حتما اين طور نخواهد بود، 
يعني قيمت سوخت آن طوري كه در تركيه ليتري 
۱۵ هزارتومان يا در اروپ��ا يك ليتر 2۰ هزارتومان 
است دنبال آن نيستيم كه بنزين هزارتومان ۱۵ يا 
2۰ هزارتومان شود، يا در كشورهاي عربي جنوب 

ما بنزين ليتري 6 هزارتومان است. 
وي افزود: ما دنبال اين نيس��تيم ك��ه بخواهيم 
قيمت بنزي��ن يا به طور كل��ي حامل هاي انرژي 
و س��وخت يارانه را از آن برداريم و قيمت واقعي 
كنيم اين كار نه امكان پذير است و نه براي مردم 
ما در شرايط اقتصادي شان قابل تحمل است. اما 
در عين حال داريم فكر مي كنيم كه تغييراتي در 
اين زمينه انجام شودكه به تصميم نهايي برسيم 

به اطالع مردم مي رسانيم. 
  كشور حمله كننده نفتكش ايراني منتظر 

عواقب آن باشد
رئيس جمه��ور در پاس��خ به س��ؤال خبرگزاری 
اسپوتنيك روسيه درباره تجاوز به نفتكش ايران 
و امنيت كش��تي راني تصريح كرد: صبح جمعه 
در درياي سرخ شاهد آن بوديم كه يك نفتكش 
ما مورد تعرض قرار گرف��ت. البته اول به ما اعالم 
كردند كه دچار مشكل شده و بعد مورد حمله قرار 
گرفته است. سپس معلوم ش��د كه اين حمله از 

بيرون انجام شده و چند راكت به كشتي ما اصابت 
كرد. چند راكت و موشك پرتاب شد كه دو راكت 

به نفتكش ما اصابت كرد. 
رئيس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه كار 
شرورانه و غلطي در منطقه انجام شده است، ابراز 
داش��ت: آن اقدام، كار يك فرد يا يك گروه نبود. 
حتما كار تروريس��تي بوده اس��ت. حتما دولتي 
اين كار را صورت داده اس��ت. ما در حال بررسي 
هستيم. هر كشوري كه اين كار را انجام داده، بايد 

منتظر عواقب آنها باشد. 
  رئيس جمهور مسئول اجراي قانون 

رئيس جمه��وري در پاس��خ به س��ؤال روزنامه 
اعتماد درباره فعاليت هاي دولت در زمينه حقوق 
ش��هروندي و اقدامات صورت گرفت��ه در برخي 
پرونده های قضايي مربوط به خبرنگاران، فعاالن 
محيط زيستي و بازداشت هاي اشتباه پرونده ترور 
دانشمندان هسته اي با اشاره به اينكه قدم هاي 
خوب��ي در زمينه حقوق زن��ان، اقليت ها و ايجاد 
فضاي مناسب و باز براي گفت و گو در دانشگاه ها 
و جامعه به وجود آمده است، گفت: با اين تالش ها 
اما با مشكالتي هم مواجه هستيم شما به برخي از 
پرونده هايی كه در قوه قضائيه مطرح شده است 
اشاره كرديد من فكر مي كنم اشكال كار از اينجا 
شروع مي ش��ود. رئيس جمهور طبق اصل ۱۱۳ 
قانون اساسي چون مسئول اجراي قانون اساسي 
اس��ت بايد به ص��ورت مداوم به قانون حس��اس 
باشد كه كجا نقض شده، كجا متوقف شده و كجا 

فراموش شده است. 
روحاني با اشاره به اينكه ش��وراي نگهبان اصل 
۱۱۳ قانون اساس��ي را به گونه اي تفس��ير كرده 
است كه تقريباً اين اصل را بي اثر كرده است گفت: 
مردم به رئيس جمهور رأی نمي دهند كه رئيس 

دستگاه اجرايي باش��د. در همان اصلي كه گفته 
رئيس دستگاه اجرايي، رئيس جمهور است؛ در 
همان اصل هم گفته مسئول اجراي قانون اساسي 
اس��ت و مردم رأی دادند به اينكه رئيس جمهور 
مسئول اجرايي قانون اساس��ي است و اگر اصل 
۱۱۳ اجرا شود برخي از اشكاالتي كه شما مطرح 

مي كنيد برطرف مي شود. 
 روحاني با اشاره به اينكه وزارت اطالعات اشتباه 
خود را در موض��وع پرونده متهم��ان ترورهاي 
هس��ته اي پذيرفت، ادام��ه داد: وزارت اطالعات 
اشتباه خود را پذيرفت و قبول كرد و در بررسي 
نهايي مش��خص ش��ده كه داليل كافي نبوده و 
ع��ده اي از آنها از نظ��ر ما بيگناه هس��تند و بايد 
به اينها خس��ارت پرداخت ش��ود و رقم بزرگي 
هم اعالم كرد و در نهايت م��ن پذيرفتم و گفتم 

خسارت را به مردم بدهيد. 
رئيس جمهوري درباره پرونده محيط زيستي ها 
هم گفت: وزارت اطالعات گزارشي بسيار دقيق 
تهيه كرده اس��ت كه من دي��ده و خوان��ده ام و 
اميدوارم كه ق��وه قضائيه به اين گ��زارش توجه 

كند. 
   طوفان بزرگ از كش�ور ما در حال عبور 

است
رئيس جمه��وري در پاس��خ به س��ؤال روزنامه 
فايننش��ال مبني بر اينكه امروز پس از دو سال 
مصاحبه اي مطبوعاتي برگزار كرديد چه اتفاقي 
افتاده است اين مصاحبه نشان دهنده اين است 
كه دوران افزايش تنش و تهديد تمام شده است، 
گفت: بله اصل مصاحبه كه طوالني ش��ده است 
قبول دارم اين دليل سياس��ي نداشت يعني هر 
زمان كه فرصت مناسب پيش مي آمد اين كار را 
انجام مي داديم ولي به زمان بسيار مناسب خوبي 
منتهي شد اين مصاحبه در زماني انجام مي شود 
كه يك طوفان بزرگ از كش��ور ما در حال عبور 
است البته هنوز آثار آن طوفان ممكن است باقي 

مانده باشد ولي طوفان عبور كرده است. 
روحاني تأكي��د كرد: امروز امري��كا مي خواهد با 
ما صحبت كن��د،  اروپا مي خواه��د با ما صحبت 
كند البته با اروپا مشكل نداريم هميشه صحبت 
مي كنيم با برخي از كش��ورهاي منطقه از جمله 
عربستان مش��كلي براي مذاكره نداريم احتمال 
اينكه جنگ يم��ن رو به پايان ب��رود از هر زمان 

ديگري محتمل تر است. 
وي تصريح ك��رد: بس��ياري از رهب��ران دنيا به 
من مي گفتن��د چطوري مقاومت و ايس��تادگي 
كرديد. اين همه فشار و تحريم چطوري با تدبير و 
عقالنيت مردم شما توانستيد مقاومت كنيد. بله 
امروز ش��رايط عبورطوفان از سر مردم هست اما 

آثار طوفان هنوز باقي است ما بايد دفع كنيم. 

 عیادت رهبر معظم انقالب
 از آيت اهلل مکارم شیرازی

رهب�ر معظم انق�اب اس�امی صبح دي�روز  از حض�رت آيت اهلل 
مكارم شيرازی در يكی از بيمارس�تان های تهران عيادت كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  رهبر انقالب 
اسالمی در اين عيادت، در جريان روند درمان حضرت آيت اهلل مكارم 
شيرازی قرار گرفتند و گفتند: وجود جنابعالی برای مردم و حوزه های 
علميه بسيار با بركت است و از خداوند متعال سالمتی و عافيت كامل 

شما را مسئلت می كنيم.
همچنين  رئيس ق��وه قضائيه عصر ديروز  از آيت اهلل مكارم ش��يرازی 
عيادت كرد. به گزارش مركز رس��انه قوه قضائي��ه؛ در جريان عيادت 
آيت اهلل رئيس��ی از اين عالم دينی، رييس قوه قضائيه در جريان روند 

درمانی وی قرار گرفت و برای ايشان آرزوی سالمتی كرد.

رئيس قوه قضائيه: 
تضعیف شوراي نگهبان، به نفع هیچ کس نیست

رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�ا تأكيد ب�ر ض�رورت حرك�ت همه م�ردم و 
مس�ئوالن بر مدار قان�ون، از مس�ئوالن اج�راي قانون اساس�ي در 
كش�ور خواس�ت ك�ه نهاده�اي قانون�ي نظي�ر ش�وراي نگهب�ان 
را ك�ه ضامن جمهوري�ت و اس�اميت نظام اس�ت، تضعي�ف نكنند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي 
در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه اربعين را جلوه عشق و دلدادگي به وجود 
مقدس حضرت اباعبداهلل الحس��ين )ع( و رمز وحدت و انسجام ملت هاي 
مسلمان دانست و تصريح كرد: امروز كنگره عظيم اربعين، به لحاظ كثرت 
جمعيت و همچنين كيفيت آن كه يك اجتماع معنوي، عاشقانه و همراه با 
تحول، انسان سازي و يافتن يك سبك زندگي است، اجتماعي بي بديل و 

جهاني و نويدبخش شكل گيری تمدن حسيني است. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به تحركات اخير در مرز تركيه و سوريه، 
اين وضعيت را براي مردم مس��لمان منطقه تأس��فبار خواند و افزود: ورود 
تركيه به خاك س��وريه، عوارض و تبعاتي دارد كه از ديد هيچ كس پنهان 
نيس��ت. اين اقدام، بيش از ۴۰۰ هزار آواره بر جاي مي گذارد كه به ويژه با 
نزديك شدن به فصل س��رما، نتايج و آثار بسيار تلخي خواهد داشت و اين 
براي هيچ كس قابل تحمل نيس��ت. آيت اهلل رئيسي، يكي ديگر از عوارض 
اقدام تركيه را تنفس مجدد و تجديد قواي داعش دانست و اظهار كرد: اين 
جريان دست ساخته امريكا و صهيونيست ها كه دست شان تا مرفق به خون 
مردم بيگناه منطقه آلوده اس��ت و بدترين جنايات را مرتكب ش��ده اند، با 

استفاده از شرايط فعلي دوباره جان مي گيرد و تجديد قوا مي كند. 
رئيس قوه قضائيه، بدترين نتيجه التهابات اخير را كشته شدن مردم منطقه 
اعم از كرد، ترك، عرب و ... دانس��ت و ابراز اميدواري كرد كه تركيه سريعاً 
به مرزهاي بين المللی بازگردد و به اين وضعي��ت خاتمه دهد. رئيس قوه 
قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، توجه و احترام به قانون را وظيفه 
همگان دانس��ت و تأكيد كرد: پيش��رفت و توس��عه يافتگی كشور در گرو 
قانونمداري است. از سوي ديگر، كشور ما كشور انتخابات است و مراجعه 
به آراي عمومي، افتخاري است كه ۴۰ سال آن را حفظ كرده ايم؛ به نحوي 
كه مدعيان دموكراسي نتوانسته اند اين چنين ادعاي خود را در اين زمينه 
اثبات كنند اما جمهوري اس��المي از ابتدا با رهنمودهاي امام )ره( و مقام 
معظم رهبري و براس��اس آنچه در قانون اساس��ي و در ميدان عمل وجود 
داشته است، همواره نش��ان داده كه همه نهادها براساس رأی مردم شكل 
مي گيرد.  آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه همه جريان ها، نهادها، جناح ها و 
تفكرات بايد به قانون احترام بگذارند، مخدوش كردن قانون را غيرقابل قبول 
دانست و خاطرنشان كرد: به ويژه مسئوالن و به طور خاص مسئوالن اجراي 
قانون اساسي نبايد به نام فراجناحي بودن و انسجام، به صورت جناحي و در 
جهت دوقطبي سازي اقدام كنند. بر همين مبنا، تضعيف نهادهاي قانوني 
كشور نظير شوراي نگهبان كه ضامن جمهوريت و اسالميت نظام است، به 
نفع هيچ كس نيست و برخالف مصلحت كش��ور است. بنابراين بايد قانون 
اساسي را به عنوان ميثاق ملي مورد توجه قرار دهيم و مخصوصا مسئوالن 
اجراي قانون اساسي بايد پايبندي خود به اين قانون را اثبات كنند تا مردم 
بدانند كه قرار است به قانون عمل شود.  رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري 
از سخنان خود، بر ضرورت اجراي به موقع احكام قضايي تأكيد كرد و گفت: 
نتيجه تمام زحمات و تالش هاي ش��بانه روزي ضابط��ان قضايي و قضات 
دادس��را، دادگاه ها و ديوان عالي كش��ور در اجراي احكام متبلور مي شود 
و اگر اين احكام به موقع اجرا نش��ود، آثار همه اين زحمات از بين مي رود.  
آيت اهلل رئيسي درباره بازرس��ي از دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: بازرسي از 
اين دفاتر بايد بدون توجه به برخي حواشي و غوغاهاي رسانه اي انجام شود، 
منتها همه اين بازرسي ها بايد همراه با اتقان، استناد و استدالل الزم صورت 
گيرد. رئيس قوه قضائيه با انتقاد از ثبت شركت های صوري نيز تصريح كرد: 
همانگونه كه صدور شناس��نامه براي يك ش��خص حقيقي نيازمند احراز 
هويت و موجوديت شخص است، ثبت شخصيت حقوقي نيز بايد منوط به 
احراز هويت و موجوديت باش��د تا از تشكيل شركت هاي صوري و كاغذي 

جلوگيري به عمل آيد.

فرمانده كل سپاه خبر داد
 آمادگي سپاه

 براي کمك به تسهیل تردد زائران اربعین
اي�ن ع�زم در س�پاه وج�ود دارد ت�ا ب�ا تعطي�ل ك�ردن هم�ه 
اتوبوس ه�ا  ش�هرها،  هم�ه  در  آم�د  و  رف�ت  س�رويس هاي 
و امكان�ات حم�ل و نق�ل را ب�ه س�وي مرزه�ا گس�يل كني�م. 
به گزارش سپاه نيوز، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي، پيش از ظهر 
ديروز وارد مرز شلمچه شد و از روند خدمت رس��اني و تردد زائران بازديد 
كرد.  سردار سرلشكر حسين سالمي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: سال 
جاري با عنايت الهي و دعوت حسيني، حجم زائراني كه به عتبات عاليات 
مشرف ش��ده اند، نسبت به س��ال گذش��ته افزايش قابل توجهي داشته و 
دست اندركاران خدمت به زائران همت خود را چند برابر كرده اند تا بتوانند 
نيازها را پاسخ دهند. وي با بيان اينكه چيزي كه تاكنون مالحظه شد حركت 
آرام و منطقي زائران و خدماتي كه در حال انجام است، افزود: اميدواريم كه 
بتوانيم تا انتهاي اين مراسم خدمات الزم را ارائه دهيم.  فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي تصريح كرد: به فضل الهي امنيت برقرار است و 
مسائل حمل و نقل تا حدود بسياري حل شده اس��ت. سالمي با تأكيد بر 
اينكه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي آمادگي كامل براي بازگشت زائران 
داريم، يادآور ش��د: اين عزم در س��پاه وجود دارد تا با تعطيل كردن همه 
سرويس هاي رفت و آمد در همه شهرها، اتوبوس ها و امكانات حمل و نقل را 
به سوي مرزها گسيل كنيم. وي با اشاره به اين موضوع كه مشكالتي كه در 
روزهاي قبل وجود داشت به تدريج در حال حل شدن است و مشكل خاصي 
مشاهده نشده است، خاطرنشان كرد: تأكيد ما بر امنيت بوده و سيستم هاي 
اطالعاتي كامالً فعال هستند، دستگاه هاي امنيتي نيز هوشيار هستند تا اين 

مراسم عظيم حسيني با نهايت آسايش و امنيت براي مردم برگزار شود. 
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در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان شد  گزارش

روحاني: از بحران عبور کردیم 

سپاه پاسداران انقاب اسامی در بيانيه اي از دستگيري مدير كانال آمدنيوز خبر داد

آمدنیوز آمد!


