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 توصیف عجیب ربیعی
 از وضعیت اجتماعی مردم ایران

در حالیکه این روزها مردم کشورمان در کمک به 
س��یل زدگان فداکاری های بسیار خوبی از خود نشان 
می دهند، ربیعی وزیر سابق دولت روحانی معتقد است 
که وضعی��ت اجتماعی فعلی مردم ای��ران به گونه ای 
اس��ت که گزاره های همانند این ضرب المثل معروف  
»دیگي که براي من نمي جوش��ه باید کله سگ توش 

بجوشه« را بیشتر می پسندند!
ربیعی گفته اس��ت: من سنجش��ي انجام دادم که 
در آن مشخص شد ایراني ها فکر مي کنند که حقوقي 
که مي گیرند حقش��ان است و در ازاي آن نباید کاري 
انج��ام دهن��د و در بهترین حالت باید ۲ س��اعت کار 
کنند و این به این معني اس��ت که ایراني ها کار کردن 
را فضیل��ت نمي دانن��د و همه مي خواهند به س��رعت 
پول دار ش��وند و مردم ما سراغ کارهاي سرمایه گذاري 
نمي روند و بیشتر به دنبال کارهاي تجاري هستند که 
از دل آن باب��ک زنجاني بیرون مي آید به همین دلیل 
فکر مي کنند که نوع فرهنگ ما هم به توس��عه کمک 

نمي کند. ایراني ها شغل هاي شیک را دوست دارند.
وی در ادامه نیز مدعی شده است: اخیرا تحقیقي 
انجام شد و ۲۰ ضرب المثل به جامعه آماري داده شد 
که در آن بیش��ترین مثلي ک��ه راي آورد، این بود که 
»دیگي که براي من نمي جوش��ه باید کله سگ توش 
بجوشه« و بیس��تمین این بود که »تو نیکي مي کن و 
در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز« و این نشان 
مي دهد که اگر در گذشته اعتماد اجتماعي باال بوده با 
توجه به اتفاقاتي که افتاده، درصد اعتماد مردم پایین 

آمده است.  جهان نیوز

 درخواست علی نژاد
از آمریکا برای تحریم حداکثری ایران

»مسیح علی نژاد« کارمند س��رویس پروپاگاندای 
دولت آمریکا در یادداشتی در روزنامه »ایندیپندنت« 
از اق��دام تازه آمری��کا علیه ایران حمای��ت کرده و به 
تمجید از کارزار »فش��ار حداکثری« به ایران پرداخته 

است.
وی در این یادداشت، تصمیم وزارت خارجه آمریکا 
برای قرار دادن نام س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرس��ت گروه ه��ای »تروریس��تی« را اقدامی صحیح 
خوانده و حتی مدعی ش��ده است که تمجید عمومی 
در جامعه ایران از شهدای هشت سال دفاع مقدس از 
جمله شهیدان همت و باکری، نتیجه »شست و شوی 

مغزی« در ایران است.
او با طرح اتهامات تکراری علیه سپاه پاسداران، در 
تمجید از تحریم های ضدایرانی آمریکا، مدعی کاهش 
فعالیت ه��ای منطقه ای ایران ش��ده و نوش��ته اس��ت: 
»سیاس��ت فش��ار حداکثری دولت ]دونالد[ ترامپ، تا 
االن س��ران جمهوری اس��المی ایران را در موقعیتی 

دشوار قرار داده است.« فارس

اخبار

ایجاد شرایط بهتر برای مناطق سیل زده در روزهای آینده
مع��اون مهندس��ی نی��روی زمینی ارتش گف��ت: ارتش جمهوری اس��المی 
با اس��تقرار ۱۵۰۰ نیروی رزمی خود و صد ها وس��یله و ماش��ین آالت س��نگین 
مهندس��ی در کنار مردم و س��ایر نیروهای نظامی و امدادی نسبت به پاکسازی 

خانه ها و مغاز ها و معابر در مناطق سیل زده اقدام کرد.
امیر میس��ر ارجمندی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای نظامی 
برای کمک رس��انی به مردم پلدختر گفت: ارتش جمهوری اس��المی با استقرار ۱۵۰۰ 
نیروی رزمی خود و صد ها وس��یله و ماش��ین آالت سنگین مهندس��ی در کنار مردم و سایر 
نیروهای نظامی و امدادی نس��بت به پاکسازی خانه ها و مغاز ها و معابر در مناطق سیل زده 
اقدام کرد. امیر ارجمندی با بیان اینکه در روزهای آینده شرایط بهتری برای مردم در مناطق 
سیل زده ایجاد خواهد شد، گفت: گروه ۴۱۱ مهندسی نیروی زمینی ارتش، ظرف ۴۸ ساعت، 

پل شهدای هفتم تیر پلدختر را که باالی ۴۰ تن تناژ دارد، احداث کرد.  میزان

ارتش اسالم
ترمیم سیل بند ها و جلوگیری از نفوذ آب اولویت ارتش در جنوب 
فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار ارتش در خوزستان گفت: ترمیم سیل بند ها و رصد 

مداوم مسیر سیالب ها در دستور کار یگان های ارتش در خوزستان قرار دارد.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری گفت: اقدامات اولیه ارتش از زمان وقوع سیل 
نجات هموطنان توسط خودرو های سنگین، قایق ها و بالگرد های ارتش و تخلیه 
اماکنی بود که برابر نظر ستاد مدیریت بحران باید انجام می شد و ارتش در بیش 
از دوسوم از روستا هایی که تخلیه شد حضور تعیین کننده داشت و اسباب و اثاثیه و 
حتی احشام آن ها به مناطق امن منتقل شد و مردم در نقاط پیش بینی شده توسط هالل 
احمر و س��تاد مدیریت بحران و در پادگان های ارتش اس��کان داده شدند. وی افزود: در 
سیل بند ها گاهی اوقات آب نفوذ می کند و اولین کسانی که سیل بند ها را ترمیم می کنند 
مردم هس��تند.مردم خوزستان یک روز در برابر دشمن محکم ایستادند و امروز در برابر 

سیل ایستادگی می کنند.  تسنیم

ارتش اسالم
رژه روز ارتش در استان های سیل زده برگزار نمی شود

فرمانده کل ارتش گفت: ارتش در اس��تان های س��یل زده با استمرار حضور 
خ��ود دربین مردم، روز ارتش را با ارائه چهره »ُرَحَماء بَْیَنُهْم« گرامی می دارد و 

از این رو در آن استان ها، رژه برگزار نمی شود.
امیر سرلش��کر عبدالرحیم موسوی ضمن گرامی داش��ت ۲۹ فروردین، روز 
ارتش و بزرگداش��ت حماس��ه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان اظهار داش��ت: 
امسال که شاهد سیل در چند منطقه کشور عزیزمان هستیم و هم وطنان ما گرفتار 
آس��یب های ناشی از آن شده اند، ارتش در اس��تان های سیل زده با استمرار حضور خود 
در بین مردم، روز ارتش و نیروی زمینی قهرمان را با ارائه چهره »ُرَحَماء بَْیَنُهْم« گرامی 
می دارد و از این رو در اس��تان ها و مناطقی که یکان های آنها به عنوان معین به مناطق 
سیل زده اعزام شده اند رژه برگزار نخواهد شد و از این فرصت نیز برای کار امداد رسانی 

در قالب رژِه خدمت استفاده خواهد شد.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم

حاجی زاده: 
اجازه نمی دهیم امنیت ملت ایران به مخاطره بیفتد

فرمان��ده نی��روی ه��وا فضای س��پاه پاس��داران انقالب  ن ا ر ا ســد اسالمی گفت: نیروهای مسلح به احدی اجازه نمی دهند پا
امنیت و آرامش مثال زدنی مردم عزیز کشورمان را به مخاطره بیندازد.

همزمان با اعیاد مبارک ش��عبانیه امیر س��رتیپ خلب��ان عزیز نصیرزاده 
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��المی با حضور در ستاد فرماندهی 
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با س��ردار سرتیپ پاسدار 

امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه دیدار کرد.
س��ردارحاجی زاده در این دیدار با تشکر از حضور امیر نصیرزاده در ستاد 
فرماندهی نیروی هوافضای س��پاه و اشاره به هم افزایی و هم راستایی دو نیرو 
در پیشبرد راهبرد ها و سیاست های دفاعی جمهوری اسالمی ایران و همکاری 
در س��طوح مختلف تخصصی و میدانی، گفت: خدا را ش��اکریم که وحدت و 
اخوت بین ارتش و سپاه، خاری در چشم دشمنان و عاملی اطمینان بخش و 
آرامش آفرین برای ملت ایران در راستای تضمین و تأمین امنیت پایدار ملی 
قرار گرفته اس��ت. وی تصریح کرد: دش��من همواره این وحدت و هم افزایی 
را ه��دف قرار داده اس��ت و آم��ال و آرزو های باطل خود در ای��ن زمینه را با 
ترفند ه��ای گوناگون دنبال می کند، اما به توفیق الهی و هوش��مندی ملت و 
نیرو های مس��لح در این عرصه نه تنها طرفی نبسته است بلکه شاهد ارتقاء و 

تعمیق و استحکام روزافزون این وحدت و یکپارچگی بوده است.
امیر نصیرزاده نیز در این دیدار دس��ت اتحاد ارتش و سپاه را جدانشدنی 
دانس��ت و گفت: مجموعه نیرو های مس��لح جمهوری اسالمی ایران در تقابل 
با نظام س��لطه و بدخواهان ید واحده هستند و اقدام وقیحانه ایاالت متحده 
درباره س��پاه عزیز، زنجیره فروپاشی نظام تروریستی آمریکا و صهیونیست را 

تکمیل خواهد کرد.  سپاه نیوز

امیر سرتیپ حیدری در نماز جمعه تهران:
دست ارتش در دست سپاه است

فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش  اسـام گف��ت: آمریکایی ها بدانند که با ارتش 
اق��دام علیه س��پاه خ��ود زن��ی کردند زی��را امنیت 
نیروهای خود بخصوص نیروهای »سنتکام« را برای 

همیشه به خطر انداختند.
امیر کیوم��رث حیدری فرمان��ده نیروی زمینی 
ارتش در س��خنرانی پیش از خطبه ه��ای این هفته 
نماز جمعه تهران، اظهار داشت: مصداق بارز بصیرت 
امام راحل ما نام گذاری روز ۲۹ فروردین به مناسبت 
روز ارتش بود. ام��ام راحل موجباتی را فراهم کردند 
که ارتشی انقالبی در بستر انقالب متولد شود و باید 
این بصیرت الهی را تبریک گفت و در تاریخ هم باید 

برای همیشه آن را محفوظ داشت.
حیدری اف��زود: امروز پیامب��ر )ص( در میان ما 
نیس��ت، ولی مکتب و قرآن پیامبر میان ماس��ت. اما 
نماد مجسم پیامبر اکرم که جانشین امام عصر است 

را می توان نماد مجسم صراط مستقیم دانست.
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش بیان کرد: بنابراین 
با این اعتقاد، ولی فقیه امروز جانشین ولی خداست، 
ارتش هم در رکاب جانشین رسول خدا عملکردهای 

ویژه ای را در سه مرحله داشته است.
وی ادامه داد: قبل از دفاع مقدس تثبیت امنیت 
مأموری��ت ویژه ارت��ش بود و ما والی��ت مدارانه پای 

کار آمدی��م و امنیت نظام را ت��ا دفاع مقدس تثبیت 
کردی��م. ت��ا آن دوران ارت��ش با رس��ته های متعدد 
دریایی، زمینی، هوایی و پدافند هوایی توانس��ت در 
کنار همرزمان س��پاه و نی��روی انتظامی در مجموع 
پیروزی را برای انقالب اس��المی در برابر دشمن تا به 

دندان مسلح، رقم بزند.
حیدری با بیان اینکه تولید امنیت در کنار سایر 
رزمندگان اس��الم کار ویژه ارتش بعد از دفاع مقدس 
بوده است، ادامه داد: پرورش جوانان متعهد در ارتش 
یکی دیگر از فعالیت های ارتش به حساب می آید، ما 
هر سال ۲۰۰ هزار سرباز را در پادگان ها می پذیریم و 
به فرموده رهبری باید از این جوانان، افرادی مستعد، 
امیدوار به آینده و حافظ ارزش ها بسازیم و به جامعه 
تزری��ق کنیم. ما ای��ن کار را به بهترین حالت ممکن 

انجام داده و به جامعه اسالمی تقدیم کردیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: بخش 
دیگر فعالیت ما محقق کردن شعار ارتش فدای ملت 
است. آنجا که حوادث غیر مترقبه ای رخ دهد، چشم 
مردم به کمک نیروهای مس��لح اس��ت. شاید اولین 
صدای��ی که به گوش مردم زی��ر آوار زلزله های اخیر 
ب��ود صدای بالگردهای ارتش ب��ود. اولین صدایی که 
به گوش سیل زدگان رسید صدای کمک های ارتش 

بود، اینها هم بخشی از رحماء بینهم ارتش است.
وی در خصوص شرایط سیل اخیر در استان هایی 
از کش��ور، بیان کرد: ام��روز تمام توان ارتش در کنار 
بس��یج، س��پاه و آحاد مردم به لرس��تان، خوزستان، 

کرمانش��اه و گلستان گسیل داده ش��ده تا بخشی از 
آالم م��ردم س��یل زده را کاهش دهد. امی��ر دریادار 
سیاری فرماندهی میدانی کمک به مردم را در جنوب 
غرب کش��ور و بنده هم مس��ئولیت لرس��تان و غرب 

کشور را برعهده دارم.
وی خط��اب به آمریکا، اس��رائیل و ائتالف عربی 
تصریح کرد: دس��ت ارتش، در دستان سپاه، مردم و 
ولی امر مس��لمین است و دست خدا هم باالی همه 
این دس��ت ها خواهد ب��ود و آمریکایی ها بدانند که با 
ای��ن اقدام به نوعی خود زن��ی کردند. چرا که امنیت 
نیروه��ای خ��ود را در اقصی نق��اط عالم به خصوص 
نیروهای »سنتکام« را برای همیشه به خطر انداختند 

و تأمین امنیت آنها را برای همیشه از بین بردند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان کرد: اگر آمریکا 
به دلیل خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی ارتفاعات 
ج��والن را به اس��رائیل غاصب الصاق ک��رد، بداند که 
رزمندگان مقاومت ارتفاعات جوالن را بخشی از محور 
و اراضی مقاومت می دانند و انشااهلل آن روز دور نیست 
که به ارتفاعات آن صعود کرده و سربازان اشغالگر را از 

همانجا به قعر جهنم خواهند فرستاد.
حی��دری ضمن دع��وت از مردم ب��رای همراهی 
ارتش در گرامیداش��ت روز ۲۹ فروردین تصریح کرد: 
سمت و سوی ما برای آن روز دفاع، حمایت و کمک 
به مردم استان های سیل زده است. ما می خواهیم به 
جای رژه، حضور میدانی در خدمت رس��انی و کمک 

رسانی به مردم سیل زده داشته باشیم.  مهر

یستی خواندن سپاه؛ تاکتیک سیاسی  ور تر
برای تغییر مسیر ایران!

س��ران رژی��م آمریکایی پس از آن که س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند، 
واکنش جمهوری اسالمی ایران بسیار سریع و قاطع بود، آنها 
هیچ گاه تص��ور نمی کردند که مس��ئوالن و حتی جریان های 
سیاس��ی کشور عزیزمان ایران اس��المی در این موضوع اتفاق 

نظر داشته باشند.
تروریس��تی خواندن  س��پاه؛ تاکتیک  سیاسی برای تغییر 
مس��یر ایران!گروه سیاس��ی خبرگزاری می��زان؛ برخی تصور 
می کنند پس از آن که آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را در فهرس��ت گروه ه��ای تروریس��تی ق��رار داد، ب��ه مفهوم 
اع��الم جنگ و آرایش جنگی علیه ایران اس��ت. ش��اید بتوان 
چنین تصوری داش��ت ام��ا آمریکا به دنبال بهان��ه ای »افکاِر 

عمومی پسند« برای اجرای نیت پلید خود است.
هر چند نباید نادیده گرفت که ایجاد دلهره و وحش��ت با 
استفاده از واژه »جنگ« در میان افکار عمومی، یک از شئون 
جنگ روانی است که از سوی رسانه های خارجی و برخی در 

داخل پیگیری می شود.
ت��ا پیش از این رژیم آمریکا بدون دلیل و مدرک کافی و 
حتی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل با زیر پا گذاشتن 
قوانین بین المللی اقدام به حمله نظامی به دیگر کشورها می 
کرد. حتی اگر مجوز ش��ورای امنیت سازمان ملل را هم برای 
حمله به کش��وری دریافت می کرد با فریب و نیرنگ و حتی 

تطمیع، نظر مخالفان را با خود همراه می کرد.

در ماج��رای حمل��ه به لیبی و س��رنگونی حکومت معمر 
قذاف��ی، آمریکا با مجوز ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اقدام 
کرد ام��ا پس از چن��دی برخی اعضای دائم ش��ورای امنیت 
از موافقت خود ابراز پش��یمانی کردن��د و حتی از واژه فریب 

استفاده کردند.
حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق که باعث سرنگونی 
رژیم صدام ش��د بدون مجوز ش��ورای امنیت سازمان ملل بود.

اکنون بحث اصلی بر سر موضوع اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران است، گرچه باید به شرایط جنگی که علیه 

لیبی و عراق از سوی آمریکا به پا شد نیز توجه کرد.
س��ران این دو کش��ور با وجود دش��منی ه��ای آمریکا و 
تحریم های اقتصادی که علیه لیبی و عراق اعمال کرده بود و 
تمکین قذافی و صدام به خواسته های آمریکا، پس از آن که 
به ضعف کامل در زمینه های اقتصادی و نظامی رس��یدند، با 

حمله آمریکا و برخی متحدان او روبه رو شدند.
لیب��ِی دوران قذافی و عراِق دوران صدام چیزی برای دفاع 
از خود نداشتند و به راحتی فروپاشیدند. اما ۴۰ سال است که 
آمریکا آرزوی سرنگونی جمهوری اسالمی ایران را در سر دارد و 

به این آرزو دست نیافته و ان شاءاهلل آن را به گور خواهد برد.
یک��ی از دالیل��ی ک��ه آمریکا ج��رأت و جس��ارت حمله 
مستقیم نظامی به ایران را ندارد، پیشرفت های نظامی همراه 
با تجربیات بزرگ دوران دفاع مقدس اس��ت و از همه مهمتر 
پش��تیبانی مردم از انقالبی اس��ت که خ��ود آن را به پیروزی 

رساندند و تاکنون ادامه داده اند.
س��ران رژی��م آمریکایی پس از آن که س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند، 
واکنش جمهوری اسالمی ایران بسیار سریع و قاطع بود، آنها 

هیچ گاه تص��ور نمی کردند که مس��ئوالن و حتی جریان های 
سیاس��ی کشور عزیزمان ایران اس��المی در این موضوع اتفاق 

نظر داشته باشند.
اکن��ون و پس از اتخاذ تصمی��م قاطع ایران در قرار دادن 
نام نیروهای آمریکایی مس��تقر در منطقه در فهرس��ت گروه 
ه��ای تروریس��تی، مقامات رژی��م آمریکا عصبانی��ت خود را 
نتوانس��تند پنهان کنن��د. آمریکا در ح��ال حاضر یک جنگ 
لفظ��ی علیه ایران آغاز کرده اس��ت که البت��ه در میان افکار 
عمومی به زیان او تمام خواهد ش��د. با این وجود رژیم آمریکا 
نش��ان داده و ثابت کرده است که خواهان جنگ با جمهوری 
اسالمی ایران نیست، این موضوع از میان سخنان مقامات این 

رژیم به خوبی استنتاج می شود.
مای��ک پمپئو ق��ول داده اس��ت که جواب مناس��بی در 
صورت حمله ای��ران به نظامیان آمریکایی، بدهد. به س��خن 
وزی��ر خارجه آمریکا توج��ه کنید: »در ص��ورت حمله ایران 
ب��ه نظامیان آمریکایی«؛ جمهوری اس��المی ایران بارها گفته 
اس��ت که آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود و این موضوع برای 
آمریکایی ها نیز اثبات ش��ده است اما اگر نظامیان تروریست 
آمریکایی به نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران حمله 
کنند، ماجرا فرق خواهد کرد، او متجاوز است و باید با متجاوز 

برخورد قاطع داشت.
سخن پامپئو نشان می دهد که آمریکایی ها تنها لفاظی 
می کنند و تصمیمی برای جنگ با جمهوری اس��المی ایران 
ندارند. جمهوری اس��المی ایران همچون لیبی و عراق تن به 
خواسته های آنها نداده اس��ت تا تضعیف شده باشد. ایران با 
وجود س��ازمانی به نام سپاه پاسداران و البته ارتش جمهوری 
اسالمی ایران که دو نیروی مکتبی و عقیدتی انقالب اسالمی 

هستند، آغازگر  جنگ نخواهند بود. همانطور که رهبر معظم 
انقالب اس��المی ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ در دیدار مسئوالن نظام 
و سفرای کشور های اسالمی فرمودند:... ما با هیچ کس جنگ 
نمیکنی��م؛ تا وقتی که به ما حمله نش��ود، ما حمله نمیکنیم 

معموالً...«.
برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه 
آمریکا به یک رسانه فارسی زبان خارجی صراحًت گفته است: 

به وقوع تنش نظامی میان ایران و آمریکا اعتقاد نداریم.
هوک حتی در س��رمقاله یک نش��ریه آمریکایی صراحتاً 
نوش��ته اس��ت: فش��ارها بر ایران، اعم از تحریم ها، تروریستی 
خواندن ها و دیگر اقدامات، تاکتیک هایی سیاس��ی هستند تا 
ته��ران را مجبور به تغییر مس��یر کنند، ای��ران باید با آمریکا 

مصالحه کند.
پس اکنون پاسخ این پرسش ها روشن است:

آیا دولت آمریکا بدنبال جنگ با جمهوری اسالمی ایران 
است؟

آی��ا آمریکا ش��رایط جنگ با جمهوری اس��المی ایران را 
دارد؟

مخالفت ژنرال ها و پنتاگون با تصمیم ترامپ علیه س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران برای چیست؟

س��ران رژیم آمریکا از طرفیت ها و قابلیت های بزرگ و 
گسترده نظامی ایران با خبر هستند، البته با بخشی از آن نیز 
آشنا نیستند. رژیم آمریکا و نظامیان تروریست پرور این رژیم 
باید به هس��ته های مقاومت حامی ایران در س��طح منطقه و 
فرا منطقه نیز توجه داش��ته باشند، هر یک از این هسته های 
مقاوم��ت از ظرفیت باالیی برای ضرب��ه زدن به منافع آمریکا 

برخودارند.  گروه سیاسی میزان

یادداشت

آمریکا همچنان کد می دهد
ادامه از صفحه اول

مبارزه با تروریسم و نیز مقابله با رژیم صهیونیستی 
ب��ه عنوان کانون اصلی بحران ه��ای منطقه از اصول و 
کارکردهای جمهوری اس��المی و س��پاه - به نیابت از 
نیروهای مسلح ایران - است که موجب شده آزادی و 

امنیت بر منطقه حاکم شود. 
با توجه به این حقیقت به صراحت می توان گفت 
که تضعیف ایران و سپاه برابر با تضعیف امنیت منطقه 
و حتی جهان است و طرحی که هوک به نمایندگی از 
آمریکا مطرح می سازد یعنی اینکه آمریکا نه به دنبال 
برقراری امنیت که به دنبال ایجاد و گس��ترش بحران 
اس��ت. صحبت های هوک را می توان س��ندی دیگر بر 
واه��ی بودن ادعاهای امنیتی غرب دانس��ت که بیانگر 
این حقیقت اس��ت که غرب هرگز اراده ای برای ثبات 
در منطقه نداشته و صرفا منافع خود را در نظر دارد.

در جمع بن��دی نهایی از آنچ��ه در تحوالت اخیر 
یعنی تحوالتی همچون س��یل در کشورمان، کودتاها 
و بحران های سیاس��ی در آفریق��ا و مواضع غربی ها در 
حوزه امنیت ذکر ش��د به صراح��ت می توان گفت که 
غرب نه دموکراس��ی، نه حقوق بش��ر و ن��ه امنیت را 
در اولوی��ت برنامه ه��ای خود ن��دارد و آنها صرفا کلید 

واژه هایی برای تحقق اهداف غرب است. 
بر این اساس می توان گفت که آمریکا و البته اروپا 
همچنان این ُکد را می دهندکهع دل بستن به وعده ها 
و ادعاهای غرب قطعا نمی تواند دس��تاوردی به همراه 
داش��ته باش��د و تنها راه، تکیه بر داش��ته های درونی 
اس��ت چنانکه همین رویکرد توانسته امنیت سراسری 
را برای کش��ور رقم زده و می تواند در س��ایر ابعاد نیز 
محقق ش��ود؛ چنانکه در س��یل اخی��ر همین رویکرد 
موجب مدیریت سریع تر و رفع بسیاری از کاستی ها و 
مشکالت شد که می تواند الگویی برای تمام فعالیت ها 

به ویژه در عرصه رونق تولید باشد.

سرمقاله

ن ام��ام جمعه موق��ت تهران با  یبــــو تأکی��د بر این  که ام��روز برای تر
همه مردم دنیا و به  ویژه ملت های منطقه ثابت شده 
که مادر تروریس��م آمریکا اس��ت، تصریح کرد: خود 
آمریکا و همین ترامپ به صراحت اعتراف کردند که 
آمریکا طالبان را به وجود آورد و خودشان می گویند 

ما به وجودآورنده تروریسم بوده ایم.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه 
موقت ته��ران در خطبه  های نماز جمعه این هفته 
تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به 
حادثه سیل اخیر در کش��ور اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     در این 
س��یل خطرناک ناله های مردم بلند است و بعضی 
خوب می شنوند و بعضی نمی شنوند. بعضی  خوب 
می شنوند، ش��نیدند و کمک های فراوانی کردند و 

خداوند به آن ها جزای خیر بدهد.
وی اف��زود                                                                                                                                                                                                                   : نتیجه این کمک ها این اس��ت که 
خداوند هم ندای آن ها را می شنود و وقتی خطاب 
به خداوند می گویند که ما را مشمول عنایت خود 
کن، جواب مثبت می ش��نوند، اما آن کسی که این 
ناله ها را نمی شنود و پول دارد نمی دهد و می تواند 
کم��ک کند ولی کمکی نمی کند و حاضر نیس��ت 
صدای ناله های مردم را بش��نود که در چه شرایط 
سختی هس��تند، چنین فردی توقع نداشته باشد 
که خداوند هم دعای او را بش��نود. اگر می خواهید 
خداوند ناله های ش��ما را بشنود و به دعایتان توجه 
کند، شما هم باید ناله های مستمندان را بشنوید.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اش��اره به 
اقدام ترامپ مبنی بر قرار دادن نام س��پاه پاسداران 
در لیست سازمان های تروریستی، اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     در 
این خصوص به چند نکته اشاره می کنم. این که نهاد 
حکومتی و نیروی نظامی یک کش��ور که از اجزای 
مهم هر نظام حکومتی اس��ت، به عنوان یک گروه 
تروریس��تی محسوب شود با همه اصول و قوانین و 
مقررات بین المللی مغایرت دارد و من نمی دانم این 
ترامپ احمق چه بلد اس��ت و چه کار می کند و چه 

می فهمد که چه کاری انجام می دهد.
موحدی کرمانی ادامه داد: بسیاری از کشورهای 
دنیا این اقدام آمریکا را زیر سوال برده اند و موجب 
پیچیده تر شدن اوضاع خاورمیانه دانسته اند و حتی 
برخ��ی تحلیل گران آمریکایی ه��م آن را به عنوان 
اقدامی خطرن��اک که جان س��ربازان آمریکایی را 
ب��ه مخاطره خواهد انداخت، یاد کردند. خودش��ان 
می فهمن��د که ای��ن عمل خیلی احمقانه اس��ت و 

می دانند، اما خدا کند که این ترامپ بفهمد.
امام جمعه موقت تهران با بیان این که آمریکا 
داعش، النصره و احرارالش��ام را در منطقه حمایت 
کرد، تصریح کرد: این سپاه پاسداران بود که مولود 
خبی��ث آمریکا در منطقه را ب��ه فالکت انداخت و 
جل��وی تحقق اهداف آمری��کا در منطقه را گرفت، 
فلذا خیلی مضحک است که بگوییم آمریکا مخالف 

تروریسم و سپاه تروریست است.
آیت اهلل موحدی کرمانی ضمن تاکید بر این که 

آمریکا تهدید و تخریب ارکان اقتدار نظام اس��المی 
را هدف گرفته و این را همه می دانند، خاطرنش��ان 
کرد: به خیال خام خود دنبال فروپاشی نظام از درون 
و تس��لیم مردم اس��ت و می گوید؛ یک کاری کنیم 
تا مردم در فش��ار قرار بگیرند و دستش��ان باال برود 
و تسلیم ش��وند. ترامپ در بیانیه خود می گوید این 
اقدام قلمرو و فشار ما را به طور چشمگیری گسترش 
خواه��د داد؛ این یعنی می خواهیم فش��ار بیاوریم تا 

جان مردم به لبشان برسد و تسلیم ما بشوند.
وی ب��ا بیان این ک��ه بس��یاری از تحلیل گران 
سیاس��ی حتی در خود آمریکا این اقدام را بی ثمر 
دانس��ته اند، گفت: یکی از مقامات سابق آمریکا با 
تمس��خر از این کار یاد می کن��د. نتیجه این بیانیه 
در داخل کشور افزایش انسجام، وحدت و همدلی 
همه نیروهای انقالب، عکس العمل روسای مختلف 

سه قوه را در بر داشت.
امام جمعه موقت تهران با بیان این که سخنان 
نمایندگان مجلس را ش��نیدید و لباس پاس��دارها 
را ب��ر تن آن ها دیدید، گفت: همه با هر گرایش��ی 
در حمایت از س��پاه بیانیه دادن��د و رئیس                                               جمهور                                    
محکم و قاطع از کیان سپاه دفاع کرد. آحاد مردم، 
تشکل ها و احزاب و گروه های سیاسی به حمایت از 
سپاه پرداختند. احمق ها نمی دانند همه ایران سپاه 
پاسداران است و همه ما پاسداران انقالب هستیم.

آیت اهلل موح��دی کرمانی در ادامه خطبه های 
نم��از جمع��ه ضمن بی��ان این که نف��وذ معنوی و 

تأثیرگذار ایران در منطقه غرب آسیا، عراق، سوریه، 
لبنان، فلس��طین و یمن از یک طرف و شکس��ت 
مفتضحانه در نشست لهستان که به منظور ائتالف 
علیه ایران توسط آمریکا تشکیل شده بود، از طرف 

دیگر هوش از سر ترامپ برده است.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  ای��ن دو برنامه ترامپ را دیوانه 
کرده، چون می بیند بعد از هزینه کردن ۷ تریلیون 
دالر ت��ازه باید با چراغ خاموش، ترس، وحش��ت و 

دزدکی وارد عراق شود و حق دارد دیوانه شود.
ام��ام جمعه موق��ت تهران خط��اب به ترامپ 
ادام��ه داد: تو هنوز س��پاه را نش��ناخته ای. س��پاه 
همچون کوه و جبل راس��خ ایس��تاده و او انقالب 
و دس��تاوردهایش را حف��ظ می کند. س��پاه مطیع 
محض والیت فقیه اس��ت و در والیت ذوب است. 
در صف مقدم دفاع از کش��ور است و خادم مردم و 
پیشگام در رفع گرفتاری های آنهاست و به همین 

دلیل در دل مردم جا دارد.
وی با بیان این که س��پاه بازوی توانمند کشور 
است، گفت: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن. اگر 
رهبر اجازه دهد س��پاه می تواند با قدرت موشکی 

خود تالویو را با خاک یکسان کند.
امام جمعه موقت تهران پیرامون س��یل جاری 
در کشور با بیان این که از ابتدای سال شاهد وقوع 
بارش های شدید و بی سابقه بودیم، گفت: متأسفانه 
وقوع س��یل خسارت های زیادی به همراه داشت و 
تعدادی از هموطنان عزیز ما را کشته و هزاران نفر 

مجبور به تخلیه شهرها شدند.
ام��ام جمعه موقت تهران ضمن بیان این که از 
هم��دردی و همراهی و همدلی تا بازگش��ت کامل 
به ش��رایط عادی برای تمام مناطق آس��یب دیده 
فعالی��ت ادامه خواهد داش��ت، خاطرنش��ان کرد: 
س��یل خسارات زیادی به کش��ور وارد کرد و جان 
برخ��ی عزیزانمان را گرفت، ولی قطعا این بارش ها 
کش��ور را از وقوع بحران بزرگ خشکس��الی نجات 
داد. خشکس��الی یک خطر و بحران بود که کشور 
را تهدید می کرد و این باران کش��ور را از وقوع این 
بحران بزرگ نج��ات داد. بحرانی که آثار تخریبی 

آن به مراتب بیش از خسارت سیل بود.
وی ادام��ه داد:                                                                                                                                                                                                                                  یک��ی از راهکاره��ای مؤثر در 
پیش��گیری و کاهش تلفات س��یل انجام پروژه ها 
و عملی��ات آبخیزداری به منظور تقویت پوش��ش 
گیاه��ی، حفاظت خاک و افزایش نفوذپذیری و در 

نتیجه کاهش چشمگیر سیل خیزی است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     مسئله 
فوری کاهش آالم مردم ش��امل بازسازی خانه های 
آنان، ترمیم خرابی ها، جبران خس��ارت محصوالت 
کشاورزی و بازسازی زمین های کشاورزی و حمایت 

جهت کسب و کار مردم آسیب دیده است.
آی��ت اهلل موح��دی کرمانی اف��زود: امیدواریم 
ب��ا تدبیر دولت محت��رم و همراهی م��ردم هرچه 
س��ریع تر شرایط مناطق سیل زده و مردم عزیز این 

مناطق به حالت عادی برگردد.فارس

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران: 

رهبرانقالباجازهدهند»سپاه«تلآویوراباخاکیکسانمیکند


