دولت سیزدهم
و ضرورت تحول در حکمرانی

ادامه از یک
در عرصه سیاس��ت خارج��ی نیز بهعن��وان تنها نقط��ه قوتی که
دولت،مدعی آن بود ،بهواسطه درک غلط و فهم نادرست از شرایط
کشور تا پایان دولت دوازدهم هم آورده خاصی برای ایران و ایرانی
نداشت .شوربختانه اینکه انتشار یک فایل صوتی از وزیرامورخارجه
نشان داد آقایان نهتنها انقالبی نیستند ،بلکه اصول اولیه دیپلماسی
را هم نمیدانند و هنوز از رویکرد غلط خود در نگاه خوشبینانه به
غرب بازنگشتهاند.
هدف از بیان مشکالت گذشته نقد دولت دوازدهم نیست،چراکه
این نقد آوردهای برای کشور ندارد،بلکه عبرت از گذشته چراغ راه
آینده است ،رفتوآمد دولتها و آدمها ،بدون نوگرایی و بازتعریف
سیاستها ،ساختارها و روندها ،نمیتواند تغییرات جدی در سازمان
حکمرانی وزندگی مردم ایجاد کند .امروز تحول در حکمرانی یک
انتخاب نیست ،بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است که شایسته
است پیرامون آنیک نهضت اندیشه ورزانه شکل بگیرد.
بدون شک تشکیل دولت سیزدهم میتواند اولین دریچه تحول در
حکمرانی و پایان دادن به سادهانگاری در حکمرانی باشد .نکتهای
که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بارها در بیاناتشان بهویژه
در دیدار با دانش��جویان در 21اردیبهش��ت امس��ال بر آن تأکید
کردهاند.
معظم له در آن دیدار در تبیین علت نیاز کشور به تحولخواهی و
تحولگرایی گفتند که در کنار پیشرفتها و موفقیتهای فراوان در
دهههای اخیر ،در زمینههایی دچار عقبماندگی و مشکالت مزمن
هستیم که با حرکتهای معمولی عالج نمیشوند و نیاز به تحول
و حرکتی فوقالعاده داریم که این نیاز جزو مس��لمات این دوره از
انقالب برای تحقق گام دوم اس��ت .ایشان عقبماندگیها را ناشی
از برخی غفلتها ،غرضورزیه��ا و فاصله گرفتنهای تدریجی از
خط انقالب در دهههای اخیر خواندند و گفتن��د :به همین علت،
بسیاری از ظرفیتها و فرصتها معطل و مغفول مانده و به منافع
ملی خسارت زده است.
مق��ام معظم رهب��ری با اش��اره ب��ه برخ��ی مصادی��ق ،افزودند:
دیوانس��االری ،کاغذبازی ،مقررات غیرمفی��د و گاه مضر ازجمله
مشکالت بخشهای مدیریتی کشور است ،ضمن اینکه در بخش
زندگی عمومی مس��ائلی مانند اس��راف ،مس��ابقه تجملگرایی و
اش��رافی گری ،باال رفتن س��ن ازدواج و پیری جمعی��ت ازجمله
مشکالت جدی است .رهبر انقالب ،روش��ن بودن منطق و هدف
تحول را باعث جلوگیری از هرجومرج ذهنی و عملی در این مسیر
دانستند و گفتند :تحول باید ما را به احسنالحال برساند یعنی به
تقویت خطوط اساسی انقالب و روان شدن مسیر حرکت به سمت
آرمانهای اساسی نظیر عدالت ،استقالل ،آزادی و اسالمی شدن
جامعه.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ،ایجاد تح��ول در بخشهایی همچون
جریان اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور را منوط به نگاهی
دقیق و جامع دانس��تند و تأکید کردند :ام��روز نخبگان متدین و
انقالبی کشور دارای تجربههای فراوان هستند و میتوانند با تولید
فکر و ابتکار ،زمینهساز تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل
جدید همچون فضای مجازی باشند.
براین اساس؛ بایستههای دولت سیزدهم در این عرصه را در چند
محور میتوان مورد تأکید قرارداد:
-1مبتنی بر تجربه و عملکرد دولتهای گذشته ،تحول ضرورتی
انکارناپذیر است.
-2با توجه ب��ه مبان��ی فک��ری انق�لاب اس�لامی و ظرفیتها و
توانمندیهای ملی و فرصتهای بینالمللی ،تحول در حکمرانی
امکانپذیر است.
 -3راه تحق��ق تح��ول ،تش��کیل یک دول��ت معتقد ب��ه تحول با
مجموعهای از کارگزاران معتق ِد شایسته و انقالبی باروحیه و عمل
جهادی است.
-4برخ��ورداری از اهداف عالی در زمینههای مختلف (سیاس��ی،
فرهنگی ،اقتصادی و علمی).
پیشبرد تحول
 -5اعتقاد به توان نیروهای جوان و مؤمن انقالبی در
ُ
و میدان دادن به آنها.
 -6داشتن برنام ه تحول (راهبردهای هدفدار و زماندار با تأکید به
مدیریت جهادی و انقالبی).
-7شناخت امکانات و ظرفیتهای کشور ،فرصتهای منطقهای و
بینالمللی و نقاط آسیبپذیر دشمن.
 -8بسیج هم ه امکانات مادی ،معنوی و نیروهای انسانی مرتبط.
 -9پیش��رفتهای علمی در ح��وزه س��ختافزاری و نرمافزاری و
دسترسی کشور به آن تحقق این تحول را آسانتر کرده است.
از آنجایی که تشکیل دولت سیزدهم با توجه به روندهای گذشته
یک فرصت و سرمایه بزرگ برای نظام اسالمی و مهمترین ابزار برای
ایجاد تغییر در ش��رایط نامطلوب موجود و حرکت کشور به سمت
نقطه مطلوب است ،دشمنی که تمام رشتههای خود را در حال پنبه
شدن میبیند ،یقیناً از تمام ظرفیتهای خود «شبکه نفوذیها»،
«شبکه سالطین صنفی و اقتصادی»« ،شبکه حلقههای اجتماعی
در اقشار و صنوف»« ،شبکه گسترده و بیدروپیکر دنیای مجازی»،
«ش��بکه جریان بازنده»« ،جریان مروج سکوالریس��م داخلی»،
«امپراتوری رسانهای دشمن»« ،مراکز سایبری معاندین و محاربان
و مخالفین خارج نشین» برای زمین زدن دولت انقالبی و ناکارآمد
نمایی نظام اسالمی و تحریک مردم علیه حاکمیت استفاده خواهد
کرد .و اگرچه تشکیل دولت سیزدهم میتواند پروژه ناکارآمدسازی
و ناکارآمد نمایی نظام جمهوری اسالمی را عم َ
ال با شکست مواجه
کند ،اما یأس و ناامیدی دش��من هرگز به معنی دس��ت برداشتن
از توطئه و تس��لیم ش��دن در برابر اراده انقالبی ملت ایران نبوده
و بیش��ک غرب برای مقابله با حرکت انقالبی ملت ایران و تالش
برای دردسرآفرینی و مانعتراشیهای جدید طرحی نو درانداخته
و ساز دیگری کوک خواهد کرد که این روزها به بهانه کمبود آب در
خوزستان ،ابعاد آن آشکارشده است.
مهمترین مأموریت خط نفوذ و ش��بکه همکار دش��من در داخل،
«انجام پروژه بزرگنمایی مشکالت و مشغولسازی دولت انقالبی به
امور فرعی»« ،ایجاد چالشهای وسیع بر سر راه دولت» و تشدید
فش��ارهای اقتصادی و سیاس��ی همراه با افزودن بر حجم توقعات
مردم خواهد بود .ب��ه همین دلیل دولت س��یزدهم فرصتی برای
آزمونوخطا ندارد و از همان ابتدای شروع به کار باید با کابینهای
قوی و کارآزموده و بهویژه با انتخاب ی��ک تیم اقتصادی مجرب و
با نگاهی تحولگرا،برای حل معضالت اقتصادی و معیش��ت مردم
که بزرگترین چالش در سر راه آن است ،گامهای استوار و محکم
بردارد و از همان روزهای آغازین مردم ب��ا اقدامات دولت بتوانند
تغییر و تحول را احساس کنند.
چالش دیگ��ر دولت س��یزدهم ،چالش س��هم خواهیها اس��ت.
بهرغم ع��دم وام��داری دولت آقای رئیس��ی به گروهه��ا و احزاب
سیاسی،این دولت با حجم گستردهای از توقعات افراد و جریانها
برای تصاحب مس��ئولیتها مواجه است .این مطالبات از یکسو و
تالش برای نف��وذ که با مطامع خاص مثل ناکارآمدس��ازی و غیره
دنبال میشود،سالمت دولت سیزدهم را تهدید میکند .این امر که
بهطور طبیعی با نزدیک شدن اعالم اسامی اعضای کابینه تشدید
خواهد شد ،هوشیاری و دقت بیشازپیش رئیس دولت سیزدهم
را ایجاب میکند.
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گزارش

مثلث مبارزه با فساد در قوای سه گانه
اژهای دستور پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد به قوه قضائیه را صادر کرد

مبارزه با فساد و فاسد اگرچه همواره مورد اهتمام
و تأکید سران قوا در دولت ،مجلس و قوه قضائیه
بوده است ،اما چالشی که باعث شده این مطالبه
عمومی به محاق برود ،میزان و چگونگی پذیرش
س�هم هر یک از قوا در مبارزه و بسترهای ایجاد
فساد بوده است .قوه قضائیه هرچند بر مبارزه با
فساد تأکید داشته و دارد و این مهم طی سالیان
گذشته مشهود بوده اس�ت ،اما آثار این مبارزه
آنگونهکهبایدوشایددرکاهشوحتیپیشگیری
از فس�اد نزد اف�کار عمومی به چش�م نمیآید.
دولتها هم که به عنوان بسترهای شکلگیری
فسادمتهمهستند،ایرادکاررادرقوانینناکارآمد
و بعض ًا فسادزا جس�توجو میکنند و معتقدند
بای�د در برخی قوانی�ن تجدیدنظر ک�رد و توپ
فساد را به درون دس�تگاه قانونگذار میاندازند
و این چرخ معیوب همچنان ادامه داش�ته است.

همس��ویی دولت ،مجلس و قوه قضائی��ه در دوران
کنونی ،بهرغم مخاطراتی ولو اندک ،می تواند فرصتی
تاریخی و طالیی برای مبارزه اساسی با فساد و مفسد
باشد .اگرچه نمیتوان انتظار داشت این مسئله در
کوتاه مدت ریشه کن شود ،لیکن با ارادهای استوار و
جدی میتوان منافذ و بسترهای فساد را بست و در
مبارزهای جدی با مفسد ،آن را به حداقل رساند .از این
رو شکلگیری مثلث مبارزه با فساد در دولت ،مجلس
و قوه قضائیه نویدبخش چشماندازی روشن در آینده
برای پیشگیری و س��پس ریشهکنی یک مسئله پر
چالش خواهد بود.
کابینه فسادستیز رئیسی
رئیسجمهور منتخب که اهتمام خود را در مبارزه
با فس��اد طی چند سال گذش��ته در قوه قضائیه به
اثبات رس��انده است ،اکنون در مس��ئولیت خطیر
ریاست جمهوری ،نقش بس��یار مؤثری در مبارزه با
شکلگیری بسترهای فس��اد در قوه مجریه داشته
باشد .خصوصاً آنکه حضور او در مناصب باالی قضایی
و شناخت و آگاهی از زوایای پیدا و پنهان بروز فساد،
بزرگترین امتیاز او در این مبارزه است .رئیسی 31
خرداد و در نخستین نشست خبری خود با اصحاب
رسانه گفته بود :برای تش��کیل دولت خود را مقابل
خدا مسئول میدانم و فقط وامدار مردمم .نگاهم در
انتخاب اعضای کابینه به انقالبیبودن ،کارآمد بودن،
«فسادستیز بودن» و مردمدار بودن است.
مجلس در تدارک ایجاد بسترهای مبارزه
با فساد
مجلس یازدهم ه��م از زمان ش��کلگیری تاکنون
دس��تکم در مواضع رئیس و نمایندگان بر این نکته
مهم تأکید دارد که عالوه بر همکاری جدی درجهت
مبارزه با فسا د با ارائه طرح و تصویب لوایح دولت و قوه
قضائیه که در مسیر اصالح قوانین ارائه میشود ،به
نفع مبارزه با فساد گام بردارد.
دفاعی

تشکیل فراکس��یون مبارزه با فساد که به نام شهید
دیالمه مزین شده ،نش��ان از اراده جدی مجلس در
این مسیر است .چنانکه محمد باقر قالیباف ،رئیس
مجلس شورای اسالمی  8تیرماه در نشست هیئت
رئیسه این فراکسیون با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد،
مطالبه مردم ،رهبر معظم انقالب و وظیفه ش��رعی
همه ما است ،گفت :در این مسیر از هیچ کاری برای
مبارزه با فساد فروگذار نخواهم کرد و باید در مجلس
بسترهای مبارزه با فساد را فراهم کنیم .قالیباف با
بیان اینکه بین مبارزه با فساد و مفسد فرق است و
یکی از راههای آن این است که در مبارزه با فساد ،نهاد
را جایگزین انسان کنیم تصریح کرد :قوه قضائیه با
مفسد برخورد میکند ولی مجلس باید با ریشههای
فساد مبارزه کند.
تداوم مبارزه با فساد در دستگاه قضا
دوره جدید تح��ول در قوه قضائیه ه��م این نوید را
میدهد که مبارزه با فس��اد به سمت سیستماتیک
شدن پیش میرود و با جابهجایی افراد نه تنها این

اراده کمرنگ نشده که در حال تقویت شدن است.
سخنان غالمحسین محسنی اژهای در جلسه دیروز
مسئوالن عالی قضایی مصداق روشنی برای اثبات
این ادعاست .او برای اینکه نشان دهد ارادهاش برای
مبارزه با فساد و مفسد جدی است ،این مقابله را از
درون دستگاه قضا آغاز کرده و به نهادهای نظارتی
قوه قضائیه دستور داد برنامه «روشن و دقیق» برای
پیشگیری از نفوذ جریانات فساد در مجموعه دستگاه
قضا تدوین کنند.
حجتاالسالم محسنی اژهای در جلسه شورای عالی
قوه قضائیه با اشاره به پایان مهلت دو هفتهای معاونان
و مسئوالن عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات
ده گانهای که در نخستین جلسه شورای عالی قضایی
ارائه کرده بود ،بر لزوم تسریع در انجام این دستورات
تأکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش مسئوالن
را به دلیل تعطیالت ش��ش روزه اخیر ،تا هفته آتی
تمدید کرد .رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی
قوه قضائیه همچ��ون مرکز حفاظ��ت و اطالعات و

دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و
هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد
در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند .اژهای گفت:
جریانات فاس��د تالش میکنند همه ج��ا از جمله
عدلیه رخنه ایجاد و نهاده��ای نظارتی و مدیران ما
باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش
معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم
بدنام نشوند .حجتاالسالم محسنی اژهای با اشاره
به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول
و تعالی گفت :تاکنون عمدتاً با افراد مفسد و مجرم
برخورد کردهایم که این مسیر ادامه خواهد داشت،
اما مادامی که ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای
فساد وجود داشته باشند ،فساد برچیده نمیشود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بسترها و گلوگاههای
فساد مشخص هستند ،ابراز امیدواری کرد مجموعه
دستگاه قضا به ویژه سازمان بازرسی و دادستانی کل
کش��ور با همکاری دولت جدید و مجلس ریشهها و
بسترهای فساد را حذف کنند.
رئیس قوه قضائیه البته گریزی هم به گرانیهای اخیر
در کشور زد و به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات
متذکر ش��د که اقدامات الزم را برای کنترل بازار و
مقابله با گرانفروشیها و افراد سودجو پیگیری کنند.
گاهی اوقات شاهد اختالف فاحش قیمت یک کاالی
مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم
که این مسئله برای مردم تعجبآور و غیرقابل قبول
است .رئیس دستگاه قضا به دادستانها نیز تأکید کرد
که با دولت و سازمان تعزیرات همکاریهای الزم را
داشته باش��ند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفادهگر،
مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.
اجازه ندهید رباخ�واران در محاکم حاکم
شوند
محس��نی اژهای همچنین رباخواری را گناه کبیره
و جنگ با خدا خواند و گفت :می��زان رباخواری در
کشور زیاد نیست ،اما همین میزانی که وجود دارد
حقیقتاً برخی خانوادهها را به خاک س��یاه نشانده و
گرفتار کرده است.
رئیس ق��وه قضائیه در ای��ن زمینه به دادس��راها و
دادگاهها تأکید کرد که اجازه ندهن��د رباخواران با
ترفندهای خ��اص در محاکم ،حاکم ش��وند و گناه
کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد .محسنی اژهای
همچنین با اشاره به تفاوت نرخ سود بانکها گفت:
کها یکسان
قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بان 
عمل نمیکنند و هر جا تخلف میکنند باید برخورد
ش��ود ،اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات هم
اصالح شوند .رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات
و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور
کها در دریافت سود ،بر لزوم
در برخورد با تخلف بان 
تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک
مرکزی تأکید کرد.

سرلشکر سالمی در یادواره شهدای عملیات مرصاد:

هیچ ملتی بدون مقاومت به قدرت نمیرسد

فرمان�ده کل س�پاه در ی�ادواره ش�هدای
عملیات مرصاد با بیان اینکه مردم کرمانش�اه
نم�اد ع�زت مل�ت ای�ران هس�تند ،گف�ت:
ایس�تادگی مقاب�ل دش�منان ع�زت و امنیت
م�یآورد و امروز ب�ه برکت ش�هدا همه جهان
اسلام به می�دان جهاد تبدیل ش�ده اس�ت.

به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار حسین
سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در یادواره ش��هدای عملی��ات غرورآفرین مرصاد
که صب��ح دیروز در مرک��ز فرهنگی و م��وزه دفاع
مقدس مرصاد با حضور خانوادههای معظم شهدا،
پیشکس��وتان دفاع مقدس و مردم ش��هیدپرور و
والیتمدار استان کرمانشاه با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شد ،به تبیین نقش نفاق قبل و بعد
از انقالب پرداخت و گفت :این روزها باید رش��ادت
رزمن��دگان و مقاومت و مظلومیت مردم اس��تان
کرمانشاه به ویژه مردم قصرشیرین ،سرپل ذهاب،
داالهو ،گیالنغرب و اس�لام آبادغرب که در دوران
دفاع مقدس ایس��تادگی و مقاومت کردند و مورد
ظلم منافقین کوردل قرار گرفتند ،بیشتر در مجالس
و محافل مورد بحث قرار گیرد .فرمانده کل سپاه با
اشاره به دشمنی منافقین در سالهای اول انقالب
اسالمی ادامه داد :انقالب اسالمی در حیات پر برکت
خود بارها با نفاق دست و پنجه نرم کرده است و بعد
از اینکه منافقان در سالهای اول انقالب در دسته
بندیهای سیاس��ی جایی پیدا نکردند دس��ت به
ترورهای ناجوانمردان��ه زدند .عملیات غرورآفرین
مرصاد باعث رس��وایی منافقان ش��د و بر همگان
ثابت ش��د که آنها به دنبال نفاق و دشمنی بودند
که خوشبختانه در این عملیات با رشادت مردم و
رزمندگان شکست سنگینی متحمل شدند.
هی�چ ملت�ی ب�دون مقاومت ب�ه قدرت
نمیرسد
فرمانده کل سپاه تصریح کرد :هیچ ملتی بدون جهاد و
جنگ،ایستادگیومقاومتبهبرکتوقدرتنمیرسد
و اگر ایستادگی در مقابل دش��منان نباشد ،عزت و
امنیت و ق��درت در جامعه از بین م��یرود .منافقین
کسانی بودند که در آن زمان به دشمنان خونخوار ملت
ایران اسالمی پناه بردند و مقابل ما ایستادند تا نظام
اسالمی را سرنگون کنند ولی ملت مقام ایران اسالمی
ایستاد و با کمترین امکانات پیروز شد.
سرلشکر س�لامی ادامه داد :رزمندگان ما در سال

تسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتعلیرضاتابش

رهبر معظ�م انقالب اسلامی با ص�دور پیام�ی درگذش�ت علیرضا
تابش رئیس فقید بنیاد مس�کن انقالب اسلامی را تس�لیت گفتند.

در پیام تسلیت حضرت آیتاهلل خامنهای آمده است :درگذشت مرحوم
مغفور جناب آقای علیرضا تاب��ش رحمتاهللعلیه را به خاندان محترم و
همه بازماندگان و دوس��تان و همکاران ایشان تس��لیت عرض میکنم.
ایش��ان از جمله مدیران کارآمد و پاکدس��ت و پرتالش نظام جمهوری
اسالمی بودند و در دهها سال گذشته در بخشهای گوناگون و از جمله
بنیاد مسکن که از یادگارهای امام بزرگوار است خدمات باارزشی انجام
دادهاند .از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلی
برای بازماندگان مسئلت میکنم.
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی روزشنبه به دلیل ابتال به
کرونا درگذشت .تابش از سال  ١٣٨۴ریاست بنیاد مسکن انقالب اسالمی را
بر عهده داشت .وی پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور بود .وی همچنین در
ادوار مختلف استاندار کردستان و گیالن بود.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان عنوان کرد

شبهخوزستان
بازگشت آرام 

نماین�ده م�ردم خوزس�تان در مجل�س خب�رگان رهب�ری ب�ا بیان
اینک�ه آرام�ش و امنی�ت کام�ل در خوزس�تان حکمفرم�ا اس�ت،
گفت :اکن�ون در هیچ نقطهای از خوزس�تان ن�ا آرامی وج�ود ندارد.

آیتاهلل عباس کعبی ،در گفت وگو با خبرگزاری رسا در خوزستان ،درباره
آخرین وضعیت منطقه خوزستان گفت :آزادس��ازی آب رودخانه کرخه به
صورت منظم ،روزانه و به اندازه کافی ادامه پیدا کرده و مسیر 300کیلومتری
را طی کرده به آخرین نقطه پایین دس��ت مناطق خوزس��تان ،نیس��ان و
هورالعظیم میرسد.
آیتاهلل کعبی با بیان اینکه آرامش و امنیت کامل در خوزستان حکمفرما
شده است ،افزود :معاندان ،اغتشاشگران و ضدانقالب از بسترهای نارضایتی
مردم قصد داشتند سوء استفاده کنند ،اما مکر و فریب آنها نقش بر آب شده
است و مردم خوزستان دس��ت آنها را خواندهاند .وی با بیان اینکه پروژه
کشتهسازی توسط معاندان در خوزس��تان با شکست مواجه شد ،گفت:
نیروهای امنیتی با صبر ،متانت و حوصله با ت�لاش مضاعف امنیت را در
منطقه خوزس��تان برقرار کردند و همچنین نیروهای مردمی ،نخبگان و
معتمدان محلی کمک کردند و امنیت کامل در منطقه برقرار شده و اکنون
در هیچ نقطهای در خوزستان ناآرامی وجود ندارد.
آیتاهلل کعبی با قدردانی و تشکر از رهنمودهای رهبر معظم انقالب نسبت
به حل مشکالت و رسیدگی فوری به مشکالت خوزستان افزود :همواره
رهنمودهای رهبر معظم انقالب راهگشا بوده و این بارهم سخنان ایشان
مرهمی بر زخمهای انباشته مردم خوزستان بوده است .نماینده مجلس
خبرگان رهبری بیان کرد :رهبر معظم انقالب هوشمندانه فرمودند جای
گله مندی از مردم نیس��ت و ایش��ان حق را به جانب مردم دادند و تأکید
داشتند که مردم خوزس��تان وفادار انقالب و دوران دفاع مقدس هستند.
وی با بیان اینکه باید مسئوالن توصیههای رهبر معظم انقالب را در حل
مشکالت مردم و منطقه خوزستان به صورت جدی مورد توجه قرار دهند،
افزود :هیئتهایی از قوه مجریه ،مقننه و قوه قضائیه از مناطق خوزستان
بازدید و تصمیمات مناسبی را اتخاذ کردند و هیئت دولت نیز مصوبههای
مناسبی در این زمینه اتخاذ کردند.
آیتاهلل کعبی اظهار کرد :رئیسجمهور منتخب هیئت ویژهای را برای حل
مشکالت مردم خوزستان فرس��تادند؛ آیتاهلل رئیسی شورای راهبردی
استان خوزستان را تشکیل دادند و تصمیمهای مناسبی در زمینه پروژه
غدیر و آبرسانی به مناطق مختلف خوزس��تان اتخاذ شده است .نماینده
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم خوزستان از
ناکارآمدی مسئوالن در تدبیر مشکل آب خوزستان گله مند بودند ،افزود:
تدبیر میشد و همچنین
اگر در گذشته مشکل آب خوزستان به درستی 
تصمیمات کنونی برای مش��کل آب پیش از این گرفته ش��ده بود ،شاهد
اتفاقات اخیر در خوزستان نبودیم.
آیتاهلل کعبی مطرح ک��رد :مردم خوزس��تان انتظار دارن��د که مدیران
ناکارآمد و افرادی که ترک فعل کردند ،همچنین افرادی که با بی تدیبری
و تصمیمات غلط سبب خشکس��الی تاالب هویزه و رودخانههای کرخه،
کرخه نور و نیسان شدند ،پاسخگو باشند.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در سپاه
به مناسبت شهادت حاج احمد قریشی

حجت االسلام حاجی صادقی در پیامی شهادت پاس�دار سرافراز
سپاه اسلام حاج س�ید احمد قریش�ی را تبریک و تس�لیت گفت.

به گزارش سپاه نیوز ،در پی شهادت پاسدار سرافراز سپاه اسالم حاج سید
احمد قریشی ،حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی ،نماینده ولی فقیه در
سپاه پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.
در بخشی از پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به خانواده پاسدار رشید سپاه
اسالم حاج سید احمد قریش��ی آمده است :شهید عزیز سفر کرده ،پساز
س��الها مجاهدت در جنگ تحمیلی و حضور در جبهه پر افتخار دفاع از
حریم اهلبیت( علیهمالسالم )به آرزوی خود نائل آمد و عروج ملکوتی را
بر قامت رعنای خویش آراسته و دور از باور همرزمان و همسنگران پرواز
ابدیت را آغاز نمود .بیشک یاد رشادتها ،مجاهدتها و دالوریهای این
رزمنده جانباز هش��ت س��ال دفاع مقدس و مدافع حرم آلاهلل در قلوب و
اذهان دوستان ،مردم گرانقدر استان البرز و عالقه مندان به ایشان جاودانه
خواهد ماند و همانند راه پررهرو پدر ،برادر و چهار پسر عموی شهیدشان
قطعاً در محضر خدای مهربان مصداق بی بدیل آیه شریفه «و من المؤمنین
رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر»
خواهد شد.
 ۶۷حماس��ه ماندگار و افتخاری عظیم آفریدند و
سند زرین دیگری را در تاریخ انقالب برای آیندگان
به جا گذاش��تند لذا باید در پاسداش��ت این شهدا
از هیچ تالش��ی فروگذار نکنیم .س��ردار سالمی با
بیان اینکه شهدا تصویرگر عزتما هستند ،گفت:
بدون این عزیزان ما مقتدر و مستقل نخواهیم بود.
شهدا مسیری برای آزادی مسلمان از بردگی مدرن
ساختند .امروز به برکت شهدا همه جهان اسالم به
میدان جهاد تبدیل شده است و مستکبران در حال
فرار هستند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهدا آگاهی بخش
هس��تند و همچون چراغ در ش��بهای تیره راه را
نشانمان میدهند ،گفت :امروز لبنان و حزباهلل در
مقابل صهیونیستها مقتدر و قدرتمند ایستادهاند و
هرگاه دشمن بخواهد حرکتی کند ،حزباهلل آنها را
در همان آغاز خفه میکند.
سرلش��کر س�لامی با بیان اینکه امریکا برای همه
ملتهای جهان ج��ز فقر و عقب ماندگ��ی و تاراج
ثروتشان چیز دیگری نداشته است ،گفت :حنای
امریکا دیگر در ایران رنگی ندارد و ما فداییان ملت
ایران هس��تیم .وی از دوران دفاع مقدس به عنوان
یك س��رمایه اصیل انقالب اسالمی نام برد و گفت:
شهدا نیز جزو س��رمایههای زنده و جاودانه ملت و
نظام هستند كه باید ایثار ،فداكاری و رشادت آنها
پاس داشته ش��ود تا روح فداكاری ،وفاداری و ایثار

به عنوان یك ارزش حفظ و در جامعه اسالمی ایران
ماندگار شود.
شهادت تصادف نیست یك قاعده است
فرمانده كل سپاه پاس��داران با بیان اینكه شهدا از
جنس جاودانگی و حیات هستند ،گفت :برگزاری
چنین محفلی یك توفیق الهی است چرا كه شهدا
همیشه زندهاند .شهادت یك تصادف نیست بلكه
یك قاعده و یك گزینش الهی و یك معامله است و
بدون تردید این شهدا نزد اهل آسمان شناختهتر از
اهل زمین هستند.
سرلش��کر س�لامی خاطرنش��ان کرد :اکنون که
دشمنان متوجه ش��دهاند از طریق جنگ سخت
نمیتوانن��د مل��ت ای��ران را شکس��ت دهند به
توطئههای دیگر مانند تحریمهای اقتصادی روی
آورده و میخواهند با اعمال تحریم و فش��ارهای
اقتصادی ملت را از ای��ن نظام بگیرند و بیزار کنند
اما باید بدانند ،تحریمهای اقتصادی شاید به ظاهر
ملت را تحت فش��ار قرار داده ،اما پی��روزی ایران
اسالمی را به دنبال خواهد داشت.
سرلشکر سالمی افزود :دشمنان ما و در رأس آنان
امریكا از روز اول انقالب با انواع و اقس��ام توطئهها
علیه ما به دشمنی پرداخته و انواع ترورها ،تحریمها
و تهدیدها را علیه ما اعمال كردهاند اما ملت ما هیچ
گاه از پای نایستاده و با شتاب به حركت خود ادامه
میدهد .فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد :منافقین

كوردل نیز با حمایت دشمنان به خاك كشورمان
وارد شدند كه رشادت نیروهای مردمی و رزمندگان
و دس��ت غیب الهی آنان را در تنگه چهارزبر برای
همیشه تاریخ محو كرد.
جهاد و شهادت لباس عزت ما است
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ما جز با شهادت
نمیتوانستیم بر دشمنانمان پیروز شویم ،تصریح
کرد :آنها در ظاهر بسیار قویتر بودند اما شهیدان،
آزادگان ،جانبازان ،رزمندگان و ولیفقیه ما مفهومی
از قدرت را عرضه کردند که برای دشمن ناشناس
بود و آن قدرت ،ایمان است .سردار سالمی گفت:
در هشت س��ال دفاع مقدس بزرگترین آزمایش
برای ملت ایران رخ داد ،چراکه همه دشمنان اسالم
دست در دست هم دادند تا طلوع خورشید اسالم
را مهار کنند اما نتوانستند چون خدا با ما بود .وی
با بیان اینکه جهاد و شهادت لباس عزت ما است،
یادآور شد :اگر نجنگیده بودیم و خانواده شهدا صبر
نکرده بودند ،ما دهها بار از دشمن شکست خورده
بودیم ،اما خدا راه را بر آنان بست و نگذاشت کفار بر
مؤمنان غلبه کنند.
سرلشکر سالمی در پایان خاطرنشان کرد :در زمان
جنگ یكی از عوامل استقامت ملت ایران گوش فرا
دادن به فرامین حضرت امام خمینی (ره) بود و امروز
نیز همه باید زیر چتر والیت پیرو فرامین رهبری
معظم انقالب باشیم تا به كشور آسیبی نرسد.

ضربه به سرشاخههای اصلی یک گروه تروریستی

 ۳۶تروریستدر ۶استاندستگیرشدند

رئیس کل دادگس�تری اس�تان ف�ارس از انهدام هس�ته مرکزی یک
گ�روه تروریس�تی ـ تکفی�ری با هوش�یاری س�ربازان گمن�ام امام
زمان(عج) و همکاری پلیس اطالعات ناجا در اس�تان فارس خبر داد.

به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم سیدکاظم موسوی اظهار داشت :پس از
شناسایی هسته مرکزی این گروهک تروریستی ـ تکفیری  11نفر از عوامل
فعال آن در استان فارس و سایر عوامل این گروهک در شش استان شرقی
و غربی کشور نیز شناسایی و طی یک عملیات هماهنگ  25نفر نیز در این
استانها دستگیر شدند.
 وی با اش��اره به اینکه این گروهک با هدف اعالم موجودیت و ایجاد رعب و
وحشت اقدام به انتشار کلیپهایی در فضای مجازی کرده بود ،گفت :از این
گروهکها مقادیر زیادی انواع سالح و مهمات کشف شده و با تالشهای انجام
شده توسط سربازان گمنام امام زمان و پلیس اطالعات استان سرشاخههای
این گروهکها در خارج از کشور نیز شناسایی و این شبکه به صورت کلی
مورد ضربه قرار گرفت .رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد:
این گروهک قصد اجرای عملیات تروریس��تی همزمان در چندین استان
کشور را داشت که با هوشیاری ضابطین قضایی این عملیاتها که با همکاری
اطالعاتی و مالی دو سرویس اطالعاتی کشورهای اروپایی و منطقهای طراحی
شده بود خنثی شد.
رئیسکلدادگستریاستانفارسهمچنینتصریحکرد:پروندهاینگروهک
تروریستی تکفیری هم اکنون در ش��عبه بازپرسی ویژه جرائم علیه امنیت
دادسرای عمومی و انقالب شیراز در حال تکمیل تحقیقات است.

