درد و گرفتاری سیلزدگان را درد خود میدانیم

ارتش اسالم

آخرین اقدامات مهندسی ارتش در پلدختر

فرمان��ده نیروی هوایی ارتش در حاش��یه بازدید از پایگاه قیام با س��ربازان
استان خوزستان دیدار و از آن ها دلجویی کرد.
س��رتیپ نصیرزاده به دلجویی از آنان به خاطر جاری ش��دن س��یل در این
استان و مختل شدن زندگی عادی مردم و ترک خانه و کاشانه به جهت تامین
محیط امن در هنگام آب گرفتگی پرداخت .وی گفت :خوزستان عزیز و قهرمان،
ام��روز صحن ه همدلی و یکپارچگی هم ه آحاد و نهادهای نظامی ،دولتی و گروه های
جهادی شده اس��ت .این اتفاق نشان میدهد که درد و گرفتاری هموطنانمان در سیل
اخیر را ،درد و گرفتاری خودمان میدانیم .ما مکلفیم تا بازسازی کامل مناطق سیل زده
و استقرار مجدد هموطنانمان در محل زندگی خود ،کنارشان بایستیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش دس��تور داد  10روز مرخصی و پرداخت هزینهی س��فر
میزان
سربازان خوزستانی به محل زندگی خود صورت گیرد.
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سخنگو

ارتش اسالم

روستاییان مناطق سیلزده پوشش کمیته امداد قرار میگیرند

سخنگوی وزارت کشور در تش��ریح مصوبات قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق
سیلزده گفت :روستاییان مناطق سیل زده تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرند.
س��امانی اظهار داشت :مقرر ش��د بنیاد مسکن ضمن بهره گیری از امکانات
ملی ،از ظرفیت داخلی استان ها اعم از امکانات ،منابع ،ماشین آالت و خصوصاً
پیمانکاران محلی هم در جهت ساخت و ساز مناطق سیلزده استفاده کند.
س��خنگوی وزارت کشور گفت :مقرر شد بنیاد مسکن با هماهنگی جمعیت هالل
احمر و وزارت بهداشت ،لیست افراد مستحق دریافت خدمات را مشخص و با واگذاری یک
دفترچه شناسنامه ای زمینه ثبت مشخصات امکانات تحویلی به افراد را فراهم کنند.
س��امانی با اش��اره به مصوبه دیگر این قرارگاه گفت :همچنین مقرر شده است کلیه
انش��عابات اعم از آب ،برق ،گاز و تلفن به تعداد واحدهای مسکونی آسیب دیده و دارای
سابقه انشعاب به صورت رایگان در اسرع وقت واگذار شود .پایگاه دولت

معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی
واحدهای مهندسی ارتش در پلدختر را تشریح کرد.
امیر میسر ارجمندی در این زمینه گفت :ما در راستای وظایف ذاتی ارتش
جمهوری اس�لامی و طرح های موج��ود در ارتش ،یکی از وظایف ما مردمیاری
اس��ت .وی افزود :از همان روز  14فروردین ماه ،یگانهایی از ارتش در این ش��هر
مستقر شدند که اقدامات خیلی خوبی از جمله احداث پلی به طول  150فوت ظرف
 48ساعت احداث شد که میتواند تا  40تن وزن را تحمل کند.
معاون مهندسی نزجا ادامه داد :از دیگر اقدامات ارتش حضور بیش از  1500نفر از
نیروهای ارتش در شهر پلدختر است که در کنار سایر نیروهای در تالش هستند تا گل
و الیی که موجب ش��ده تردد مردم با مش��کل مواجه شود را پاکسازی کنیم و انشااهلل به
تسنیم
زودی کلیه معابر شهر به طور کامل پاکسازی میشوند.

رویـداد
سرمقاله

آتش به اختیار

ادامه از صفحه اول

عوام��ل آنکه نهایت تالش را طی دو س��ال قبل
پیرامونش داش��تند ناچارند به خاک بسپارند و از این
پس همت و تالش خود را در راه رفاه و آسایش جامعه
هزینه کنند .اگر وزیر امور خارجه ش��بانه اس��تعفای
خود را در شبکههای اجتماعی میگنجاند نه به خاطر
این اس��ت که خس��ته ش��ده یا از عدم اطالع خود در
ورود یک مقام خارجی به کش��ور رنجیده اس��ت بلکه
نمیتواند با خودش کنار بیاید که چگونه سادهلوحی
کرده و طی این سالها به نحوی بازیچه دست غربیان
ش��ده تا او و تیم همراه��ش را به صورتی خام کنند و
گام بهگام به این نقطه برسانند؟!
بشر جایزالخطاس��ت بنابراین با یک و حتی چند
اش��تباه نباید میدان را خالی کرد و بهانه را به دشمن
داد تا هر آنچه میخواهد بگوید بلکه باید از خطاهای
ناخواس��ته عبرت گرفت و به ی��اد آورد آن روزهایی را
ک��ه مقام معظم رهبری فرمودند« :به این آمریکاییها
اعتماد نکنید» تا از این به بعد آویزه گوش��مان باش��د
که به غرب و غربزدگان اطمینان نکنیم.
آن��ان که توانس��تند آتش به اختی��ار را به معنای
واقعی جامه عمل بپوشانند همان مدافعان حرم بودند
ک��ه در قالب س��پاه قدس دس��ت از جان شس��تند تا
تروریستهای جهانی را از مرزهای کشور و همچنین
سرزمینهای مقدس دور سازند و قرارگاه خاتماالنبیاء
«ص» که تعداد آتش به اختیارهایش گس��ترده است
اما میتواند به اجرای طرحهایی باور نکردنی همچون
پاالیش��گاه خلیجفارس ،ادام��ه فازهای پارس جنوبی
و پیش��ی گرفتن در تولی��د گاز و میعانات از رقیب و
ش��ریک راهبردی ،تکمیل خ��ط  ۷متروی پایتخت به
طول  24کیلومتر از منتهاالیه ش��مال غربی تا جنوب
شرقی اشاره کرد و پروژههای کالنی که همچنان ادامه
دارد و همی��ن روزه��ا تعداد قابل توجه��ی از آنها به
مرحله افتتاح خواهد رس��ید و شاهکاری که ب ه منظور
پیش��گیری از ورود سیالب به اس��تانهای خوزستان،
لرس��تان ،گلس��تان و مازندران توسط س��پاه ،بسیج و
جهاد و ارتش در قالب ابرمردان تاریخ به وقوع پیوست
و دنیای علم را متحول کرد.
این روزها به لحظاتی نزدیک میش��ویم که تعداد
آتش به اختیارهای مدنظر مقام معظم رهبری روز به
روز افزایش مییابد که هرکدام تیری اس��ت بهسوی
چشمان خون گرفته آمریکا و دیگر دشمنان این آیین
و آبو خاک که اقدام احمقانه و ددمنش��انه ترامپ را
پیرامون تروریستی دانستن سپاه پاسداران که حاصل
س��فر پر ابهت ریاس��ت جمهوری به کش��ور همسایه
یعن��ی عراق را و دیدار نخس��توزیر ع��راق از ایران و
دستاوردهای سیاسی اقتصادی آن دانست که میتوان
از همه پراهمیتتر باش��د زیرا با استقبال فراوان همه
اقش��ار و س��لیقههای متفاوت دو کش��ور روبرو شد و
در این میان رئیسجمهور توانس��ت به مدت س��ه روز
نیمی از این س��رزمین عراق را طی و اکثریت باالتفاق
سیاستمداران آن را مالقات نماید و پیوند وفاق داخلی
جامع��ه عراق را اینگونه مس��تحکمتر کند و خود نیز
خس��تگی این سالها را با زیارت عتبات عالیات از تن
ب��ه در نمای��د در حالی که مدع��ی مالکیت مطلق در
کره زمین یعنی ترامپ سردمدار آمریکای جهان خوار
تنها دو س��اعت آن هم با یک هواپیمای باری و چراغ
خاموش و بهاتفاق همسر خود فقط توانست همراه با
وحشت و نگرانی تمام ،در فرودگاه یک پایگاه اشغالی
آمری��کا در عراق فرود آمده و بالفاصل��ه آنجا را ترک
کند.
ش ب��ه اختیارها اس��ت که توانس��ته
همی��ن آت�� 
خس��تگیها و تنشه��ای ایجاد ش��ده در کالبد آحاد
جامعه ایران را التیام بخش��د تا هر روز نس��بت بهروز
قب��ل خ��ود را آمادهتر ب ه منظور پذی��رش تحریمهای
ن حال از دولتم��ردان انتظار
ش��دیدتر بداند اما ب��ا ای 
دارند تا آنها را دور نزده و از دیگر وزارتخانههای خود
از جمله آموزشو پرورش ،رفاه و کار و امور اجتماعی،
بهداش��ت و آموزش پزش��کی ،راه و شهرسازی ،علوم
و تحقیق��ات ،ارتباط��ات و فناوری ،جهاد کش��اورزی،
صنعت و معدن و تجارت ،فرهنگ و ارش��اد اس�لامی،
وزارت نفت ،وزارت نیرو ،شورای عالی انقالب فرهنگی،
ش��ورای عالی آموزش و پرورش و صندوق توسعه ملی
بخواهند تا قدم به عرصه آتش به اختیار گذاش��ته و پا
ب��هپای دیگر ارگانها و نهادهایی که وارد میدان نبرد
ش��دهاند به یاری آحاد جامعه و رفع مش��کالت آنها
بپردازند تا ش��اید بتوان سال جاری را علیرغم حوادث
اکوسیستمی که در کنار خود نعمت بیبدیل آب را به
همراه داشت با دغدغههای کمتر سپری نمایند.
ن بین اشارهای هم داشته باشیم
بد نیس��ت در ای 
به بعضی از نهادها همچون رسانه ملی و کمیته امداد
امام خمینی «ره» و بنیاد مس��تضعفان و جانبازان که
بیش از گذش��ته پیرامون رس��الت خود بیندیش��ند و
تنها در فکر و اندیش��ه پروپاگاندا و تبلیغات نباش��ند
زیرا هر س��ه این نهاده��ا میتوانند در زوایای وجودی
جامعه بهنوعی توانمندی و امید بیافرینند و انگیزهها
را ب��رای آتش به اختیار اف��زون کنند همانگونه که ما
با نوش��تن این یادداش��ت همچنان حضور خود را در
دامنه رس��انههای مکت��وب پیرامون آت��ش به اختیار
پایدار نگهداشتهایم.

چهارشنبه  28فروردین  1398شماره 5000

چن��د م��اه پیش خب��ر جر و
گــ�زارش دو
بح��ث ع��زتاهلل ضرغام��ی و
حس��ن روحانی در جلس��ه ش��ورای عال��ی فضای
مجازی منتشر شد.
محمد ایمانی ،عضو ش��ورای سردبیر روزنامه
کیه��ان در اوایل بهمن ماه س��ال گذش��ته خبر از
مشاجره لفظی عزتاهلل ضرغامی ،عضو شورای عالی
فضای مجازی با حس��ن روحانی ،رئیسجمهور در
جلس��ه آن شورا داد .او نوشت« :آقای ضرغامی در
جلسه اخیر ش��ورای عالی فضای مجازی به برخی
هنجارشکنی ها توسط آقای روحانی اعتراض کرده
اس��ت .ضرغام��ی گفته این حرف ه��ا چی بود که
شما درباره حجاب و فضای مجازی و فیلترینگ در
وزارت ارتباطات گفتید؛ بعضی از این سخنان غیر
واقعی و برخی دیگر معارض ارزش های اس�لامی
و انقالبی است؟
انتقاد ضرغامی ،ب��ه غرور روحانی بر خورده و
از موضع باال با خش��م و عصبانیت گفته؛ من نباید
به ش��ما پاس��خ بدهم ،پاش��و برو بیرون! ضرغامی
هم پاس��خ داده که ش��ما نمی توانید اعضای شورا
را بی��رون کنید .پ��س از آن ،روحانی ک��ه انتظار
قاطعیت و صراحت از ضرغامی را نداشته ،از جلسه

درباره ماجرای ضرغامی و رحیم پور ازغدی

آیا روحانی چنین اختیاری دارد؟

بیرون رفته و به انتقاد ضرغامی که اعتراض برخی
دیگر از اعضا هم بوده ،پاسخ نداده است».
این خبر تا دو روز پیش به دس��ت فراموش��ی
س��پرده ش��ده بود که خبر دعوت نشدن ضرغامی
و حس��ن رحیمپور ازغدی به جلسات شورای عالی
فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی این
ماجرا را دوباره به ذهن مخاطبان متبادر کرد.
برای جلس��ه روز دوشنبه شورای عالی فضای
مجازی از ضرغامی دعوت نشده و برای جلسه سه
شتبه شورای عالی انقالب فرهنگی هم از ضرغامی
و ازغدی دعوت نشده است.
عض��و دفتر رحیمپ��ور ازغدی ب��ا تکذیب هر
گون��ه توصیهای از س��وی رهبر معظ��م انقالب یا
دفتر ایش��ان به وی جهت خودداری از شرکت در
نشستهای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصریح
ک��رد :پی��ش از ایت نیز ش��نیده بودی��م که آقای

رئیس جمهور گفتهاند «در صورت ش��رکت آقایان
ضرغامی و رحیمپور ازغدی ،من در جلسات شورا
حضور نخواهم یافت».
آخری��ن خبری هم که در این زمینه منتش��ر
ش��د حکایت از لغو جلس��ه روز سه شنبه شورای
عالی انقالب فرهنگی داشت.
در این زمینه چند نکته به نظر میرسد:
 -۱فقدان اطالعرسانی دفتر ریاستجمهوری
و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه
ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی دراینباره عجیب
و س��والبرانگیز اس��ت .قاعدت��ا وظیف��ه دعوت از
اعضای این دو شورا برای تشکیل جلسات برعهده
دبیرخانه این شوراهاست .تاکنون صرفا این اخبار
از جانب ضرغامی و دفتر ازغدی منتش��ر ش��ده و
هیچ توضیحی درباره عدم دعوت از این دو عضو از
سوی دبیرخانه این دو شورا منتشر نشده است.

در رژه روز ارتش

ظریف:

نیروی هوایی با جنگندههای ایرانی خود نمایی میکند
جانش��ين فرمانده نيروي هوايی ارتش
ارتش اسلام
گفت :تفاوت رژه امس��ال روز ارتش با
رژههای س��الیان پیش آن است که جنگند ه بمبافکنهای
ش��کاری بوم��ی «صاعق��ه» و «کوثر» در این رژه ش��رکت
میکنند.
امی��ر خلبان حمی��د واحدی جانش��ین فرمانده نیروی
هوای��ی ارتش در حاش��یه مرحل��ه تمرین��ی جنگنده های
نهاجا برای شرکت در رژه  ٢٩فروردین اظهار داشت :امروز
تمری��ن رژه روز ارتش با آمادگ��ی کامل خلبانان و جنگنده
بمبافکنه��ای نیروی هوایی ارتش از پایگاه یکم ش��کاری
شهید لش��کری مهرآباد تهران برگزار شد .ضمن اینکه رژه
امسال روز ارتش با رژههای سالیان پیش یک تفاوت بزرگ
دارد و آن تف��اوت این اس��ت که جنگن��ده بمبافکنهای
ش��کاری بوم��ی «صاعق��ه» و «کوثر» در این رژه ش��رکت
میکنند.
وی افزود :ب��ه فضل الهی جنگنده بمبافکنهای بومی
کش��ورمان در روز  ۲۹فروردین امس��ال مانورهای بس��یار
زیبای��ی را اج��را خواهن��د کرد تا ب��ه دنیا ثاب��ت کنند که
تحریمها بر ما اثر نخواهد داشت.
امیر واحدی ادامه داد :جنگنده بمبافکنهای صاعقه،

نماین��دگان مجلس ش��ورای
بهارستـــان
اس�لامی کلیات طرح مجلس
برای حمایت از س��پاه در براب��ر اقدامات آمریکا را
تصویب کردند.
نماین��دگان مجل��س در نشس��ت علن��ی
روز(سهشنبه  27فروردین) در جریان بررسی طرح
اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه به عنوان سازمان
تروریس��تی توس��ط آمریکا ،با  204رای موافق2 ،
رای مخالف از مجموع  256نماینده حاضر در صحن
علنی پارلمان کلیات این طرح را تصویب کردند.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
ماده ()۱
ب��ه منظور اق��دام متقابل در براب��ر تصمیم و
ی��ا اقدام ای��االت متحده آمری��کا در تضعیف صلح
و ثب��ات منطقهای و بینالملل��ی و از آنجا که این
رژی��م برخ�لاف اصول مس��لم حق��وق بینالملل،
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی را که مطابق اصل
یکص��د و پنجاهم قانون اساس��ی به عنوان یکی از
ارکان حاکمیتی دفاعی ایران ش��ناخته میش��ود
س��ازمان تروریس��تی خارجی اعالم نموده اس��ت.
به موجب این قانون نیروه��ای فرماندهی مرکزی
آمریکا (سنتکام) و سازمانها و یا نهادهای تحت
اختیار این فرماندهی ،تروریس��ت اعالم میش��وند
و هرگونه کم��ک اعم از نظام��ی اطالعاتی ،مالی،
فنی ،آموزش��ی ،خدماتی و تدارکاتی به این نیروها
همکاری در اقدام تروریستی محسوب میگردد.
ماده ()۲
دولت جمهوری اس�لامی ایران مؤظف اس��ت

کوث��ر ،می��گ  ،۲۹اف ،۴اف ۱۴و همچنی��ن تانکره��ای
سوخترس��ان  ۷۴۷و  ۷۰۷در رژه روز  ۲۹فروردین امسال
از پایگاهه��ای تبریز ،مهرآباد ،همدان و اصفهان به پرواز در
خواهند آمد.
جانش��ین نیروی هوایی ارتش با اش��اره به اقدامات این
نیرو در س��یل اخیر گف��ت :نیروی هوایی ب��ا تمام توان در
امر خدمت رس��انی به س��یلزدگان س��یل اخیر وارد عمل
ش��د و بیش از  ۳۵۰تن اقالم مختلف از سراس��ر کش��ور را
برای س��یلزدگان ترابری کرد و بیش از  ۳۰س��ورتی پرواز
انج��ام داد .جابجایی و انتقال الیروب رودخانه گرگان که با
 ۴س��ورتی پرواز نیروی هوایی انجام شد نیز در کاهش آب
مناطق سیل زده بسیار موثر بود.
وی تصری��ح کرد :امروز تیم کنترل رزمی نیروی هوایی
ارتش با  ۱۰تریلی تجهیزات کامل آش��پزخانهای به مناطق
س��یل زده رفت؛ این تیم آمادگی پخت  ۱۰هزار غذای گرم
در مناطق سیلزده را دارد.
امیر واحدی گفت :یک بیمارس��تان صحرایی ،اورژانس
متح��رک و ات��اق عمل متح��رک نیروی هوای��ی ارتش نیز
در مناطق س��یلزده خوزستان و لرس��تان تعبیه شده و به
فارس
سیلزدگان خدمات رایگان ارائه میدهد.

 -۲حس��ن روحان��ی در روز تنفیذ حکم خود
در س��ال  ۹۲گفت« :خداون��دا به تو پناه میبرم از
بس��تن دهان رقیب��ان و منتقدان» .اق��دام کنونی
رئیسجمهور چه نس��بتی با آن ادعا دارد؟ س��عه
ص��در و تحم��ل انتق��ادات و اعتراض��ات ،الزم��ه
حکمران��ی خوب اس��ت و از رئیسجمهور انتظار
میروددر این زمینه پیش��رو باشد .رئیسجمهور
باید بیش از همه مس��ولین و سیاستمداران تحمل
صدای مخالف و منتقد را داشته باشد.
رئیسجمهور نبای��د از انتقاد و حتی مخالفت
اف��راد مختلف در مجامع کارشناس��ی به خصوص
اعض��ای ش��وراهای عال��ی آزرده ش��ود و کار ب��ه
اینجا بکش��د که آنها را به جلس��ات دعوت نکند.
از رئیسجمه��ور انتظ��ار میرود با س��عه صدر با
انتق��ادات برخورد کن��د و تصمی��م اخیر خویش
تجدیدنظر کند.

گفتگوی خوبی با بشار اسد داشتم
وزیر خارجه ایران با اش��اره به این که
د يپلمـــا ت
گفتگوی خوبی با بش��ار اسد داشتم ،با
اب��راز نگران��ی از اوضاع ادلب گفت :در س��فر ب��ه ترکیه با
مقامات این کشور درباره وضعیت ادلب گفتگو خواهد کرد.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران
که برای دیدار و گفتگو با مقامات س��وریه به دمش��ق سفر
کرده بود ،پس از دیدار با ولید معلم همتای سوری خود در
جمع خبرنگاران به سواالت آنها پاسخ داد.
ظریف در پاسخ به س��والی درباره موضوع مورد بحث در
دیدارش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت :ما گفتگوهای
بس��یار خوبی با رئیس جمهور بشار اس��د داشتیم .ما هم در
زمینه مس��ائل منطقه و هم در خصوص نحوه تداوم مذاکرات
در چهارچوب روند آس��تانه و نیز همکاریهای دوجانبه بین
ایران و سوریه گفتگو کردیم .ما همیشه در کنار مردم سوریه
بودهای��م و به همکاری با مردم و دولت س��وریه ادامه خواهیم
داد تا شرایط اقتصادی را هم در اینجا (سوریه) و هم در ایران
بهبود بخش��یم .در واقع من فک��ر میکنم ما قادریم از طریق
همکاری با یکدیگر وضعیت زندگی مردم دو کش��ور را بهبود
دهیم .ما همچنی��ن باید در عرصههای مختلف بینالمللی از
جمله در زمینه روند آس��تانه با یکدیگر همکاری کنیم .ما در

خصوص گامهای بعدی در خصوص وضعیت سیاسی سوریه و
راهکارهای سیاسی در سوریه بحث و تبادل نظر کردیم.
وی افزود :تصمیمات خوبی در دو کشور برای [گسترش]
هم��کاری دوجانبه بین بخش خصوص��ی و بخش دولتی دو
کش��ور در حوزه اقتصادی اتخاذ شده است .در مورد ترانزیت
بین ایران ،عراق و سوریه بحثهای خوبی در سفر جناب آقای
دکتر روحانی به عراق و س��فر جناب آقای عادل عبدالمهدی
به ایران ص��ورت گرفت .امیدواریم که این اقدامات در جهت
کمک به صلح و امنیت منطقه و [تأمین] منافع مردم منطقه
به ویژه مردم ایران و عراق و سوریه باشد.
وزیر خارجه کشورمان همچنین درباره اوضاع ادلب نیز
گف��ت :ما درباره وضعیت ادلب نگرانی جدی داریم ،و حتما
هم ما و هم ترکیه و روس��یه موظفیم تعهداتی که در مورد
ادلب ش��ده و یکی از مهمترین آنها خلع س�لاح گروههای
تروریستی و خارج کردن آنها از ادلب میباشد را اجرا کنیم.
گروه تروریس��تی النصره برای مردم ادل��ب و مردم مناطق
اطراف آنها به ویژه عربها تهدیدی جدی به شمار میروند
و همه ما در گروه آس��تانه موظفیم در این زمینه با جدیت
کار را دنبال کنیم و من هم در سفر به ترکیه حتما در این
زمینه صحبت خواهم کرد .تسنیم

کلیات طرح مجلس برای حمایت از سپاه در برابر اقدامات آمریکا تصویب شد
در چارچوب مصوبات ش��ورای عال��ی امنیت ملی
در برابر اقدامات تروریس��تی نیروه��ای آمریکایی
که منافع جمهوری اس�لامی ای��ران را به مخاطره
میاندازن��د ،اقدامات متقابل و قاطع براس��اس این
قانون به عمل آورد.
ماده ()۳
دولت جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح
مؤظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیش��گیرانه و
دف��اع پیشدس��تانه به گون��های عم��ل کنند که
نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه و امانات علیه
منافع جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند.
ماده ()۴
ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است با همکاری
وزارت اطالع��ات و بهرهگیری از امکانات و توانایی
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
سایر واحدهای اطالعاتی نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران فهرست و اس��امی فرماندهان ستاد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمانها و
نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی میباشند
و از تروریس��تها حمایت و پش��تیبانی مینمایند
را برای تعقیب قضای��ی اعالم نموده و قوه قضاییه
ت سه
جمهوری اس�لامی ایران حداکثر ظرف مد 
ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید
که براساس آن اسامی اعالم شده را به عنوان یک
سازما و افراد تروریس��تی تحت تعقیب و مجازات
قضایی براساس قانون مجازات اسالمی قرار دهد.

سرلشکر جعفری:

حمایتها سرمایهای بزرگ برای سپاه است
فرمانده کل سپاه تاکید کرد :در شرایطی
پا س�ـد ا ر ا ن
که دشمنیهای دش��من ،نفسهای آخر
خود را میزند ،س��پاه پاسداران ،این درک عمیق و نوع نگاه و
حمایتها را سرمایهای بزرگ برای خود میداند.
در پی حمایتهای گس��ترده و قاطعانه مردم ،مس��ئوالن
کش��وری و لش��کری ،ش��خصیتهای حوزوی و دانشگاهی و
نیز احزاب و جریانهای مختلف سیاس��ی از س��پاه پاسداران
انقالب اسالمی و محکومیت شدید اقدام احمقانه و غیرقانونی

ماده ()۵
دولت مؤظف اس��ت از کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی داخلی و خارجی که با س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی همکاری میکنند و از این جهت
در معرض آس��یب قرار میگیرند حمایت حقوقی،
مادی و معنوی نماید.
ماده ()۶
س��تاد کل نیروه��ای مس��لح و وزارتخانههای
امور خارجه و دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح
مؤظفند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی ،سیاسی
و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاههای
آمریکای��ی در منطقه تالش نم��وده و بهرهمندی
نیروهای آمریکایی از تأسیس��ات،تجهیزات ،منابع
مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه
را خاتمه دهند.
ماده ()۷
کلیه کش��ورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که
به هر نحوی از تصمیم ایاالت متحده آمریکا مبنی بر
تروریست اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تبعیت یا حمایت نمایند در هنگام اجرای آن تصمیم
کمک کنند مشمول عمل متقابل جمهوری اسالمی
ایران قرار میگیرند و هر گونه محرومیت و محدودیت
علیه س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی و کارکنان و
تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران
محسوب و مشمول عمل متقابل میگردد.

آمریکاییها در قرار دادن نام این نهاد انقالبی و ضد تروریس��م
در فهرس��ت س��ازمانهای تروریس��تی ،سرلش��کر محمدعلی
جعف��ری فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در
نامههای جداگانه ای از آنان قدردانی کرد.
متن نامه فرمانده کل سپاه به این شرح است:
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام
همانگونه که مس��تحضرید؛ اقدام احمقان��ه و غیر قانونی
رئیس جمه��ور ماجراج��وی رژیم ای��االت متح��ده آمریکا و
اطرافی��ان افراطی وی در قرار دادن س��پاه پاس��داران انقالب
اسالمی در زمره سازمانهای تروریستی جهان ،محصول کینه
و عصبانیت آنان از شکس��تهای زنجیرهای این نظام فرعونی

البته ناگفته نماند این مسئله فارغ از شخصیت
حقیق��ی ضرغام��ی و ازغدی و متوجه ش��خصیت
حققوق��ی ایش��ان بهعنوان دو عضو ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی است.
 -۳پرسش��ی ک��ه در پی اتفاق��ات اخیر مطرح
میشود این است که آیا اساسا رئیسجمهور از نظر
قانون حق دارد دو عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
و یک عضو ش��ورای عالی فضای مجازی را از حضور
در جلسات آن دو شورا محروم کند؟ قاعدتا اعضای
این دو ش��ورا منصوب رهبری هستند و علیالقاعده
فقط کس��ی که آنها را منصوب کرده میتواند آنها را
عزل کند یا از حضور در جلسات منع کند.
هر چند رئیسجمهور ریاست جلسات این دو
ش��ورا را برعهده دارد  .ام��ا از نظر رای با دیگران
براب��ر و صاحب اختی��ار وی��ژه ای در این مجامع
نیست و او نیز تابع مصوبات جمع و اکثریت است
و قاعدتا از منظر قانونی حق ندارد کس��ی را اخراج
و یا اعضای شورا را به جلسات دعوت نکند.
 -۴دررآخر باید گفت در وضعیت کنونی کشور
چنین مناقش��اتی اعتماد عمومی را از حاکمیت و
دولت س��لب میکند و قطعا به ض��رر منافع ملی
الف
است.

ماده ()۸
کلی��ه دس��تگاههای اجرای��ی موض��وع ماده
پن��ج قان��ون مدیری��ت خدمات کش��وری مصوب
 ۱۳۸۶.۷.۱۸مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین
کلیه مؤسس��ات و ش��رکـتهای دولتی ،عمومی،
غی��ر دولتی ،مؤسس��ات مال��ی ،بانکها،بیمهها و
ش��رکتهای خصوصی مکلف به هم��کاری و ارائه
خدم��ات به س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی و
اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل ،وابسته یا مرتبط
ب��وده و چنانچه به اس��تناد تحریمهای خارجی یا
بینالملل��ی از همکاری و ارائ��ه خدمات خودداری
نمایند مجرم و مس��توجب مجازات تعزیری درجه
 ۵قانون مجازات اسالمی میگردند.
ماده ()۹
دول��ت جمه��وری اس�لامی ای��ران مؤظ��ف
اس��ت ضمن اعتراض و اقدام حقوق��ی به تصمیم
غیرقانون��ی ای��االت متحده آمریکا در تروریس��ت
نامیدن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در مراجع
بینالملل��ی ،از طری��ق م��راودات دو جانبه و چند
جانبه یا کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای
بینالملل��ی از حداکثر توان خود برای بیاثر کردن
اق��دام آمریکا در نقض مصونی��ت حاکمیتی ارکان
دفاعی جمهوری اسالمی ایران استفاده کند.
ماده ()۱۰
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مکلف است
منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را س��الیانه

در منطقه و دریافت ضربات مهلکی اس��ت که از ملت ایران و
این نهاد مردمی ،انقالبی ،پیشتاز و موفق در مبارزه با تروریسم
متحمل شده اند.
در این رهگ��ذر برخود وظیفه می دان��م از ابراز محبت و
حمایت جنابعالی در محکومیت تصمیم ش��یطانی آمریکاییها
که با موضع گیری های قاطعانه ،مصاحبههای هوش��مندانه و
نیز پوشیدن جامه مقدس سبز پاسداری همراه و در کنار آحاد
ایرانیان عزیز ،مراجع عظام تقلید ،مسئولین کشوری و لشکری،
احزاب و جریانهای مختلف سیاسی ،نخبگان و شخصیتهای
حوزوی و دانش��گاهی ،داللت بر وح��دت و یکپارچگی ملی به
عنوان رمز موفقیت و غلبه بر چالشهای مصنوع جبهه دشمن

در بودجه س��نواتی دستگاههای مجری این قانون
پیشبینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.
ماده ()۱۱
دولت و کلیه دس��تگاههای مشمول این قانون
مؤظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد
خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
برای طرح در مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.
ماده ()۱۲
کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مس��لح مقرر
در این قانون براس��اس تدابی��ر فرماندهی کل قوا
قابل اجرا میباشد.
ماده ()۱۳
این قانون از زمان تصویب الزماالجرا است.
علی الریجانی ،رییس مجلس شورای اسالمی
نیز در س��خنان کوتاه قبل از آغاز رسمی جلسه از
زحمات ارتش جمهوری اسالمی در امدادرسانی به
استانهای سیلزده تشکر کرد.
همچنی��ن  ۲۵۹نماینده مجلس به مناس��بت
میالد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود
(عج) و روز س��ربازان گمنام ،با امضای بیانیه ای از
تالشهای بیوقفه س��ربازان ام��ام زمان در تأمین
امنیت کشور تقدیر و تشکر کردند.خبرگزاریها
پس از تصویب کلیات این طرح علی الریجانی
ب��ا بیان اینک��ه مجلس پای مناف��ع و امنیت ملی
یکصداس��ت ،تاکید کرد که مجلس با رای قاطع به
کلیات طرح مقابله به مثل با آمریکا یکصدایی خود
را درباره منافع و امنیت ملی نش��ان داد که آمریکا
باید به خوبی آن را بفهمد.

دارد ،قدردانی و سپاسگزاری مینمایم.
بی ش��ک در شرایطی که دش��منیهای دشمن نفسهای
آخر خود را میزند ،س��پاه پاسداران انقالب اسالمی این درک
عمی��ق و نوع نگاه و حمایتها را س��رمایهای بزرگ برای خود
دانس��ته و مطمئن است در پیگیری رس��الت و مأموریتهای
خطی��ر خ��ود ،تحت تدابی��ر و فرامین مقام معظ��م رهبری و
فرمانده��ی کل ق��وا حضرت امام خامنه ای (م��د ظله العالی)
ب��ه ویژه در عرص��ه حفظ امنیت ملی و ارتق��ای اقتدار دفاعی
و منطقهای و پاس��خ متقابل به دشمنان از جمله دولت شرور
و تروریس��ت پرور آمریکا از آن برخ��وردار و آن را با جدیت و
سپاه نیوز
قاطعیت عملیاتی خواهد ساخت.

