سخنگو

شایعات درباره شهر حمیدیه حقیقت ندارد

اظهارات سعید قاسمی دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار است

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت :اظهارات آقای سعید قاسمی
که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشتهاند و سالهای زیادی هم از بازنشستگی
ایشان میگذرد ،دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست.
س��ردار رمضان شریف افزود :مواضع و کارکردهای سپاه در عرصههای مختلف
تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان
بوس��نی نیز از این قاعده تبعیت کرده است .وی همچنین با اشاره به تالش امریکاییها
ب��رای قلب واقعی��ات و وارونه جلوه دادن اقدامات س��پاه در حوزههای مختلف تصریح کرد:
تجربه نشان داده است مستنداتی که امریکاییها برای واقعیتسازیهای مورد نظر خود ارائه
میکنند فاقد وجاهت و اعتبار بوده و بایستی با تردید و هوشمندی با آن برخورد شود.
وی گفت :در عین حال تاکید میکنیم ایشان و برخی افراد که از سازمان سپاه بازنشسته
و یا به گونهای جدا شدهاند ،از اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف واقع پرهیز کنند.
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دیدگاه

پاسداران

اقدام آمریکا ناشی از اقتدار و تاثیرگذاری سپاه در منطقه است

قائممقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه اقدام آمریکا علیه سپاه
ناشی از اقتدار و تاثیرگذاری سپاه است ،گفت :اقدام نابخردانه دشمن موجبات انسجام و
یکپارچگی تمامی سالیق سیاسی علیه آمریکا و حمایت همگانی از سپاه شد.
نصرتاهلل لطفی اظهار داش��ت :اقدام نابخردانه و س��خیف آمریکا و ذوق زدگی
رذیالنه رژیم جعلی و کودککش صهیونیس��تی و آلس��عود خبیث ناش��ی از اقتدار
وتاثیرگذاری سپاه پاسداران و در واقع نظام مقدس جمهوری اسالمی در تحوالت منطقه
و شکست مفتضحانه توطئههای طاغوت اعظم و تروریستهای پرورش یافته استکبار جهانی
است .سپاه نیرویی انقالبی و برآمده از متن مردم است و فقط محدود به یک تعداد خاصی از
جامعه نیست و همه مردم ایران ،سپاهی بودن را برای خود یک افتخار بزرگ میدانند.
وی گفت :در سال فرصت؛ اقدام نابخردانه دشمن احمق موجبات انسجام و یکپارچگی
تمامی اقشار و سالیق سیاسی علیه آمریکا و همپیمانانش و حمایت همگانی از سپاه شد.

فرمانده نیروی زمینی س��پاه گفت :ش��ایعات درباره شهر حمیدیه حقیقت
ندارد و آب در خوزستان تثبیت شده است.
س��ردار محمد پاکپور درباره آخرین وضعیت سیل در استانهای لرستان و
خوزس��تان اظهار داشت :وضعیت در استانهای لرستان و خوزستان روز به روز
بهتر میشود .وی با اشاره به اهمیت پایداری جوی در استانهای سیلزده تاکید
کرد :اکنون وضعیت ش��هر پلدختر به یک ثبات نس��بی رس��یده است و گل و الی از
خیابانها و خانهها جمعآوری ش��ده است .پس از جمعآوری کامل گل و الی الزم است
خیابانها شستوشو شوند که این اقدامات نیز به تدریج در حال انجام است.
وی تصریح کرد :در خوزس��تان به طور کلی آب تثبیت ش��ده است .ما در خوزستان در
صورت تداوم ش��رایط جوی کنونی و عدم بارش مجدد جای نگرانی نداریم .وضعیت آب در
شهرهای سوسنگرد ،اهواز ،هویزه و منطقه عین دو تثبیت شده است و نگرانی خاصی نداریم.

رویـداد
پارلمان

آغاز بررسی « ۱۵طرح پیشنهادی
علیه آمریکا» از هفته آینده

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :این کمیسیون از هفته آینده وارد دستور
بررسی « ۱۵طرح پیشنهادی علیه آمریکا» خواهد شد.
حشمتاهلل فالحتپیشه گفت :کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس از این به بعد گزارش
«نقض حقوق بش��ر توس��ط آمریکا» را س��االنه تهیه
خواهد کرد .وی تاکید کرد :این کمیسیون همزمان با
تهیه این گزارش س��ایر دستگاهها را مسئول پیگیری
ای��ن م��وارد در محاکم بی��ن المللی -ه��م در حوزه
دیپلماسی عمومی و هم رسمی  -خواهد کرد.
فالحتپیش��ه اظهارداش��ت :همچنین کمیسیون
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای
اس�لامی از هفته آینده وارد دستور بررسی « ۱۵طرح
پیشنهادی علیه آمریکا» خواهد شد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس بیان داش��ت :ای��ن  ۱۵طرح عمدت��ا مربوط به
ال��زام دولت به پیگی��ری در حوزههای مختل��ف اعم از
«نقش آمریکا در تروریست سایبری»« ،نقش آمریکا در
بیوتروریست» « ،نقش آمریکا در بحرانهای در منطقه»
و «نقش آمریکا درنقض معاهدات بینالمللی» و ...است.

سرمقاله
روز شیران بیشه ایران زمین
ادامه از صفحه اول

جوانان��ی از س��پاه و ارتش در قالب مستش��اری و
مدافع��ان حرم راهی س��وریه و عراق ش��دند و هزاران
کیلومت��ر ورای مرزها برای آرامش و امنیت ملت ایران
جانفش��انیها کردند و راه شهادت را درپیش گرفتند.
آنها به جهانیان نش��ان دادن��د که برای دفاع از میهن و
مردامان ایران زمین هیچ مرزی نمیشناسند و هر جای
دنیا که الزم باشد حضور خواهند یافت.
آنچ��ه در بس��یاری از ارتشه��ای جه��ان روی
میده��د ،تبدی��ل ش��دن آن به نیروی��ی صرفا قهری
اس��ت که یا برای حفظ حاکمیت هستند  -چنانکه در
بسیاری از کشورهای عربی این امر را میتوان مشاهده
ک��رد  -و ی��ا اینکه صرفا در حوزه دف��اع نظامی فعال
هس��تند و در پادگانها جدای از سایر جامعه به حفظ
آمادگ��ی نظامی خود میپردازند تا زمانی یا به دفاع از
کشورشان در برابر حمالت س��ایر کشورها بپردازند و
یا مانند ارتش آمریکا و انگلیس سیاس��تهای نظامی
جهانی دولتمردانشان علیه سایر کشورها را اجرا سازند
که نمود آن را در اش��غال افغانستان و عراق و لیبی و
کشتار میلیونها انسان بیگناه میتوان مشاهده کرد.
اما تفاوتی میان نیروهای مسلح ایران با سایر کشورها
وج��ود دارد و آن اینکه نیروهای مس��لح ای��ران نیرویی
مکتبی برآمده از درون جامعه است که ارتباطی تنگاتنگ
با آحاد ملت دارد .در هر بالی طبیعی از س��یل گرفته تا
زلزله نیروهای مسلح در خدمترسانی به مردم در صحنه
حضوری فعال دارند .وقتی زلزله سراس��ر کرمانشاه را در
مینوردد ،ارتش اولین نیرویی است که برای امدادرسانی
وارد صحنه میشود و حتی در این راه شهید میدهد .در
زلزله کرمانشاه برادران ارتشی و سپاهی دست در دست هم
برای اسکان زلزلهزدگان و تهیه کانکس و ساخت سرپناه
تالش میکنند و چه جانانه این مهم را اجرایی میسازند
بیآنکه به دنبال نام و نشانی و رسانهای شدن باشند.
در همین یک ماه اخیر در حالی که س��یالب اکثر
اس��تانهای کشور را فرا میگیرد و هزاران خانه ویران
و صدها هزار نفر بیخانمان میش��وند ،باز هم همین
ارتش و سپاه هستند که در کوتاهترین زمان ممکن به
سوی سیلزدگان میشتابند .نیروهای مسلح پلهای
آسیب دیده را  ۲۴ساعته احیا کرده و یگانهای رزمی
مهندس��ی خرابی جادهها را تعمیر کردند و نفربرهای
زرهی ،به خدمت سیلزدگان درآمد و هلیکوپترها از
آس��مان اقالم کمکی را به میان مردن میفرس��تادند.
پخ��ش تصاویری از خم ش��دن س��رهنگ ارتش برای
باال رفتن س��یلزدگان از کمر او نم��ودی از مردانگی
و مردمداری فرزندان ایران زمین در نیروهای مس��لح
است .در آخر اهتزاز پرچم همیشه سرافراز و برافراشته
ایران بود که بر روی زمینی پهلوانس��از و شهیدپرور
و به دس��ت مردانی از جنس ک��وه و ارادهای از جنس
فوالد برافراشته شد و به و به تمام جهانیان این پیام را
داد که نه سیل ،نه زلزله و نه داعش و ترامپ و پمپئو
را یارای ایجاد خللی در این اراده نیس��ت .این رفتارها
تجلی این جمله مقام معظم رهبری است که در وصف
ارتش میفرمایند« :ارتش کلمه طیبه است».
امروز روز ارتش اس��ت روزی سراس��ر افتخار برای
ملت ایران که جوانانی این چنین بزرگ دارد .جوانانی
که در برابر دش��من س��خت و طوفانی و در برابر ملت
سراس��ر مهر و دوست داشتن هستند .امروز را به تمام
فرزندان ایران زمین در نیروهای مسلح بویژه ارتشیان
پرافتخ��ار میهن تبری��ک میگوییم تا ش��اید بتوانیم
قدردان گوشهای از رش��ادتها و دالوریهای شما در
حراس��ت از خاک وط��ن و گذش��ت و فداکاریتان در
امدادرس��انی به سیلزدگان اخیر باش��یم .خدا قوت و
روزتان مبارک ،شیران بیشه ایران زمین.
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مهرههای «خودتحریمی» بر آتش همسایهستیزی میدمند

سیل حمالت به حشدالشعبی و نجباء از کجا به راه افتاد؟

سفر حسن روحانی به عراق در
گــ�زارش دو
اسفندماه س��ال گذشته ،واجد
دس��تاوردهای چش��مگیری بود که البته مقدمات و
بس��ترهای آن به واسطه س��الها حضور و همراهی
نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران در کنار ملت عراق،
در اوج فتنههای بزرگی چون غائله داعش مهیّا شد.
امضای  ۵توافقنامه تجاری و اقتصادی مهم با عراق
در شرایط اعمال جنگ اقتصادی علیه کشور ،رایگان
شدن روادید میان دو کشور ،طرح بسیار مهم الیروبی
مشترک اروندرود ،توافق بر سر اجرای توافق الجزایر،
بخش��ی از دستاوردهای این س��فر بود .اما مهمترین
دستاورد اقتصادی این سفر ،رساندن مبادالت تجاری
به  ۲۰میلیارد دالر و موافقتنامه تعرفه ترجیحی بود
که میتواند امتیاز ویژهای برای کاالهای ایرانی در بازار
متنوع و رقابتی عراق محسوب شود.
به ع�لاوه ،در روز دوم س��فر روحان��ی به عراق
عبدالناص��ر همتی رئی��س بانک مرک��زی ایران ،در
مقر بانک مرکزی عراق حاضر شد و بخشی از طلب
ای��ران بابت ص��ادرات برق به ع��راق را دریافت کرد
که به حس��اب خزانهداری کش��ور واریز ش��د .گفته
میش��ود طرف ایرانی  ۲۰۰میلیون دالر که بخشی
از بدهیهایش محسوب میش��ود را از طرف عراقی
دریافت کرده اس��ت .همچنین امضای توافقنامهای
میان دو طرف برای افتتاح حساب برای تجار با پول
ملی کشورها از دیگر توافقات دوجانبه دو کشور بود.
اهل ف��ن و کارشناس��ان اقتص��ادی به خوبی
میدانند که در ش��رایطی که آمری��کا و متحدانش
و ب��ه طور خاص اروپ��ای خیانتکار در حال تحمیل
سنگینترین رژیم تحریمی تاریخ بر کشور هستند،
باز شدن باب مبادالت مالی با کشور دوست و برادر
عراق ،با پیونده��ا و علقههای تاریخی دو ملت ،چه
آثار و نتایج بزرگی برای ایران درپی خواهد داشت.

در چنین شرایطی ،به ناگهان بر سر یک رویداد
ال تحسینبرانگیز و شایسته ،یعنی ورود گروههایی
کام ً
از «بسیج مردمی عراق» (حشدالشعبی) با امکانات و
تجهیزات و اقالم مورد نیاز ،برای امدادرسانی به مردم
سیلزده ایرانی ،هجمه سنگین تخریب و جنگ روانی
(در یک هماهنگی عجیب و مشکوک بین رسانههای
ضدانقالب خارج از کش��ور) و هستههای پیوستهی
آنها در جریانها و رسانههای داخلی و به خصوص
شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
س��یل اخب��ار دروغ درباره انگیزهه��ای حضور
حشدالش��عبی ،تهمتهای ناجوانمردانه به نهادهای
انقالبی کشور و برادران عراقی در حشد (که با همه
داشتههایش��ان و مخلصانه برای ام��داد پا به میدان
گذاش��تهاند) در کنار سیل و سیالب طبیعی جاری
ش��د تا همدلی ش��کلگرفته میان دو ملت بر س��ر
مقابله با س��یل را تخریب و تباه کنند .یک روز یکی
از اهت��زار پرچم عراق در میدان آزادی میگوید (که
مربوط به مراسم استقبال از سفر تاریخی نخستوزیر
عراق در سال گذشته بود) ،یکی از همکاری نیروهای
حشدالشعبی و جنبش نجباء با سپاه برای «سرکوب»!
سیلزدگان ،دیگری از ورود عراقیها برای جلوگیری
از س��رازیر ش��دن س��یل به عراق ،دیگری از اشغال
نظامی! ایران توسط عراق و....
در این میان ،در کمال تأسف ،خبرگزاریهای
دولتی ایرنا و ایس��نا با انتخاب تیترهای مغرضانه و
شیطنتبار و پرس��یدن سواالت جهتدار از برخی
مسئوالن ،خود بازیگر این هجمه تبلیغی مسموم و
خطرناک میشوند .اگر خبرگزاری ایسنا با انتخاب
تیتر «ورود یکان مهندس��ی حشد شعبی به ایران
برای مقابله با جاری شدن سیل به سمت عراق» ،از
آغازکنندگان این هجوم تبلیغاتی بود ،خبرگزاری
ال جهتدار و تنظیم
ایرنا با انتش��ار مصاحبهای کام ً

رئیسجمهور:

با کمک هم خرابیها را
بهتر از گذشته خواهیم ساخت
رئیسجمه��ور با بیان اینکه س��یل اخیر در
خیابان پاستور
کشور مشکالت گستردهای برای مردم ایجاد
کرد و خس��ارتهای زیادی به زیربناها ،اراضی کشاورزی و منازل
مسکونی وارد نمود ،تاکید کرد :مردم مناطق سیلزده ،به هیچوجه
نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند چراکه دولت
با افتخار در این مس��یر تالش خواهد کرد و با کمک هم و دس��ت
به دست یکدیگر ،خرابیها را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.
حجتاالس�لام والمسلمین حس��ن روحانی در جلسه هیأت
دولت گفت :بس��یار دشوار اس��ت که مردم با از بین رفتن منازل
و وس��ایل زندگی خود بخواهند مدت��ی را در چادر و یا خانههای
اقوام زندگی کنند .جبران خسارت و تحمل آسیب دیدن و از بین
رفتن لوازم منزل ک��ه گاهی حاصل تالش یک عمر یک خانواده
بوده ،بس��یار سخت است .وی با بیان اینکه مردم ایران در درجه
اول و دول��ت پس از آن ،در این امتحان الهی موفق بودند ،خاطر
نشان کرد :ملت ایران باالترین توفیق را در کمک و یاری یکدیگر
داش��تند و دولت با همه توان خود در این عرصه گام نهاد و همه
اقشار و بخشها اعم از امداد ،هاللاحمر ،اورژانس ،کمیته امداد،
نیروهای مسلح و بسیج به صحنه آمدند.
روحانی با اش��اره به اینکه در این حادثه علیرغم مشکالت،
برخی اقدامات و کارهای گذش��ته دولت نیز نمایان ش��د ،افزود:
بخش بزرگی از این سیالبها از مسیر کانالکشی و زهکشیهایی
که به منظور توسعه کشاورزی در دشت گرگان در دولت یازدهم
و دوازدهم انجام ش��ده بود ،به سمت دریا هدایت شد .این نشان
میدهد که اقدامات عمرانی و زیربنایی نه در روز عادی ،بلکه در
روزهای سخت هم به کشور کمک میکند.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه با وج��ود بارندگیهای ف��راوان در
اس��تانهای آذربایجان غربی و ش��رقی با مشکل سیل و سیالب
مواجه نبودیم ،گفت :این بخاطر آن است که دولت با هدف احیاء
دریاچه ارومیه 4 ،الی  5س��ال است که تالش میکند و توانسته
 242کیلومت��ر از رودخانههای مختلف را الیروبی کند .همچنین
س��دهایی که در این مناطق آماده آبگیری ش��ده بودند ،توانست
 575میلیون متر مکعب آب را در خود جای دهند.
رئیسجمهور افزود :اگر الیروبی صورت نمیگرفت و آبهایی
که در پشت سدها قرار دارند نیز آزاد میشد ،امروز در آذربایجان
شرقی و غربی هم با سیل مواجه بودیم.
روحانی با تقدیر از اقدامات دس��تگاههای اجرایی در این ایام
افزود :برخی از اقداماتی که توس��ط دس��تگاههای اجرایی صورت
گرفته ش��اید نظیر آن در دنیا وجود نداشته باشد به گونهای که
در م��دت  3هفته از  4هزار روس��تایی که دچار قطع آب ش��ده
بودند 3 ،هزار و  900روس��تا به ش��رایط عادی بازگشته و امروز
تنها برای  2.5درصد از روستاها این مشکل وجود دارد؛ همچنین
از  2ه��زار و  352روس��تایی که با قطع برق مواجه ش��د ،امروز
برق  2هزار  333روس��تا وصل ش��ده اس��ت .اگر این اقدامات را
با دیگر کش��ورهایی که دچار اینگونه حوادث میش��وند ،مقایسه
کنیم ،میبینیم که اقدامات بسیار ویژهای در بخشهای مختلف
از جمله جادهسازی و ایجاد پلهای موقت انجام شده است.
روحانی ب��ا بیان اینکه عدم ش��یوع بیماریه��ای واگیردار،
علیرغم مش��کالت بزرگ در مناطق س��یلزده یکی از افتخارات

مغرضانه گفتوگو با علی ساری ،نماینده اهواز در
مجل��س ،همین خط را پی گرفت .به این بخش از
مصاحبه ایرنا با علی س��اری دقت کنید " :نماینده
اهواز در پاس��خ به این س��وال که آی��ا این نیروها،
ادوات جنگی و نظامی هم همراه خود دارند یا خیر
میافزای��د :من در این زمین��ه نمیتوانم اظهارنظر
کنم ،چون اطالعاتی ندارم.
س��اری درباره نه��اد هماهنگکنن��ده نیروهای
حشدالشعبی توضیح میدهد :معموالً هماهنگی در این
س��طح باید از طریق حوزه خارج از کشور یعنی سپاه
قدس باشد ،اما اینکه از کدام مسیر هماهنگی حضور
آنها انجام شده ،من درباره آن اطالعاتی ندارم".
اما توضیح تکمیلی ایرنا در انتهای این مصاحبه
هم بس��یار قابل تأمل بود " :سازمان حشدالشعبی
عراق در بیانیهای اعالم کرد که نیروی مهندس��ی
این سازمان روز پنجش��نبه گذشته برای منحرف
ک��ردن جری��ان س��یل و حفاظ��ت از مناطقی از
عراق که احتم��ال آبگرفتگ��ی در آنها میرود،
وارد خاک ایران ش��ده اس��ت .در این بیانیه آمده
اس��ت :ورود نیروهای حشدالشعبی به خاک ایران
بهمنظور حفاظت از مناطق عراق ،بهخصوص شهر
عماره ،مرکز استان میسان از ورود سیل است".
البت��ه تفرقهافکن��ی و فتنه گری رس��انههایی
چون بیبیس��ی ،م��ن و تو ،ص��دای آمریکا ،ایران
اینترنش��نال و ...در موض��وع س��یل و بحرانهای
طبیعی دیگر در کش��ورمان ،به واس��طه سرشت و
بافت مزدوری آنها و مأموریتهای تعریف ش��ده
برای آنها ،هی��چگاه دور از انتظار و تعجببرانگیز
نیس��ت ،چ��ون ای��ن س��ازمانها در حقیق��ت نه
«رس��انه» که پیوس��تهای تبلیغاتی سازمانهای
جاسوسی کشورهای متخاصم با جمهوری اسالمی
هس��تند و کارویژههای تعریفشدهی آنها ایجاد

کش��ور بش��مار میرود ،گفت :این نش��ان میدهد ک��ه تالش و
اقدامات بسیار خوبی در این راستا از سوی هاللاحمر ،اورژانس و
مراکز بهداشتی و درمانی صورت گرفته و موجب حیرت برخی از
مراکز بهداش��تی جهان شده است .وی با قدردانی از رهبر معظم
انقالب بخاطر پاس��خ به نام��ه دولت برای اس��تفاده از اعتبارات
صندوق توس��عه ملی جه��ت جبران خس��ارتها و نیازی که در
این بخ��ش وجود دارد ،گفت :مقام معظم رهبری در دیداری که
حضورا ً خدمت ایش��ان بودم ،فرمودند که معتقدم باید از صندوق
در راستای جبران خسارات مردم کمک شود.
رئیسجمهور با تقدیر از وزارت کشور و تالشهای وزیر کشور
در به عهده گرفتن فرماندهی قرارگاه بازس��ازی و نوسازی مناطق
سیلزده ،گفت :از امروز بازسازیها و نوسازیها در مناطق سیلزده
زیر نظر این قرارگاه با فرماندهی وزیر کشور ،انجام میشود و همه
دستگاهها ،وزارتخانهها ،نیروهای مسلح و نیروهای مردمی دست به
دست هم داده و در این راستا کمک خواهند کرد.
روحانی افزود :به منظور اینکه مش��کالت و ریشههای سیالب
اخیر برای جامعه و مردم مش��خص ش��ود ،الزم بود هیأت سطح
باالی علمی را مسئول بررسی این موضوع کنیم که این هیأت به
ریاس��ت رئیس دانشگاه تهران تعیین شده و موظف است ظرف 6
ماه گزارش ملی را تهیه و برای اطالع مردم دانش��جویان و مراکز
مختلف منتشر کند .وی تأکید کرد :باید جایگاه هواشناسی کشور
از لحاظ سازمانی ارتقا پیدا کند و به سطح باالتری از لحاظ بودجه
و امکانات برسد ،چراکه هواشناسی با پیشبینیهای دقیق میتواند
درپیشگیری از وقوع اینگونه حوادث بسیار تاثیرگذار باشد.
روحان��ی با بی��ان اینکه بای��د صنعت بیمه را ب��رای اینگونه
ح��وادث در آینده توس��عه دهیم ،گفت :دولت ای��ن موضوع را با
جدیت دنبال کرده و بیمه به گونهای توسعه خواهد یافت که در
سالهای آینده و در چنین حوادثی مشکالت بسیار کمتر بوده و
در ادامه باید به نقطهای برس��یم که زمانی که این حوادث بوجود
آمد ،مردم هیچ نگرانی نداش��ته باش��ند و به راحتی برای جبران
خسارات به بیمه مراجعه کنند .راهحل اساسی در اینگونه حوادث
صنعت بیمه است و باید تقویت شده و گسترش یابد.
وی با بیان اینکه در این حادثه تش��ت آمریکاییها از بام افتاد
و م��ردم دیدند آنهایی که مرتب ادعا میکردند با مردم ایران هیچ
مشکلی نداشته و با دولت ایران دچار مشکل هستند ،چگونه عمل
کردند ،گفت :این سیل آزمایش بسیار خوبی برای همگان بود و از
همه دولتهایی که در این حادثه با مردم ایران همدردی کرده و به
کمک و یاری دولت و ملت ایران شتافتند ،تشکر میکنم.
رئیسجمهور با اش��اره به اینکه ای��ن حادثه بدترین آزمایش
تاریخی برای هیأت حاکمه آمریکا بود ،گفت :س��ران رژیم آمریکا
ماهیت خود را افش��ا کردند و در حالی ک��ه اگر عاقل بودند باید
اعالم میکردند که به خاطر س��یلی که در ایران آمده ،تحریم را
برای یکس��ال معل��ق میکنیم .آن وقت بود که مردم ش��اید باور
میکردند که آنها علیه ملت ایران نبوده و زمانی که  25اس��تان
ایران دچار حادثه شده است ،تحریم را لغو کردند.
روحان��ی ادامه داد :اگر آمریکا چنی��ن کاری میکرد ،معلوم
میشد آنچه راجع به خباثت آمریکا و ضدیت با ملت ایران عنوان
میکنیم ،اشتباه اس��ت ،اما آمریکاییها در موضوع سیل نه تنها
اعالم کردند که کم��ک نمیکنیم ،بلکه اجازه ندادند حتی مردم
کمکه��ای نقدی خود را از طریق بانکها برای هاللاحمر ایران
ارسال کنند و با این اقدام خباثت ،ضدبشر بودن آمریکا و ماهیت
پلید س��ران این کشور مشخص ش��د .وی خاطرنشان کرد :سیل
اخیر ،اقدامات و تالشهای دولت و نیروهای مسلح برای کمک به
مردم ،حضور و یاری مردم در صحنه و عکسالعمل آمریکا نشان

گسلهای اجتماعی ،تش��دید تقابلهای سیاسی،
فرهنگ��ی ،دین��ی و قومی ،تخری��ب امنیت روانی
ایرانیان ،ترور رس��انهای افراد و نهادهای وابس��ته
به نظام و س��یاهنمایی مفرط و بیمارگون با هدف
«فروپاشی» ذهنی و روانی ملت ایران است.
اما آنچه اینبار به ش��کلی بدیع جلوهگر ش��د،
هماهنگ��ی و همنوای��ی آش��کار و صری��ح برخی
رس��انهها و چهرههای وابس��ته به جریانات خاص
سیاسی داخلی با رسانههای ضدانقالب است.
همه این هجمهها در حالی است که دستکم خود
مسئوالن دولتی به خوبی آگاه هستند که در شرایطی
که ایاالت متحده و ش��رکای آن به دنبال بستن همه
روزنههای تجاری و اقتصادی به روی ایران هستند و از
سوی دیگر فشارهای سیاسی ،دیپلماتیک و اقتصادی
فراوانی بر کشورهای طرف معامله ایران وارد میکنند
تا مراودات قطع ش��ود ،همراهی و همکاری از س��نخ
همکاری بغداد با ته��ران ،چه اندازه برای مقاومت در
برابر تحریمهای ظالمانه اساسی و حیاتی است و قطعاً
واشینگتن از همه کانالهای خود برای اعمال فشار بر
مقامات بغداد استفاده میکند.
حتی اگر صرفاً از نظرگاه اقتصادی به ماجرا نگاه
کنیم (و جهات مهمتر سیاسی و اعتقادی و نظامی
لا در نظر نگیریم) ب��ا توجه به نقش عراق در
را فع� ً
نقشهی ضدتحریمی جمهوری اسالمی و تالشهای
در حال انجام از س��وی مقام��ات بانکی و اقتصادی
کشور برای انتقال هاب مبادالت ارزی ایران از دوبی
به عراق (و طبعاً جایگزین��ی درهم با دینار عراق)،
ال مشخص است که کس��انی که در داخل ،آب
کام ً
در آس��یاب «عراقس��تیزی» میریزند و به ناحق و
ب��ا ناجوانمردی ،حرکت ممدوح و تحس��ینبرانگیز
نیروه��ای حشدالش��عبی ب��رای امدادرس��انی ب��ه
همس��ایگان ایرانی را دس��تاویز تخطئ��ه و تخریب

در حاشیه

اخبار خوش وزرای نیرو و کشاورزی

وزرا پس از جلسه هیات دولت به سواالت
خبرنگاران پاسخ دادند.
سعید نمکی وزیر بهداشت با اشاره به تمهیدات
این وزارتخانه برای جلوگیری از شیوع بیماریهای
واگیردار در مناطق سیلزده گفت :با قاطعیت این نکته
را میگویم ،علیرغم همه فشارهایی که در این ۲۵
استان به همکاران ما وارد شد خوشبختانه با برنامهریزی
منسجم تا این لحظه هیچ اپیدمی قابل توجهی در مناطق
سیلزده نداشتیم.
الیحه جامع انتخابات بسیار کارشناسی و غنی است
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور با
اشاره به الیحه جامعه انتخابات گفت :الیحه جامعه انتخابات
همانطور که از نامش پیداست از جامعیت و غنای کارشناسی
برخوردار است .در این الیحه نظر کارشناسی احزاب و
نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس لحاظ شده
است و بر روی سایت وزارت کشور قرار گرفت.
خبر خوش برای کشاورزان آسیب دیده
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره سیلهای
اخیر که محصوالت دامی و فرآوردهها تلف شد ،گفت:
امروز دوباره راجع به سیل و مسائل مربوط به خسارات
بحث و تبادل نظر شد و درباره خسارتی که در بخش
کشاورزی وجود دارد ،مصوبات خوبی را داشتیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :مصوبه قبلی که در
جلسه دوم دولت در سال  ۹۸داشتیم درباره مختصات
و مقتضیات سیل گلستان و مازندران بوده ،اکنون با
توجه به مسائلی که در مناطق کوهستانی مانند استان
چهارمحال بختیاری و مسائلی که در ارتباط با استان
خوزستان بوده ،مصوبات تکمیلی را داشتیم.
آییننامه اجرایی افزایش حقوقهای مستمریبگیران
و کارمندان دولت تصویب شد
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به
اینکه مسئله بازسازی مناطق سیلزده در اولویت دولت
است گفت :رئیسجمهور دستور تسریع برای کمکها و
اقدامات الزم برای مردم مناطق سیلزده را صادر کرده
است .همچنین آییننامه اجرائی افزایش حقوقهای
مستمری بگیران و کارمندان دولت جمعبندی و تصویب
شد و انشاءاهلل بتوانیم دغدغه حقوقبگیران را در مورد
معیشت را کمتر کنیم.
امیدوارم تا پیش از هفته معلم
بتوانیم مطالبات فرهنگیان را پرداخت کنیم
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :امیدوارم که قبل از هفته معلم آموزش و
پرورش با منابعی که در اختیارش قرار میگیرد بتواند
همه بدهیهای خود را بپردازد و مطالبات فرهنگیان را
پرداخت کند..
وزارت نیرو به مصرفکنندگان کمتر از الگوی مصرف
مبالغی را پرداخت میکند
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت :به مصرفکنندگان کمتر
از الگوی مصرف آب و برق ،مبالغی پرداخت میشود ،همچنین
مصرفکنندگان آب و برق به قبوض اردیبهشتماهشان توجه
کنند .این قبوض میتواند هشداری برای مصرفکنندگان
بیش از الگوی مصرف باشد.
تخریبهای سیل بر روی قیمت مسکن اثر نخواهد داشت
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
تخریبهای حاصل از سیل بر قیمت مسکن اثر ندارد
افزود :این اتفاق نخواهد افتاد؛ البته آسیبها را
دیدهایم که در حال بازسازی هستیم.

داد که ما باید برای رفع مش��کالت کشور روی پای خود ایستاده
و کنار یکدیگر دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این خسارت و
مشکل را به فرصت تبدیل کنیم.

روابط دو ملت قرار میدهند ،در خطی مشکوک در
واقع «خودتحریمی» بیشتر و بسته شدن کانالهای
مقابله با تحریم را در چشمانداز دارند.
اینکه به ناگهان فالن «س��لبریتی» یا «فعال»
سیاس��ی ک��ه از هی��چ فرصت��ی ب��رای تخطئهی
ارزشهای انقالب و دفاعمقدس گذشت نمیکنند،
مدعی و مبلغ «غیرت» و «تعصب» ملی و میهنی
شدهاند و مس��تقیم و غیرمستقیم کد برخوردهای
زش��ت و زنن��ده ب��ا مهمان��ان امدادگ��ر عراقی را
میدهن��د و ب��ر ش��کافهای اختالف��ات قومی و
مذهبی در مناطق س��یلزده مینشینند ،نشان از
یک س��ناریوی هماهنگ و خطرن��اک دارد ،همان
س��ناریویی که امث��ال ترامپ ،پومپئ��و ،بولتون و
برای��ان هوک ب��رای به زان��و درآوردن ملت ایران،
آن را پیوست تبلیغاتی تحریمهای ظالمانهی خود
قرار دادهاند :ایجاد و تش��دید دوقطبی و شکاف با
حاکمیت در همه حوزهها و به صورت بالوقفه.
ش��کی نیست که ش��بکه دش��من در داخل و
فریبخوردگان این شبکه ،امروز بیش از همیشه فعال
شدهاند تا طبق برنامهریزیهای انجام شده در اتاقهای
فکر واش��ینگتن و لندن و تلآویو ،همهی شرایط را
برای اثرگذاری حداکثری تحریمهای نامشروع نظام
سلطه آماده کنند .در کنار انتظار هشیاری و مراقبت
کامل از دستگاههای نظارتی ،از مخاطبان رسانهها و
کاربران ش��بکههای اجتماعی هم انتظار میرود که
با چش��مان باز و آگاهی ،مراقب س��ناریوهای جنگ
روانی دشمن و عوامل خارجی و داخلی آن باشند که
بی��ش و پیش از هر چیز ،ب��ه دنبال تخریب همهی
روزنههای مقاومت در برابر تحریم و تشدید حداکثری
فشارها بر ملت بزرگ ایران هستند ،تا خدای ناکرده
خ��ود تبدیل ب��ه پیادهنظام پ��روژه «خودتحریمی»
تبدیل نشوند .مشرقنیوز

روحان��ی با بیان اینکه امروز هم��ه باید برای کمک و جبران
خسارات به صحنه بیایند ،افزود :حداقل  179هزار منزل مسکونی
در مناطق مختلف س��یلزده دچار خسارت شده که باید با تالش
همه بخشها بتوانیم این خسارتها را جبران کنیم.
رئیسجمه��ور با بی��ان اینکه در اینگونه ح��وادث آموزش و
پ��رورش ،آموزش عال��ی و وزارت ورزش و جوانان باید زمانی که
اس��کان موقت مردم بیش��تر از یک هفته میش��ود ،در آن مکان
کالسهای درس را در چادرها و کمپها تش��کیل داده و در کنار
دانشآموزان و دانشجویان باشند ،گفت :معلمان دلسوز و اساتید
میبایس��ت در روز سیل و زلزله در کنار دانشآموزان  ،جوانان و
نوجوانان باشند.
روحان��ی اف��زود :باید دس��تورالعملی از س��وی  3وزارتخانه
آموزش و پرورش ،عل��وم ،تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان
تهیه و برای تصویب به دولت پیشنهاد شود که در چنین حوادثی
که مردم به واس��طه مش��کالت از خانه خود جدا میش��ود و در
محلهای اسکان موقت و کمپها حضور مییابند در فاصله کوتاه
همانطور که بهداش��ت و درمان و س��ایر بخشه��ا در کنار مردم
تش��کیل میش��ود کالسهای درس مدارس و دانشگاهها نیز در
این اماکن تشکیل شود.
رئیسجمه��ور در ابتدای س��خنان خود نیز ب��ا تبریک اعیاد
ش��عبانیه و می�لاد با س��عادت امید س��عادت انس��انها و آینده
درخش��ان جامعه بش��ری حضرت مهدی موعود(عج) ،گفت :این
سنت بس��یار زیبایی در میان مسلمانان بویژه شیعیان و ایرانیان
اس��ت که روز نیمه ش��عبان را به عنوان روز فرج و گشایش برای
جامعه انسانی و نماد امید به آینده میشناسیم.
روحان��ی با اش��اره به اینک��ه پیامبر اس�لام(ص) مهمترین و
باالترین اعمال امت اس�لام را انتظار فرج و گشایش دانست ه است،
اظهار داشت :این بدان معنا است که اساس دین و اعتقادات مردم،
به آرمان امیدبخش انس��انها یعنی فرج و گش��ایش باز میگردد
رئیسجمهور با بیان اینکه ما همواره در انتظار حل معضالت و رفع
مشکالت و فرج هس��تیم ،افزود :ظهور ولی عصر(عج) در باالترین
درجه فرج قرار دارد وگرنه مؤمن باید هر روز به دنبال یک گشایش
و فرج بوده و تالش کند تا هر روز از گذش��ته بهتر باش��د.روحانی
ادام��ه داد :ما باید هر روز در رفت��ار ،اعمال و کردار خود عالمتی
داشته باشیم که با آن مسیر و سیر انسانها به سوی نجات باشد.
رئیسجمهور با اش��اره به اینکه اعتق��اد به منجی تنها مختص به
مسلمانان نبوده و همه ادیان الهی معتقد به ظهور منجی هستند،
گف��ت :همه معتقدن��د که روزی منجی خواهد آمد و بش��ریت را
از پیچیدهتری��ن مش��کالتی که تا آن روز قادر ب��ه حل آن نبوده
میرهان��د و این اعتقاد در میان مس��لمانان با مش��خصاتی که در
قرآن و روایات ذکر شده ،راسختر ،روشنتر و دقیقتر است.
روحانی تصریح کرد :ماه شعبان باید برای همه ما ،ماه امید،
فرج و گش��ایش برای آینده همگان باش��د .روحان��ی با تأکید بر
اینکه نسل جوان کشور باید به دنبال پیروی از منطق پیامبر(ص)
جدال احس��ن و موعظه حسنه باش��د ،افزود :باید تالش کنیم تا
اخالق ،س��یره و رفتار ما مطابق با رفتار پیامبر اسالم(ص) باشد،
رئیسجمهور با اش��اره ب��ه اینکه قرآن باالترین هدف انس��ان را
رس��یدن به فالح و ش��کوفایی میداند ،اظهار داشت :هدف دین
این اس��ت که اس��تعدادها شکوفا ش��ده و بهترین رفتار و اخالق
در جامعه حکمفرما ش��ود که در این راس��تا باید تالش کنیم تا
براس��اس دس��تور قرآن به همنوعان خود نیک��ی کنیم .روحانی
اظه��ار امیدواری کرد که نس��ل ج��وان ما بتواند در این مس��یر
اس��تعدادهای خود را ش��کوفا کرده و بتوانیم الگویی برای دیگر
ملل جهان باشیم.

