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 در کنار سپاه امنیت ایران را تامین کرده ایم 
فرمانده نیروی زمینی ارتش  از امنیت کامل در کش��ور 
خب��ر داد و گفت: طومار دش��منان را ب��ا کوچک ترین 

حماقت آنان   در هم می پیچیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه بازدید از مرز 
مهران به امنیت پایدار در گس��تره جمهوری اس��امی 
ایران اش��اره کرد و اظهار داش��ت: حماقت دشمنان در 
نگاه ًکج به جمهوری اسامی ایران موجب محو طومار 

آنان خواهد بود.
به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش ، امنیت امروز کشور 
نش��انی از تاش شبانه روزی فرزندان ملت در نیروهای 
مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج بوده 
و با این امنیت جهان در حیرت آن است که در منطقه 

خاورمیانه ایران تنها کشور با ثبات و امنیت است.
امیر س��رتیپ حیدری ب��ه آمادگی نی��روی زمینی در 
صورت نی��از به کمک در امر بازگش��ت زائران  کربای 
معلی اشاره کرد و بیان داشت: ضمن افتخار به خادمی 
زائران کرب��ا، نیروی زمینی ارتش در بخش اس��تقرار 
بیمارس��تان صحرایی، اورژانس، انتقال سریع با بالگرد، 
تامین امنیت برای تردد زائران اربعین در مرزهای کشور 

از جمله مهران خدمات رسانی می کند.  تسنیم

اخبار

بیشتر مراقب "درون نظام" باشید
خن��ده ندارد که! بچ��ه مردم را بین زمین و آس��مان 
دستگیر کرده اند و کت بسته آورده اند جلوی دوربین 
و صد بار هم گفته غلط کردم و ببخشید و دیگر از این 

گل ها نمی خورم.
 )توضیح الزم: از همان گل هایی که بهزاد غامپور در 

فوتبال ملی ما می خورد(
در همی��ن راس��تا ب��رادر مطهری گفت��ه: اخباری که 
سرشبکه آمدنیوز منتش��ر می کرد نشان می داد که از 
درون نظ��ام اطاع دارد و این اخبار از درون نهاد های 

حکومت به آنجا ارسال می شود.
ب��اور بفرمایید قبل از فرمایش��ات برادر مطهری تصور 
می کردم اینهمه اطاعات به ایشان "الهام" می شود و 
هیچ منبع خبری دیگر وجود ندارد. فلذا بر خود واجب 
می دانم از اینهمه روش��نگری برادر مطهری صمیمانه 
سپاس��گزاری کنم. ایش��ان در ادامه می گوید: اگر بنا 
اس��ت اعترافات��ی از روح اهلل زم بگیرن��د باید با روش 

درست انجام شده و آن قضیه دیگر تکرار نشود.
جان��م؟ روش درس��ت یعنی پند و ان��درز؟ یعنی یک 
صندل��ی بگذارن��د روبرویش و بگویند پس��رم به زبان 
خ��وش بگو اینهمه اطاع��ات را درب��اره تختخواب و 
رختخواب و این چیزهای خاک بر سری از کجا آورده 
ای؟ بعدش ماجرای "آن قضیه" چیست؟ نداشتیم ها 
آقای مطهری! ش��ما از آن قضیه خبر دارید و آن وقت 
ما بعد از هفتاد س��ال هنوز درب��اره اصول تولید مثل 
چی��زی نمی دانیم و تا همی��ن دوهفته پیش فکر می 

کردیم لک لک ها ما را با زنبیل آورده اند. 
ایشان در ادامه ی ادامه هم گفته: اخباری که سرشبکه 
آمدنیوز منتشر می کرد نشان می داد که از درون نظام 

اطاع دارد.
راس��تش ما تا آنجای��ی که خبر داریم ایش��ان خیلی 
چیزه��ای ناجوری را افش��ا می کرد.مث��ا عکس ها و 
فیلم هایی که در آن ... ) این بخش از س��تون ننجون 
با نظر پلیس امنیت اخاقی حذف شد( یعنی شما می 
فرمایید این چیزها مربوط به "درون نظام" اس��ت؟ ما 

از درون نظام توقع بیشتری داشتیم برادر!
فلذا ما تحلیل اخبار امروز را درز می گیریم و می رویم که 
از مواضع خودمان محافظت کنیم که مبادا آسیب ببیند 
شما هم لطفا بیشتر از پیش مراقب "درون نظام" باشید.

ننجون

ش��فافیت از جمله در حوزه پولشویی و رانت اقتصادی 
اس��ت. به اذعان بسیاری از بزرگان اقتصاد و سیاست، 
کاربردی س��اختن داش��ته هایی همچون نهج الباغه 
امیرالمومنی��ن می تواند بس��یاری از این مش��کات را 
رف��ع نماید.  در همین حال به جای رویکرد به قوانین 
غیرکارآم��د و زی��ان بار خارج��ی حمای��ت از مبارزه 
دستگاه قضا با فساد و مفسدان و تمکین تمام ساختار 
حاکمیت��ی و مردمی به این مب��ارزات می تواند تحقق 
بخش اهداف ملی در عرصه مبارزه با فس��اد و از جمله 
پولش��ویی و رانت اقتصادی باش��د. در نهایت می توان 
گفت که همه داش��ته ها در عرص��ه حمایت از مدیران 
و نیز مبارزه با فس��اد و پولشویی در کشور وجود دارد 
و ب��ا تکیه بر همین داش��ته ها ک��ه در قالب مقاومت 
فعال قابل تعریف هس��تند، به جای چش��م داشت به 
خارج می توان دس��تاوردهای مهمی را محقق ساخت 
و شکس��ت های جدیدی را نیز به دش��منان این مرز و 

بوم وارد ساخت.

سرمقاله

اختالفی میان شورای نگهبان با رییس جمهور نیست
س��خنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اختاف شورای نگهبان با 

رییس جمهور گفت: اختاف هیچگاه وجود نداشته و تنها بیان نظرات است.
عباسعلی کدخدایی در حاشیه کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره 
موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری )کنوانسیون سنگاپور( 
در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل مخالفت شورای نگهبان با تاسیس وزارت 
بازرگانی چه بوده است؟ گفت: بدلیل اینکه در تبصره یک ماده واحده بحث را به صورت 
کلی به وزارتخانه ها برای تفکیک وظایف آنها تفویض کرده بودند و به استناد اصول ۱۳۳ 
و ۸۵ قانون اساسی، این موضوع مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و امیدوار هستیم 

مجلس بتواند این موضوع را اصاح کرده و سریع تر روند کار پیش برود.
کدخدایی در پاس��خ به س��والی درباره اختاف ش��ورای نگهبان  با رییس جمهور گفت: 

اختاف هیچگاه وجود نداشته و تنها بیان نظرات است.  ایسنا

بازداشت زم نشان از اشراف اطالعاتی سپاه پاسداران دارد
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: بازداشت روح اهلل زم در حالی که تحت حمایت 
س��رویس های اطاعاتی غرب خودش را در مصونیت کامل می دانست، نشان از 

اشراف اطاعاتی و توان امنیتی سپاه پاسداران دارد.
محمود واعظی در حساب کاربری خود در اینستاگرام و در واکنش به بازداشت 
روح اهلل زم توس��ط اطاعات س��پاه پاس��دارن نوشت: بازداش��ت سرشاخه کانال 
تلگرام��ی آمدنیوز که راه نفاق و جدایی میان ملت و حکومت را با چنگ انداختن به 

هر دستاویزی دنبال می کرد، بدون شک اقدامی مبارک است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در این میان آنچه نباید فراموش کرد، کار بزرگی 
اس��ت که سپاه برای حفظ وحدت ملی انجام داد، نوشت: دست  مریزاد به برادرانمان در 
سپاه برای انجام ماموریت هایی که از آن ها انتظار می رود. ماموریت هایی که در کنار توان 

سیاسی و دیپلماسی دولت، دو بازوی اقتدار کشور در دنیا محسوب می شود.  مهر

نمایندگان داوطلبانه اموال خود را اعالم کنند
عضو هیئت  رئیس��ه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه محرمانه بودن اطاعات 
مس��ئوالن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: در حال رایزنی با 

نمایندگان هستیم که اموال خود را به صورت داوطلبانه اعام کنیم.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه طبق قانون اساس��ی مسئوالن و مقامات 
کش��وری پیش و بعد از قبول مس��ئولیت باید اموال و دارایی های خود را به قوه 
قضائی��ه اعام کنند، گفت: این مصوبه مجلس هش��تم حدود س��ه س��ال در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ماند و تصویب نش��د اما در مجلس نهم با پیگیری نمایندگان 
مجم��ع ای��ن مصوبه را تصویب و در س��ال 94 اباغ ک��رد، در یکی از م��واد این قانون 
پیش بینی ش��ده بود که  آیین نامه ای از س��وی رئیس قوه قضائیه نوشته شود که تا سال 
97 این کار انجام نش��د که اخیراً با حضور حجت االس��ام رئیس��ی در ق��وه قضائیه این 

آئین نامه تدوین و اباغ شد.  تسنیم

مس��ئول اش��راف دفتر فرماندهی کل س��پاه گف��ت: نیروهای 
اطاعات��ی، مدت های مدیدی ب��ود که روح اهلل زم و تحرکات 
وی را زی��ر نظ��ر داش��تند و تقریبا از دو س��ال پی��ش در تور 

اطاعاتی سپاه پاسداران قرار داشت.
س��ردار محمد توالیی مس��ئول اش��راف فرماندهی کل س��پاه 
در گفتگ��و با رادی��و گفتگو با بیان اینک��ه روح اهلل زم یکی از 
مهره ه��ای کلی��دی س��رویس اطاعاتی برای ایج��اد فتنه در 
داخل کشور بود، گفت: این فرد شدیدا مورد حمایت سرویس 
های اطاعاتی قرار داش��ت اما در یک عملیات بسیار پیچیده 
اطاعاتی توانس��تند زم را در تور اطاعاتی خودشان بیندازند 

و دستگیر کنند.
وی درباره سایت آمد نیوز بیان کرد: این سایت تاش می کرد 
علیه نظام و مسئولین نظام یک نوع افشاگری داشته باشد تا از 
این طریق فتنه و اختاف بین صفوف متحد ایران ایجاد کند.

وی بی��ان ک��رد: همه فریب خوردگانی که در دامان سیس��تم 
های اطاعاتی افتادند و ضد انقاب در حال س��وء اس��تفاده از 
آن ها اس��ت باید بدانند، سرویس های اطاعاتی این کشورها 
به محض اینکه فش��اری به آن ها بیاید و یا تهدیدی علیه آن 
ها ایجاد ش��ود همه داده های خودشان را فدا می کنند. نمونه 
این موضوع را در کردهای ش��مال س��وریه مشاهد کردید که 
آمریکایی ها به محض اینکه متوجه ش��دند ترکیه قرار اس��ت 
به این منطقه حمله کند، آنجا را ترک کردند علیرغم حمایت 
های��ی که ق��ول داده بودند اما مواضع خ��ود را ترک کردند و 

ارتش ترکیه نیز به این منطقه حمله کرد.
توالی��ی بیان کرد: نیروه��ای فریب خ��ورده ای که برای ضد 
انقاب کار می کنند هیچ گاه روی نیروهای اطاعاتی دشمن 
حس��اب باز نکنند و بهتر است خودشان به آغوش ملت ایران 

باز گردند و قب��ل از اینکه به دام نهادهای امنیتی ایران مانند 
اطاعات س��پاه و وزارت اطاع��ات بیفتند، خودش��ان اظهار 
پشیمانی کنند تا ان شاء اهلل مسیر رشد و تکاملشان در آغوش 

ملت ایران تداوم پیدا کند.
همچنین یکی از مس��ئولین طراحی و اج��رای عملیات اخیر 
س��ازمان اطاعات س��پاه که ط��ی آن روح اهلل زم سرش��بکه 
جریان معاند آمدنیوز دس��تگیر شد، ابعاد جدیدی از این اقدام 

اطاعاتی کم سابقه را تشریح کرد.
این مقام مس��ئول در پاس��خ به س��والی در خص��وص اهمیت 

عملی��ات انج��ام ش��ده از نقطه نظ��ر بکارگیری ش��گردهای 
اطاعاتی گفت: مهمترین ویژگی این عملیات، معماری دقیق 
و چند الیه اطاعاتی است که طی آن و با استفاده از روشهای 
نرم اطاعاتی، س��وژه مورد نظر از مجموعه سپرهای حفاظتی 
که از س��وی سرویس های جاسوسی بیگانه برای او فراهم شده 

بود جدا و وارد تور سازمان اطاعات سپاه شد.
وی با اش��اره به رویکرد اتخاذ ش��ده از سوی رسانه های گروهی 
معاند که بافاصله پس از انتش��ار اطاعیه سپاه تاش کردند تا 
عملیات انجام شده را در سطح دستگیری یک روزنامه نگار تقلیل 

بدهند، افزود: به صورت طبیعی دستگیری یک فرد که با پوشش 
کار رس��انه ای در حال دروغ پراکنی علی��ه نظام بود نمی تواند 

هدف اصلی طراحی و اجرای این عملیات پرمخاطره باشد.
این مقام مسئول در سازمان اطاعات سپاه افزود: فرد دستگیر 
ش��ده کانون تاقی و تبادل پیام در ش��بکه تغذیه و پشتیبانی 
جری��ان آمدنیوز در داخل و خارج کش��ور ب��وده و در اختیار 
گرفتن وی می تواند شناس��ایی و انهدام مجموعه این ش��بکه 
را به دنبال داش��ته باش��د. وی در گفتگو با نورنیوز خاطرنشان 
کرد: در جریان این عملیات، شبکه پیچیده ای که برای جنگ 
ادراکی علیه جمهوری اس��امی طراحی ش��ده بود با مجموعه 
س��اختارها و بس��ترهای ارتباطی و اطاعات��ی آن در داخل و 
خارج از کشور مورد ضربه قرار گرفت که ابعاد و دستاوردهای 

آن به تدریج اطاع رسانی خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان اطاعات سپاه از آمدنیوز به عنوان 
پنجره یک سامانه پیچیده اطاعاتی که از سوی سرویس های 
دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه، تفرقه افکنی میان 
ارکان مختلف نظام و لطمه زدن به س��رمایه اجتماعی کش��ور 
طراحی ش��ده بود نام برد و گفت: ه��دف اصلی این عملیات، 
دست یابی به الگوریتم پیچیده ای بود که شبکه اعمال جنگ 
ادراکی علیه افکار عمومی داخلی بر اس��اس آن طراحی شده 

بود و سرمایه اجتماعی کشور را مورد هجوم قرار می داد.
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: سازمان اطاعات سپاه 
به دلی��ل در اختیار داش��تن نیروهای ج��وان، تحصیل کرده، 
متدین و با انگیزه، مجموعه ای پویا، چابک و دانش بنیان است 
که توانسته با ایجاد سازوکارهای جدید مبتنی بر بهره گیری از 
روشهای ابتکاری نرم، فراتر از پیش بینی و برآورد سرویسهای 

اطاعاتی حریف، دشمن را به صورت مستمر غافلگیر کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:پول های کثیف 
وارد انتخابات می ش��ود که الزم اس��ت تا ساز وکاری فراهم 
شود و جلوی ورود اینگونه پول ها به انتخابات گرفته شود.

چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان 
و نح��وه هزینه کرد آن در قالب پرونده ای با عنوان »معّمای 

پول و پارلمان« در خبرگزاری تسنیم پیگیری می شود. 
در روزهای گذشته با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی در ای��ن باره به گفتگو نشس��تیم ت��ا ببینیم برای 
تبلیغات انتخاباتی چقدر هزینه کرده اند. بررس��ی متوس��ط 
حقوق و دریافتی یک نماینده مجلس دهم دیگر گزارش ما 
در مورد این موضوع بود، تا مش��خص شود یک نماینده در 
4 س��ال دوره نمایندگی چه می��زان دریافتی دارد که برخی 
از کاندیداه��ا تا میلیاردها تومان برای کس��ب کرس��ی های 

پارلمان هزینه می کنند؟
س��ید حسن حس��ینی ش��اهرودی س��خنگوی کمیسیون 
اقتص��ادی و نماینده ش��اهرود در مجلس در پاس��خ به این 
پرسش که آیا پول های کثیف وارد انتخابات می شود؟ اظهار 
داشت: بله، متأس��فانه پول های کثیف زیادی وارد انتخابات 
می ش��ود که الزم است تا س��از وکاری فراهم شود و جلوی 

ورود این گونه پول ها به انتخابات گرفته شود.
وی افزود: باید تأسف بخوریم که در نظام جمهوری اسامی 
که قائل به این است که انتخابات و شفافیت حق مردم است، 
بعضاً هزینه های گزافی صرف تبلیغات انتخابات می شود و یا 
صرف خرید جریانات ،جناح ها و افراد تأثیرگذار می شود که 
در نتیجه اشخاصی به مجلس می آیند که لیاقت و صاحیت 

الزم را برای نمایندگی مردم ندارند.

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ادام��ه داد: ورود 
پول های کثی��ف به انتخابات باعث می ش��ود که نخبگان و 
افراد شایسته که می توانند تأثیرات عمیق و جدی در حوزه 
قانونگ��ذاری و صیانت از اصالت نظام جمهوری اس��امی و 

قانون اساسی دارند، وارد مجلس نشوند.
ش��اهرودی در پاس��خ به اینکه راهکار جلوگی��ری از ورود 
پول های کثیف به انتخابات چیس��ت، گفت: در دوره س��وم 
مجل��س برادر مرح��وم بن��ده، طرحی را برای س��اماندهی 
تبلیغ��ات کاندیداه��ای مجلس ارائه کرد که بر اس��اس آن 
کاندیداه��ا هیچ گونه تبلیعاتی نداش��ته باش��ند جزء اینکه 
رزومه و برنامه خود را با هزینه خود کاندیداها در قالب یک 
نشریه یا مجله  به صورت مساوی منتشر شود؛ که متأسفانه 

در مجلس بسیاری از بند های طرح رأی نیاورد.
نماینده مردم ش��اهرود در مجلس تصریح کرد: اگر مردم به 
طور یکس��ان اطاعات را از طریق فضای مجازی، رسانه ها و 
رزومه ای که منتش��ر می ش��ود، دریافت کنند؛ این می تواند 
ب��ه تبلیغات عادالنه کم��ک کند و مردم با ن��گاه و دید باز 
تری به کاندید ها خود نگاه کنند و در تصمیم گیری ها دچار 

احساسات و فضای غیر واقعی نشوند.
حس��ینی ش��اهرودی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا در 
حوزه انتخابیه ش��ما ش��خصی بوده ک��ه بخواهد به صورت 
غیر متعارف ب��رای انتخابات هزینه کند، اف��زود: بله وجود 
داشته، کاندیداهای بودند که ۱00 برابر بنده برای انتخابات 
هزین��ه کرده اند؛ بنده ب��رای انتخاب��ات ۵0 میلیون هزینه 
 کردم و کاندیدای دیگ��ر ۵ میلیارد تومان هزینه کرده بود. 

 تسنیم

پرونده  »معّمای پول و پارلمان«
هزینه ۵ میلیاردی یک کاندیدا برای ورود به مجلس

انتش��ار اخبار و تصاویر مربوط به دس��تگیری »روح اهلل زم« 
سرش��بکه س��ایت و کانال خبری معاند »آمدنیوز« توس��ط 
سازمان اطاعات سپاه، بار دیگر شایستگی این نهاد انقابی 

را اثبات کرد.
پس از اعام این خبر، فضای مجازی مملو از واکنش کاربران 
با هش��تک »شکار شغال« و تشکر از پاسداران انقابی است. 
حتی مصاحبه شونده های رس��انه های ضدانقاب نیز مجبور 
ش��دند اقدام پاس��داران گمنام س��ازمان اطاعات س��پاه را 
تحسین کنند. اما دس��تگیری شاه ُمهره رسانه ای ضدانقاب، 
اولین اتفاق ویژه خبری امسال سپاه پاسداران انقاب اسامی 
نبود. »مورد اصابت قرار دادن پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته 
آمری��کا از فاصله ۱۸ مایلی در خلی��ج فارس با بهره گیری از 
سامانه بومی س��وم خرداد«، »رونمایی از چندین هزار پروژه 
محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور«، »کمک به بازسازی 
مناطق س��یل زده سه استان گلس��تان لرستان و خوزستان« 
و همچنین »به بهره برداری رس��اندن چندین نوع تجهیزات 
مدرن رزمی و اطاعاتی«، از دیگر اقدامات ش��اخص سپاه در 

7 ماه سپری شده از سال ۱۳9۸ محسوب می شود.
»تخریب س��پاه« پروژه همیش��گی و پای ثابت رس��انه های 
ضدانقاب طی س��الیان اخیر بوده اس��ت، اما امروز این نهاد 
انقاب��ی همه ای��ن تخریب ها را در مقام عمل پاس��خ داده و 
توانسته است علی رغم هجمه ها و فشار های سنگین خارجی، 
امروز در اوج محبوبیت قرار بگیرد. حجت االسام والمسلمین 
»علی س��عیدی« رئی��س دفتر عقیدتی سیاس��ی فرماندهی 
معظم کل قوا در همین زمینه گفت: سپاه در لبه تیز دفاع از 
انقاب و نظام و پاس��داری از حکومت دینی است لذا دشمن 

بیشتر فش��ار خودش را بر روی سپاه متمرکز می کند، چون 
می داند سپاه، بازوی توانمند نظام جمهوری اسامی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا در تاریخ دهم مهرماه 
امس��ال در دیدار با مجمع عالی فرماندهان س��پاه خطاب به 
پاس��داران بیان کردند: شما فرزنداِن عزیِز این حقیر هستید؛ 
اگر کسی از بنده سؤال بکند که حاال شما از این بّچه ها، از این 
فرزندان راضی هستید، خواهم گفت که صددرصد راضی ام! اّما 
قانع نیستم، راضی هستم خیلی، قانع نیستم. توّقِع »زیادی« 
هم نیست؛ برای خاطر اینکه معتقدم خدای متعال استعدادی 
داده که شما ده برابر اینکه گفتیم -حاال احتیاط کردم گفتم 
ده برابر، اّما صد برابر این- میتوانید پیش بروید؛ به چه دلیل؟ 
به دلیل اینکه ش��ما االن ]در جایگاهی[صد برابِر آن روزِ اّول 
قرار دارید. بّچه های روز اّوِل س��پاه اینجا نشسته اند دیگر؛ چه 
داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس 
میشد؟ شما نگاه کنید ببینید سپاه، امروز کجا است، آن روز 
کجا بود؛ این نش��ان دهنده ی این اس��ت ک��ه بنابراین خدای 
متعال اس��تعداد و توانایی و ام��کان را داده؛ وقتی امکان داد، 
تکلیف هم می آید: ال یَُک�لُِّف اهللُ نَفًسا ااِّل ُوسَعها؛ هر چه ُوسع 
شما بیشتر باشد، تکلیفتان هم بیشتر است؛ من این را عرض 
میکنم. خاصه ی حرف ما و عرض ما این است:، چون ُوسعتان 

زیاد است، توانایی تان زیاد است، تکلیفتان هم زیاد است.
۱۱ روز پس از این دیدار، فرمانده کل قوا در سخنان ش��ان 
در دانشگاه تربیت پاس��داری و افسری امام حسین )ع( بار 
دیگر تاکید کردند: س��پاه بحمداهلل امروز دارای عّزت است 
-هم در داخل کشور، هم در خارج کشور- و اتّفاقاً دشمنان 

هم به این عّزت کمک کرده اند.  میزان

عزت سپاه
شکار شغال با تور پاسداران گمنام 

رئیس جمهور گفت: دوس��تان ما و کش��ورهای 
دوس��ت منطقه ما را فرام��وش نکرده اند، آنها با 
زبان به آمری��کا احترام می کنند و در عمل با ما 

کار می کنند.
حجت االسام و المسلمین حسن روحانی رئیس 
جمهور در اجاس وزرای بهداش��ت کش��ورهای 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت 
گفت: برای جمهوری اسامی ایران باعث افتخار 
اس��ت ک��ه در طول 40 س��ال گذش��ته انقاب 
اس��امی به طور متوسط هر س��ال شش ماه بر 

امید به زندگی مردم افزوده شد.
وی ادام��ه داد: در این دوره امید به زندگی از ۵۶ 
سال به 7۶ افزایش پیدا کرده است. دولت یازدهم 
و دول��ت دوازدهم از س��ال ۲0۱۳ و در طول این 
۶ س��ال همه تاش و افتخ��ارش این بوده که به 
عنوان دولت سامت و دولت محیط زیست باشد. 
کاری که این دولت برای سامت و محیط زیست 
انجام داده  قابل مقایس��ه با ادوار گذشته نیست. 
رئیس جمه��ور گفت:  یکی از اقدامات این دولت، 
نجات ۱4 میلیون انس��ان ایرانی از طوفان نمک 
بوده است. احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولین 

تصمیم دولت در روز اول تشکیل آن بود.
روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه ام��روز می توانیم از 

احیای دریاچه مطمئن باشیم، خاطر نشان کرد: 
اگر این قدم برداشته نمی شد امروز شهری به نام 
تبریز وجود نداش��ت و ۱4 میلیون نفر در غرب 
ایران مهاجرت کرده بودند و تمام باغات و مزارع 

در این منطقه از بین رفته بود.
رئی��س جمه��ور تصریح کرد: اگ��ر تاش دولت 
یازده��م و دوازدهم برای هوای پاک و س��امت 
م��ردم ای��ران نب��ود، بنزی��ن های تولید ش��ده 
پتروشیمی میلیون ها بیمار را راهی بیمارستان 
کرده بود اما امروز در تمام شهرهای بزرگ ایران 
از بنزین و گازوئیل یورو ۵ اس��تفاده می ش��ود و 
ای��ن جلوگیری از آلودگی هوا به معنای تضمین 

سامت مردم عزیز ما بوده است.
وی تصری��ح کرد: در تاش��ی ک��ه در این مدت 
انج��ام گرفته هزینه بیمار کاهش یافته اس��ت و 
پول پرداختی بیمار در بیمارس��تان حداکثر ۱0 
درصد در ش��هر ها و ۵ درصد در روس��تاها بوده 
اس��ت و این کار چه در قبل از انقاب و چه بعد 

از انقاب بی نظیر بوده است.

وی اظهار داش��ت: وقتی به بیمارستان کرمانشاه 
بعد از 4۸ س��اعت از وقوع زلزله رسیدم در این 
بیمارس��تان در عرض 4۸ س��اعت سیصد عمل 
جراحی انجام ش��ده بود و جراح��ی را دیدم که 
برای بی خوابی 7۲ ساعته قدرت ایستادن روی 

پا و زانو نداشت این افتخار ماست.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه اولین اثر بیمارس��تان 
و پزش��ک دادن اعتم��اد به مردم اس��ت،گفت:  
بهداش��ت از تغذیه سالم آغاز می ش��ود. قبل از 
انق��اب مردم ایران با اینک��ه جمعیت آن زمان 
حدود ۳0 میلیون نفر بود مقدار کالری مصرفی 
آنها به طور متوس��ط ۲ هزار و ۱00 کیلوکالری 
ب��ود، و امروز مق��دار مصرفی ما ب��ا ۸۳ میلیون 
جمعیت، ۲ هزار و ۵00 کیلوکالری اس��ت یعنی 
400 کیلوکالری اضافه ش��ده این به معنای آن 

است که در کشور ما سوءتغذیه وجود ندارد.
روحانی با اشاره به جنایت آمریکا علیه ملت ایران 
خاطرنشان کرد: آمریکا بدون دلیل و بهانه و صرفاً 
به خاطر فش��ار افراطیون داخلی اش، مقابل رژیم 

صهیونیس��تی و عربستان سر تسلیم فرود آورد و 
از برجام خارج ش��د این را هم یک مقام سعودی 
اعام کرد، هم سردمدار رژیم اشغالگر قدس اعام 
کرد و هم افراطیون کاخ س��فید. این تحلیل من 

نیست خبری است که همه دنیا شنیدند.
رئیس جمهور گفت: خارج ش��دن از یک توافق 
یک ننگ برای کش��ور اس��ت اما این ننگ باالتر 
خواهد بود زمانی که این توافق به تایید شورای 
امنیت سازمان ملل رس��یده و بنابراین مقررات 
بین المللی را زیر سر گذاشته و این ننگ بیشتر 
می شود زمانی که  مواد غذایی و داروی هم جزو 

تحریم باشد.
روحانی با تاکید ب��ر اینکه دولت آمریکا مرتکب 
جنایت ضد بش��ری ش��ده و اق��دام آمریکا یک 
تروریسم اقتصادی است، خاطرنشان کرد: البته 
ای��ن به این معنا نیس��ت که ملت ای��ران به زانو 
درآمده باش��د محققین ما، ش��رکت های دانش 
بنیان ما، ش��رکت های داروسازی و کارآفرینان 
ما تاش خود را مضاعف کردند و امروز به سمت 

خودکفایی کامل در حال حرکت هستیم. رئیس 
جمهور تصریح کرد: بی��ش از 9۵ درصد داروها 
را در کشور خودمان تولید می کنیم و این به آن 
معنا نیس��ت که دوستان ما و کشورهای دوست 
منطق��ه ما را فراموش کرده باش��ند آنها به زبان 
ب��ه آمریکا احترام می کنن��د و در عمل با ما کار 

می کنند.
روحانی بیان داش��ت: این که ش��ما می بینید در 
همین شرایط تحریم س��ه و نیم میلیون نفر در 
ای��ن یکی دو هفته اخیر توریس��ت زائر به عراق 
داریم به معنای نش��اط جس��می و روحی ملت 
ایران اس��ت. این زائرین بسیارش��ان با پای پیاده 
می رون��د وقت��ی با پای پیاده به س��مت عش��ق 
می روند اعام می کنند با آقای ترامپ که زانوی 
تو شکسته شده است و پاهای ما قدرتمندانه به 

سمت عشق در حال حرکت است.
رئی��س جمهور گف��ت: اینکه ملت م��ا کمک به 
یکدیگر را از یاد نبردند به معنای این اس��ت که 
ملت ای��ران پیروز در عرصه سیاس��ت، اقتصاد و 
س��امت خواهد بود. حرکت دوستانه همسایگان 
در کن��ار ای��ران به معن��ای شکس��ت آمریکا و 
صهیونیست ها است، دست برادری و دوستی به 
سمت همه همسایگان دراز می کنیم.  فارس

روح هللا زم از دو سال پیش در تور اطالعاتی سپاه بود
سردار توالیی: 

روحانی:
کشورهای دوست با زبان به آمریکا احترام می گذارند اما در عمل با ما کار می کنند

حمایت از مدیران و مبارزه با پولشویی


