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میهمان امسال 
من از خدا خواستم که، ختم خزان باشد امسال

ســال بهار و طلوِع، رنگین کمان باشد امسال
این آسمان گرفته،  ای کاش روشن شود؛ کاش-

آبی ترین سال عمِرِ، این آسمان باشد امسال
شب های آرام امسال، مظنون و نامطمئن اند

شاید که دوران قبل از، طوفانمان باشد امسال
من از خدا خواستم عشق، معنای خوبی بگیرد

لبخند مردم بدوِن، دردی نهان باشد امسال
باشد که دیگر نبینیم، چندین قدم آن طرف تر

همســایه خانه ما، محتاج نان باشــد امسال
یا اینکه دیگر نبینیم، در کوچه های فلسطین

یک کودک پابرهنه، بی خانمان باشد امسال
من از خدا خواستم که، در سفره های سومالی

یک استکان آب شیرین، یک لقمه نان باشد امسال
بمب اتم ها نباشــند، باروت هــا محو گردند

این جنگ های پیاپی، پایان شان باشد امسال
دریای آرام و خامــوش، با ماهیانی فراموش

شاید که در انتظاِر، یک ناگهان باشد امسال
هر کوچه پس کوچه ای را، با آب و جارو بشویید

شاید زمین میزباِن، یک میهمان باشد امسال
عمری ست در ظلمت شب، چشم انتظار طلوعیم

، صاحب زمان باشد امسال... ای کاش سال طلوِعِ
  سعید تاج محمدی

الفبای تو 
ســیب روییده به هر شــاخه ذاتش شیرین

شــده اوقــات زمین بــا نفحاتش شــیرین
دســت در چشــمه لبخند تو بردنــد اگر -

هســت این مزرعه ها آب قناتش شــیرین!
بنویســند را  تــو  الفبــای  کــه  روزگاری 

هم لــب نیزه و هــم کام دواتش شــیرین
فصــل خوبی ســت که بــا رایحــه آمدنش

می رســد ســیب دعا در عرفاتش شــیرین
شــیخ شیراز شدن ســاده و سهل ست اگر -

باشــد این گونه لب شــاخه نباتش شیرین
دارد قشــنگی  وزن  آمدنــش،  مطلــع 

شــیرین فعالتــش  فعالتــن  فعالتــن 
حیرتی نیســت که ثابت بشــود کندوها -

کرده باشــند دهــان با صلواتش شــیرین
 عالیه مهرابی

تب آدینه 
رفتــي و خدا در قفس ســینه تــرک خورد

یک جمعه گذشــت و دل آیینه ترک خورد
دیــدار تــو در حنجــره  اشــک نگنجیــد

صد دیده در این حسرت دیرینه ترک خورد
بــا لهجــه چشــمان پــر از پینــه مهتاب

دســتان غــزل بســته آیینه تــرک خورد
دیــروز تــو را پنجره هــا خــوب ندیدنــد

امــروز زمیــن در تــب آدینه تــرک خورد
  مهدیه یوسفی

طوفان انتظار 
حــاال غــزال عاطفــه تنهاســت بی شــما

یعنی غریب دشــت غزل هاســت بی شــما
منــم تنهاتریــن  تــو  بی حضــور  امــروز 

فــردا ببیــن که معرکه برپاســت بی شــما
جانم به لب رســیده در این قحط سال عشق

کار دلــم، همیشــه خدایاســت بی شــما
آرزو خنــد  گل  تــو  نــگاه  ســمفونی 

جان، نغمه نوش درد و غم آواســت بی شما
انتظــار توفــان  پنجــه  اســیر  دریــا 

در کشــتی شکســته، چه غوغاست بی شما
مــوال بیا، کــه صائــب محراب چشــم تو

گــرم دعــا و غــرق تمّناســت بی شــما
اشک ســت و آه و غربت و تنهایی و ســکوت

ما را هر آنچه هســت، همین هاست بی شما
سید علی اصغر صائم کاشانی

غروب غم انگیز
تــو یک غــروب غم انگیــز می رســی از راه

کــه می برند مــرا روی شــانه های ســیاه
صدای گریــه بلندســت و جمله هایــی هم

شــبیه تســلیت و غّصــه و غمــی جانکاه
بــه گــوش یــخ زده ام می رســد و فریادی

اهلل! اِل  ا ِلــَه  الا ایــن  ُحرمــت  شــبیه 
َو چشم هام، که چشــم انتظار تو هستند! -

اگــر چــه منجمدنــد و نمی کنند نــگاه -
و بغــض می کنــد آنجــا جنازه مــن که -

»تو« را همیشه »نََفس« می کشید و »خود« را »آه«!
چقدر شــب که تو را من مــرور کرده ام و -

رســیده ام به: غزل، ُگل، شــکوفه، دریا، ماه!
بــدون تو، همه عمِر من دو قســمت شــد:

تبــاه دقیقه هــای  تکیــده،  دقیقه هــای 
اگرچــه متــِن بلندی ســت درد دل هایــم

ســکوت می کنم و شــرِح قّصــه را کوتاه -
که بــاز جمعه رســید و نیامدی و شــدند

»غروب جمعه« و »مرگ« و »وجود من « همراه!
بــرای بدرقــه نعــش مــن بیــا هــر روز

که کاِر من شــده ســی بار مرگ در هر ماه
و کِل دلخوشــی زندگــی مــن اینکــه -

انگیز می رســی از راه تو یــک غــروب غم 
 مهدی زارعی

اخبار ادبی و هنری
وقتی قانون لگدمال می شود

جعفر پناهی با فیلمی به نام »ســه رخ« در هفتاد و یکمین جشنواره فیلم 
کن پذیرفته شده است. این درحالی است که وی در سال 1389 به جرم شرکت 
در فتنه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، همکاری فعال با اغتشاش 
گران علیه امنیت کشور و اقدام برای ساخت فیلمی در همین جهت برای ارسال 
به محافل خارج کشــور، دستگیر، محاکمه و به شــش سال حبس و 20 سال 

محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی محکوم شد.
اما طی این مدت با احتســاب فیلم »ســه رخ«، پناهی 4 فیلم ساخته و به 
جشنواره های خارجی فرســتاده که جوایزی نیز دریافت کرده که برخی از آنها 
خیلی عجیب و غریب به نظر می رســند مانند کمک های مالی صندوق آکادمی 
فیلم. یا اینکه تیری فرمو )مدیر هنری جشــنواره کن( در کنفرانس مطبوعاتی 
13 بهمن 1389 در مقابله با ممنوع الخروجی جعفر پناهی ضمن اعالم اعطای 
جایزه »مربی طالیی« به وی، برخالف تمامی معیارهای هنری و ســینمایی از 
سوی تمامی مدیران و سیاســتگذاران جشنواره های جهانی گفت: »از این پس 
جعفر پناهی، عضو هیئت داوران تمام فستیوال های فیلم بین المللی خواهد بود و 

جایگاهی خالی برای او در نظر گرفته شده است.«
نکتــه جالب اینکه جشــنواره کن در همان ســالها، یکــی از محبوبترین 
فیلمســازهایش را تنها به دلیل یک شــوخی کوچک با اســرائیل از جشنواره 
بیرون انداخت و ســال گذشته نیز وزیر به اصطالح فرهنگ اسرائیل به مناسبت 
شصتمین سال اشغال بیت المقدس در حالی مهمان ویژه این جشواره بود که به 
یک فیلم کوتاه ایرانی که اندکی بوی ضد صهیونیستی می داد، حتی اجازه داده 
نشد تا با اجاره اتاق کوچکی، در بازار فیلم این جشنواره )ونه بخش های اصلی و 

حاشیه ای آن( شرکت نماید. 
ســؤال اساسی این اســت که چگونه فردی که حکم قطعی قضایی دارد، به 
این ســهولت می تواند آن را نادیده گرفته و با ســری افراشــته و طلبکارانه در 
جامعه بچرخد و جوالن بدهد و عده ای هم تحت عنوان صنف، ضمن حمایت از 
اعمال غیر قانونی اش، از رئیس اجرایی مملکت رسما بخواهند که او نیز قانون را 
زیرپا بگذارد؟ تساهل هایی اینچنین در اجرای قانون نتیجه ای جز گستاخ شدن 

مجرمین ندارد.
در رونمایی از »هند دوستان« عنوان شد:

داعش به فیلمبرداری ما هم رحم نکرد!
آیین رونمایی و نقد و بررسی مستند »هند دوستان« از جدیدترین تولیدات 
شــبکه افق با حضور حجت االسالم محســن صادقی تهیه کننده، عباس موزون 
نویسنده و کارگردان، محسن اسالم زاده کارشناس در تاالر آمفی تئاتر این شبکه 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، عباس موزون نویسنده و کارگردان این اثر گفت: 
این مستند در سه قسمت به ارتباط معنوی بین شیعیان، اهل سنت، هندوها و 
مردم و دولت هند با امام حسین)ع( و فرهنگ عاشورا می پردازد، چند سال پیش 
روحانیون ساکن هند به مشهد آمدند و سخنرانی های زیادی درباره آداب و رسوم 
هندوها در مراسم عزاداری از جمله ماه محرم داشتند که نظر مرا به این موضوع 
جلب کرد و متوجه شدم که شخصیت حضرت سیدالشهدا)ع( به گونه بی نظیری 

محبوبیت منحصر به فردی را در بین بسیاری از غیر مسلمان ها داشته است.
محسن اسالم زاده در ادامه این جلسه توضیح داد: هرکجای دنیا که می رویم 
امپراطوری رســانه ای برای جــدا کردن ملت ها و قلب ها وجــود دارد. ما خیال 
می کنیم هندوســتان را می شناسیم اما االن می بینیم اصال این طور نیست. همه 
مصرف کننده رسانه شده ایم و این باعث تاسف است. نکته ای که برایم جای سؤال 
دارد این اســت که چرا فیلم در زمانی غیر از ماه محرم و عاشورا در هندوستان 

ضبط شده است؟
عباس موزون کارگردان »هند دوســتان« پاسخ داد: ما زمان و روز استقالل 
هند را برای تصویربرداری انتخاب کردیم. این تنها روزی است که هندی ها با همه 
فشارها حداقل در ظاهر علیه غرب صحبت می کنند و می ایستند. می خواستیم 
تاثیر این ارادت به امام حسین)ع( را در این ایستادگی نشان دهیم. هرچند باید 
بگویم که هماهنگی ها و زمان بندی ها برای دریافت بسیاری از مجوزها از دست 
ما خارج بود. تصاویر ما تماما بدون مجوز گرفته شــده است و ما به عنوان چند 
توریست، دوربین در دســت گرفتیم و فیلم برداری کردیم. حتی در همان روز 
اســتقالل هند هم نتوانستیم از محل اســکانمان خارج شویم. شرایط به شدت 

امنیتی شد تا جایی که داعش هم به این مراسم حمله کرد.
وی اضافه کرد:روند تولید متاســفانه به دالیل مختلفی به طول انجامید،به 
لحاظ کمی کشور هندوستان بیشــترین میزان مسلمان ها را در نوع خود دارد. 
عنوان کار ابتدا »سالم بمبئی« بوده است که اعتراضات نسبتا زیادی را به دنبال 
داشــت که در نهایت کار با تمام مشــکالت ازجمله کمبود مالی،مجوزها و... به 

سرانجام خوبی رسید.
حاشیه سازی حاال خورشید!

ظاهرا حاشیه ســازی های برنامه صبحگاهی رضا رشیدپور برای رسانه ملی 
تمامی ندارد و این برنامه یک بار دیگر دســت به انتشار شایعه در افکار عمومی 

زده است.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که روز 26 فروردین در برنامه حاال خورشید مجری 
بــا یکی از هموطنان زلزله زده به گفت وگو نشســت که مدعی بود از ســاکنان 
ســاختمان های مسکن مهر سر پل ذهاب اســت که پس از تخریب ساختمان 
علی رغم گذشــت 5 ماه از زلزله همچنان در چادر زندگی می کند. این خانم در 
قســمتی از اظهارات خود مدعی شــد توزیع کانکس در مناطق زلزله زده تنها با 
روابط خاص و پارتی بازی میســر است. اما روز گذشته تصاویری منتشر شد که 
نشــان می داد محل سکونت مهمان برنامه رشــیدپور نه تنها تخریب و غیرقابل 
استفاده نشده بلکه نسبت به سایر مردم منطقه از امکانات خوبی برخوردار است. 
این برای چندمین بار است که برنامه حاال خورشید دست به شایعه سازی، جعل 
و تحریف اخبار و انتشــار آن از طریق آنتن زنده رسانه ملی می زند. پیش تر نیز 
مجری برنامه مطلب طنز یکی از طنزنویسان کشور را در قالبی جدی و با آب و 
تــاب فراوان مطرح کرد و اطالعات کامال غلط به مخاطبانش ارائه داد که مجبور 
به عذرخواهی شد. رشــیدپور مدتی بعد یکی از مدیران متخلف و نجومی بگیر 
را بــه این برنامه دعوت و او را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کرد. اقدامی که 
نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت تا جایی که هیئت نظارت بر صدا و 
ســیما به موضوع ورود پیدا کرد و احسان قاضی زاده هاشمی یکی از اعضای این 
شورا خبر از تخلفات برنامه تلویزیونی »حاال خورشید« داد. اکنون یک بار دیگر 
این برنامه با ارائه اطالعات مخدوش دست به تشویش افکار عمومی زده است و 
البته مجری این برنامه صبح دیروز یک بار دیگر مجبور شد تا از مخاطبان خود 

عذرخواهی کند.
سؤال اینجاست آیا تأثیر گسترده ای که اخبار مخدوش این برنامه تلویزیونی 
بــر افکار عمومی می گذارد با یک عذرخواهی نصفه و نیمه مجری برنامه از بین 

می رود؟

هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، مصطفی صدر زاده )وصیت نامه(: سخنان 
مقام معظم رهبری را حتما گوش کنید، قلب شما را بیدار می کند 

و راه درست را نشانتان می دهد.
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حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
دیدار  در  )چهارشــنبه(  دیروز  اسالمی صبح  انقالب 
وزیر و مسئوالن و جمعی از کارکنان وزارت اطالعات، 
مجموعــه وزارت را برآمده از انقالب و فرزندان امام و 
انقالب خواندند و با تأکید بر لــزوم حرکت انقالبی و 
انقالبی ماندِن صد درصِد وزارت اطالعات، با  اشاره به 
ابعاد گوناگون جنگ اطالعاتی جبهه وسیع دشمنان با 
نظام اســالمی، گفتند: یکی از محورهای مهم و اصلی 
این جنگ، »نفوذ و تاثیرگذاری بر نظام محاســباتی 
مســئوالن« و »تغییر باورهای مردم« است که در این 
جنگ، عالوه  بر دفاع و بســتن نفوذگاه ها، باید تهاجم 
نیز انجام، و از هرگونه غفلت و ساده اندیشی جداً پرهیز 

شود.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای ســخنان خود با  اشاره 
بــه حلول ماه شــعبان، این ماه را همچــون ماه های رجب و 
رمضان، بستری مناســب برای ارتباط بیشتر با خدا و انس با 
قرآن و اســتفاده از دعاهای پرمضمون وارده و معرفت اندوزی 
برشــمردند و با  اشاره به شــکل گیری وزارت اطالعات بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی، افزودند: مجموعه اطالعاتی از ابتدا، 
سالم و خالص تشکیل شد و تاکنون نیز به همین صورت باقی 

مانده و امتحان های خوبی پس داده است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تاکید بر اینکه آحاد 
وزارت اطالعــات پدید آمده  انقــالب و فرزندان امام و انقالب 
هســتند، خاطرنشان کردند: بر همین اساس وزارت اطالعات 
و همه کارکنان آن باید همــواره صد درصد انقالبی بمانند و 

انقالبی حرکت کنند.
وزارت اطالعات تابع سیاست های نظام 

ایشان، وزارت اطالعات را تابع سیاست های نظام دانستند 
و گفتنــد: در همه جــای دنیا، دســتگاه های اطالعاتی تابع 

سیاست های نظاِم حاکم بر کشورها هستند.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای با تاکیــد بر اینکه 
چارچــوب سیاســت های نظام جمهــوری اســالمی را امام 
)ره( مشــخص کرده و این چارچوب براســاس وصیت نامه و 
فرمایشات ایشان شکل گرفته اســت، خاطرنشان کردند: در 
این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام است و نه خوِد نظام.

ایشــان با تاکید بر اینکه هرگونه جناح بــازی در وزارت 
اطالعات گناه اســت، گفتنــد: در وزارت اطالعات یک جناح 

وجود دارد و آن، جناِح انقالب است.

رهبر انقالب اســالمی، همه اجزای وزارت اطالعات را به 
مطالعه دقیق وصیت نامه و فرمایشــات امام )ره( توصیه مؤکد 
کردنــد و گفتند: باید همه بخش هــا و بدنه وزارت با مبانی و 
اصول انقالب کاماًل آشنا باشــند و در این چارچوب، انقالبی 

عمل کنند.
جنگ بزرگ و پیچیده جبهه مقابل 

با نظام جمهوری اسالمی 
ایشان در ادامه ســخنان خود به جنگ بزرگ و پیچیده 
جبهه مقابل با نظام جمهوری اسالمی  اشاره کردند و افزودند: 
مــا در میانه یک میدان بزرگ جنگ قرار داریم که یک طرف 
آن، نظام جمهوری اســالمی و طرف دیگر آن، جبهه وسیع و 

قدرتمندی از دشمنان است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ، سرویس های جاسوسی 
طرف مقابل را محور اصلی این رویارویی دانســتند و گفتند: 
دستگاه های اطالعاتی جبهه مقابل به رغم همه امکانات خود، 

تا به حال نتوانسته اند هیچ غلط مهمی انجام دهند.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: البته اگر در 
این جنگ دچار غفلت شویم مغلوب خواهیم شد و اگر دچار 

ساده اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ســپس با اشاره به ابعاد 

این جنگ پیچیده اطالعاتی، گفتند: در این جنگ، شــیوه ها 
و روش های مختلفی در دســتور کار است، از »نفوذ و سرقت 
اطالعــات« و »تغییر محاســبات تصمیم گیــران« و »تغییر 
باورهــای مردم« تا »ایجاد نابســامانی مالــی و اقتصادی« و 

»ایجاد آشفتگی های امنیتی«.
ایشــان با  اشــاره به مســائل اخیر در بازار ارز، افزودند: 
هنگامی که در این مســائل دقت بیشــتری می شود، رد پای 

بیگانه و دستگاه های اطالعاتی آنها مشهود است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: باید در این جنگ و در 
مقابل برنامه های جبهه مقابل ایستاد و برای غلبه بر دشمن، 
عالوه  بر دفاع باید برنامه تهاجم نیز داشت به گونه ای که زمین 

بازی به وسیله دستگاه اطالعاتی ما تعیین شود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای برنامه ریزی بلندمدت با 
پیش بینی رویدادهای آینده، و تحلیل و بررسی دقیق اطالعات 
را یکی از راه های مقابله مجموعه اطالعاتی کشــور با طراحی 

جبهه مقابل برشمردند.
دستگاه ها موظف به عمل بر اساس 

نظر وزارت اطالعات هستند 
ایشان یکی دیگر از راه های مقابله با تهاجم جبهه مقابل 
را جــدی گرفتن موضوع نفوذ دانســتند و افزودند: فردی که 

می خواهد در نظام جمهوری اسالمی، امانت دار کشور و مردم 
باشد باید صالحیت داشته باشد لذا کوچک ترین تردید درباره 
صالحیت افراد باید منعکس شــود و دستگاه ها نیز موظف به 

عمل براساس نظر وزارت اطالعات هستند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنان خود، 
دستگاه های اطالعاتی کشور را به همکاری، هم افزایی و رقابت 

حرفه ای توصیه کردند.
ایشان همچنین به موضوع »مبارزه با فساد«  اشاره کردند 
و گفتند: باید موضوع مبارزه با فســاد بسیار جدی گرفته و با 
شــریان های اصلی آن مقابله شود، زیرا فساد موجب انهزام و 

شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه می شود.
رهبر انقالب اســالمی، فساد را در بسیاری از موارد ناشی 
از روحیه زیاده طلبی و  اشرافی گری و تجمل پرستی دانستند 
و خاطرنشــان کردند: اینکه امام بزرگــوار بارها بر حفظ زّی 
طلبگی و داشــتن زندگی ســاده و معمولی مسئوالن تأکید 

داشتند، به همین علت بود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: مســئوالن در 
نظام اســالمی نمی توانند این تصور را داشته باشند که چون 
مسئوالن در کشورهای دیگر از امکانات گوناگون برخوردارند، 

پس در نظام اسالمی نیز چنین مواردی مباح است.
ایشان تاکید کردند: در جمهوری اسالمی ما با نام اسالم 
به دنبــال حکومت پیامبــر اســالم)ص( و امیرالمومنین)ع( 
هســتیم، بنابراین باید با روحیه  اشرافی گری و شهوترانی به 

شدت مقابله شود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پایان سخنانشــان 
خطــاب به کارکنان وزارت اطالعات گفتند: ســالم من را به 
آحاد مجموعه وزارت در سراسر کشور و به خانواده های خود 
برســانید و بدانید که بخش مهمی از ثواب کارها و فعالیت ها 
متعلق به همسران شما است زیرا این کارها و فعالیت ها نتیجه 

همکاری و تحمل زحمات از سوی آنان است.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، حجت االسالم 
والمســلمین علــوی وزیــر اطالعات بــا بیان گزارشــی از 
فعالیت هــا و رویکردهــای ایــن وزارتخانه، گفــت: آمادگی 
همه ســربازان گمنام را بــرای مقابله با ایادی نظام ســلطه 
و اســتکبار جهانــی به ســرکردگی آمریــکای جهان خوار، 
صهیونیســِم جنایت کار و آل ســعوِد کودک کــش و دفاع از 
 آرمان های انقالب اســالمی تا آخرین قطره خون خود اعالم 

می کنیم.

رهبر انقالب در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطالعات:

هرگونهجناحبازی
دروزارتاطالعاتگناهاست

همزمان بــا 29 فروردیــن روز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران مراسم رژه مقتدرانه یگان های تخصصی 
پیــاده ، محمول و نیروهای والیی ســه گانه ارتش و 
با  پدافند هوایــی خاتم االنبیا)ص(، همزمان  قرارگاه 

سراسر کشور، در تهران برگزار  شد.
روز گذشــته همزمان با روز ارتش و تجلیل از حماســه 
آفرینی های نیروهای ارتش والیی و مقتدر جمهوری اسالمی 
ایران ، افســران، درجه داران و ســربازان یگان هــا و مراکز 
آموزشــی نیروهای زمینی، دریایــی، هوایی و پدافند هوایی 
ارتش و دانشــجویان دانشگاه  افســری امام علی)ع( نیروی 
زمینی، دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، دانشگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( پدافند هوایی، دانشگاه علوم دریایی 
ارتش در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار 

کبیر انقالب اسالمی به اجرای رژه پرداختند.
نیروهای ویژه هوابرد )تیپ 65 نوهد( و بسیج کوی های 
سازمانی نیروهای زمینی و هوایی و پدافند هوایی ارتش نیز 
بــه اجرای نمایش توانمندی های خود پرداختند و یگان های 
موتوری نیروهای ارتش و دژبان ارتش نیز به همراه تجهیزات 

با حضور رئیس جمهور و فرماندهان نظامی انجام شد

رژه اقتدار ارتش والیی جمهوری اسالمی

خود از مقابل جایگاه عبور کردند.
در این مراسم که همزمان با رژه نیروهاي ارتش در سایر 
استان ها و رژه شــناورهاي نیروي دریایي در آب هاي خلیج 
فارس برگزار شد، شــناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت روز ارتش 
در آب هــای خلیج فــارس و دریای عمان اقتــدار خود را به 

نمایش گذاشتند.
دستاوردها و تجهیزات زرهی و خودرویی نیروی زمینی 
ارتش در مراســم رژه روز ارتش جمهوری اســالمی ایران از 
جمله آخریــن نمونه تانــک ذوالفقار ایران تجهیز شــده با 
پیشرفته ترین ســامانه های زرهی موجود در دنیا به نمایش 

گذاشته شدند نیز به نمایش گذاشته شد.
ســامانه های پدافندی بومی جمهوری اســالمی ایران و 
سامانه پدافندی اس 300 نیز در مراسم رژه نیروهای مسلح 
به مناســبت روز ارتش جمهوری اســالمی ایران به نمایش 

درآمد.
همچنین دهها نیروی ویژه چترباز تیپ 65 نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی بر فراز حرم مطهر امام خمینی)ره( 

به اجرای مراسم چتربازی پرداختند.
برای قدرت دفاعی هر سالحی نیاز داشته باشیم 

تولید می کنیم
حسن روحانی رئیس جمهور، در مراسم روز ارتش که در 
جوار حرم مطهر امام راحل برگزار شد، به تقارب روز ارتش و 
روز پاسدار  اشاره کرد و گفت :ارتش و سپاه همواره دوشادوش 
هم و در کنار هم، در گاه ایســتادگی و رزم در میدان جنگ 
و بــرای خدمت بــه مردم در گاه صلح همــواره در کنار هم 
بوده اند. ایثار و فــداکاری آنها در کنار یکدیگر، برای اعتالی 

این سرزمین بوده است.
روحانی با بیان اینکه ارتش بــا انضباط، انگیزه، اخالق، 
آموزش کافی و همچنین سالح و تجهیزات مدرن و آمادگی 
کامــل همواره یک قــدرت مهم بازدارنده بــرای جمهوری 
اســالمی ایران و دفاع از آب و خاک و میهن ما بوده اســت، 
تصریح کرد : وظیفه ارتش طبق قانون اساســی حراســت از 
تمامیت ارزی ســرزمین  و میهن مان و حفظ نظام جمهوری 
اســالمی ایران و استقالل کشور است و همواره ارتش ما این 
سه هدف مهم که در قانون اساسی برای ارتش آمده است از 
یاد نمی برد و در سرلوحه اهداف و سیاست های فعالیت های 

خود قرار می دهد.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: همواره ارتش در چارچوب 
قانــون و در چارچوب انضباط مســیر و راه و وظیفه خود را 
بی کم و کاســت و بدون منت و بدون هیچ ادعایی انجام داده 
اســت، هیچگاه در برابر انجام وظایف خود از دولت و یا ملت 

جایگاهی را نخواسته است.
وی بیان داشــت: اگر در رژیم گذشته در کنار فسادهای 
اقتصادی گاهی نام صاحب منصبان ارتش آن روزگار نام برده 
می شد امروز در هیچ فســادی در کشور ما نامی از امیران و 
بزرگان ارتش وجود ندارد این به معنای پاکی و دســت پاکی 

ارتش و اخالص ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
در منطقه حساسی به سر می بریم 

رئیس جمهور اظهار داشت: ارتش، سپاه قوی و بسیجی 
آماده داریم، ما در یک منطقه بسیار حساسی به سر می بریم 
منطقه بسیار حساس غرب آسیا یا خاورمیانه؛  آنجایی که در 
طول 40 سال گذشته شاهد توطئه های مختلف بوده ایم. اگر 
در چهل سال گذشته ملّت ما، در همه فراز و نشیب ها پیروز 
بوده است، در سایه ارتشــی قوی، سپاهی مقتدر و بسیجی 

کارآمد و نیروی انتظامی آماده به کار بوده است.
رئیس جمهور ادامه داد: در مقطع بســیار حساسی که ما 
امروز قرار داریم نیروهای مسلح ما، عالوه بر امنیت کشور ما، 

توانسته اند در ثبات و امنیت منطقه نقشی بسیار اساسی ایفا 
کنند. امروز ایران، و نیروهای مســلح ما، از هر زمان دیگر در 

مسائل منطقه و جهان تأثیرگذار هستند.
وی تصریح کرد: در حالی که نیروهای نظامی ما، همچون 
نیروهای سیاسی ما، به دنبال تنش در منطقه و جهان نیستند 
و همواره به دنبال صلح و ثبات هستند، اّما قرآن به ما آموخته 

که صلح و ثبات در کنار قدرت امکان پذیر است. 
روحانی با بیان اینکه در ســایه قدرت و اقتدار مشــروع 
اســت که می توان به ندای صلح دیگران پاســخ مثبت داد 
تصریح کرد: همواره کشورهایی احساس اقتدار می کنند که 
به نیروی بومی خود متکی باشــند. اقتدار عاریه ای نمی تواند 
برای کشــوری، عّزت بیافریند. کشورهای منطقه ما، نباید به 
دنبال اقتدار عاریه ای از ســوی قدرت های بزرگ یا یک رژیم 

نامشروع در این منطقه باشند.
وی بــا بیان اینکــه قدرت های متجاوز اطــراف ما النه 
کرده اند، گفت: ارتش و ســپاه به هر سالحی برای دفاع نیاز 
داشــته باشــند تولید یا تهیه می کنیم و برای قدرت دفاعی 

توجهی به نظر دیگران نداریم.
ارتش و سپاه به هر سالحی نیاز داشته باشند 

دولت در کنار آنها است 
وی با بیان اینکه اقتدار واقعی، از آن نیروهای مســلحی 

اســت که در کنار مردم و با حمایت مــردم، وظیفه خود را 
انجام می دهد، اظهار داشت: من در اینجا به صراحت می گویم 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
بــا همه توان و قدرت، به هر تجهیــزی که برای دفاع از این 
کشور نیاز داشته باشند و به هر سالحی که نیاز داشته باشند 
دولــت در کنار آنها و فرهیختــگان جامعه و صنعتگران ما و 
شرکت های دانش بنیان برای ایجاد آن تجهیزات و تسلیحات 

در کنار نیروهای مسلح خواهند بود.
روحانی ادامه داد: ما به دنیا می گوییم هر ســالحی که 
نیاز داشته باشــیم عمدتاً تولید می کنیم و یا اگر الزم باشد 
تهیه می کنیم، منتظر سخن یا موافقت آنها، نظر مثبت آنها، 

نبوده ایم نیستیم و نخواهیم بود. 
وی بــا بیــان اینکه ما قصد تجــاوز به شــما را نداریم 
خاطرنشان کرد: همانطور که فرماندهی معّظم کل قوا در روز 
بعثــت تصریح کردند ما نیازی نداریم که به منافع دیگران یا 
سرزمین دیگران تجاوزی داشته باشیم. کشوری بزرگ داریم؛ 
با منابع عظیم و ملّتی بــزرگ و فرهیخته و در طول ده ها و 
صدها سال گذشته، هیچ گاه کشــور ایران، کشور متجاوز به 
کشــورهای همسایه و منطقه نبوده است و همواره به کمک 

دولت ها و ملّت ها به پا خاسته است.
روحانی افزود: ما خواهــان روابط صمیمانه، و برادرانه با 
همســایگان هستیم و به آنها می گوییم؛ سالح و تجهیزات و 

موشک و هواپیما و تانک های ما، علیه شما نیست. 
رئیس جمهور ادامه داد: به قدرت های بزرگ هم می گویم 
که منطقــه را پر از بــاروت نکنید. برای منافــع خودتان و 
دالرهایی که می خواهید از ذخایر کشورهای عربی این منطقه 
به تاراج ببرید، منطقه را از انواع سالح های مختلف پر نکنید.

اموال ملت های مسلمان این منطقه را تاراج نکنید
وی با بیان اینکه ســالح های شــما نه می تواند آورنده 
اســتقالل برای کشورهای منطقه باشــد و نه می تواند ترس 
و رعبــی را برای ملّت های بزرگی همچون ایران به وجو آورد، 
تصریح کرد: اموال ملت های مســلمان ایــن منطقه را تاراج 
نکنید و تاجرانه با کشورهای این منطقه مواجه نشوید. ذخایر 
آنها را نبرید و کارخانه های اسلحه ســازی خودتان را روز به 

روز توسعه ندهید.
روحانی تنها راه ایجاد صلح در منطقه و جهان را مذاکره 
سیاسی و رفتار مســالمت آمیز دانست و اظهار داشت: ما به 
اقتدار و قدرت نظامی خود توام با تنش زدایی ادامه می دهیم 
و می دانیم نیروهای مســلح ما در هر شرایطی آماده اند تا از 

کشور، استقالل ، عّزت و حیثیت کشورشان دفاع کنند.

بلوچستان صبح  و  مرزبانان سیســتان  از  شــماری 
دیروز)چهارشنبه( در مراسمی با حضور مسئوالن لشکری و 

کشوری با دو همرزم شهیدشان وداع کردند. 
به گزارش ایرنا این دوشــهید به نام هــای ابوالفضل غالم پور 
و وحید حســین زاده روز سه شــنبه در مرز میرجاوه و پاکســتان 
 در درگیری با تروریســت ها به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند.

پیکر این شهدا با حضور نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان 
و امام جمعه زاهدان، استاندار و فرمانده مرزبانی کشور برای انتقال 

به مشهد تا فرودگاه زاهدان تشییع شد.
فرمانــده مرزبانــی کشــور کــه شــب سه شــنبه بــرای 
عیــادت از مجروحــان عملیــات تروریســتی حمله بــه برجک 
مــرزی میرجــاوه بــه زاهدان ســفر کــرد، مدیریت مشــترک 
 مرزهــا میــان دو کشــور همســایه را مــورد تاکید قــرار داد.

در  رضایــی  قاســم  ســرتیپ 
ایــن دیدار گفت: اهداف شــوم 
گروهک های تروریســتی جدی 
ایران اسالمی  است اما مرزبانان 
در تمامی اســتان های کشور به 
بلوچستان  و  سیستان  خصوص 
با مقاومت و رشــادت های خود، 
در مقابــل عملیات کــور آنان 

ایستادگی می کنند. 
وی افزود: دو کشور همسایه 
انتظــار دارند مرز مشــترک به 

صورت مشترک مدیریت شود و این امر یک طرفه میسر نیست. 
فرمانده مرزبانی ناجا تاکید کرد: از کشــور دوست و همسایه 

به  داریــم  انتظــار  پاکســتان 
گروهک های تروریســتی اجازه 
سکونت، آموزش و تجهیز را در 
خاک خود ندهد و این خواسته 
ملت بزرگ ایران است که مرزها 
به صــورت مشــترک مدیریت 

شود. 
اســاس  بــر  افــزود:  وی 
اخبار رسیده، شــنیده می شود 
ارتش پاکســتان برخی از افراد 
را  تروریســتی  گروهک هــای 
دســتگیر کرده اســت که اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، باید آنان 

را به ایران تحویل دهد. 

استقبال از پیکر شهدا در مشهد
مراسم استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا خراسان رضوی 
در حادثــه اخیر میر جــاوه دیروز در فرودگاه بین المللی شــهید 

هاشمی نژاد مشهد برگزارشد.
 وحید حسین زاده و ابوالفضل غالمپور سه شنبه در درگیری با 
گروهی از اشرار در هنگ مرزی میرجاوه به درجه  شهادت رسیدند.
مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان دیروز از مقابل مهدیه 
مشهد به سمت حرم مطهر رضوی برگزارشد. در عملیات درگیری 
مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه و نیروهای بســیجی با اشــرار  در 
بخش مرزی ریگ ملک شهرســتان میرجاوه میل 89، حد فاصل 
پاسگاه چاه لشکر، دو نفر از نیروهای مرزبانی و دو نفر از بسیجیان 
طرح امنیت به شــهادت رسیدند و ســه نفر از نیروهای مرزبانی و 

بسیجی هم مجروح شدند.

وداع مرزبانان سیستان و بلوچستان با همرزمان شهیدشان
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