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قرارگاهفرهنگیحمایتازسیلزدگان
تشکیلشد

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از تشکیل قرارگاه فرهنگی 
حمایت از سیل  زدگان خبر داد و گفت: بعد از حادثه تلخ سیل اخیر پیرو جلسات 
متعدد با دســتگاههای مختلف مقررشــد این قرارگاه با تشکیل کارگروه های 
مختلف در جهت حمایت از سیل زدگان و ثبت نام از داوطلبان گروه های جهادی 

و مردمی اقداماتی را انجام دهد.
ســعید اوحدی با اعالم خبر فوق افزود: رویکــرد مجموعه های فرهنگی 
کشــور همواره خدمت رسانی به مردم بوده اســت، پس از حادثه سیل اخیر 
نیز جلسات متعددی با دستگاههای مختلف انجام شد تا برنامه ریزی شود چه 

اقداماتی را در حوزه فرهنگی می توان برای مردم مناطق سیل زده انجام داد.
وی تصریح کرد: پیرو جلســات صورت گرفته مقرر شد تا شورایی در این 
قرارگاه فرهنگی با حضور ســازمان بسیج مســتضعفین، نهاد نماینده والیت 
فقیه در دانشگاه ها، وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
ســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، کمیته ملی المپیک، ســازمان صدا وســیما، شورای عالی انقالب 
فرهنگی، انجمن خیرین مدرسه ساز و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

ایجاد شود. 
اوحدی افزود: با تشــکیل این شــورا در قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل 
زدگان کارگروه هــای مختلفی در زمینه های فرهنــگ و هنر، ورزش، خیرین 
و... تشــکیل شد و دستگاه های مختلف اجرای مســئولیت های مرتبط با این 

کارگروه ها را عهده دار شدند. 
اوحدی اظهار داشــت: همچنین مقرر شد در کنار جمع آوری ملزومات و 
کمک های مردمی که از روزهای گذشته در تمامی فرهنگسراهای تهران آغاز 
شده است ثبت نام گروه های داوطلب مردمی برای ارایه خدمات فرهنگی هنری 

در مناطق سیل زده نیز صورت گیرد. 
رئیس ســازمان فرهنگــی هنری شــهردای تهران در پایــان ضمن ابراز 
همدردی با مردم سیل زده و حمایت شهروندان از مردم در مناطق سیل زده 
گفت: برای تمامی این اقدامات »پویشــی« با شعار »بي قرار توام« و هشتگ 

»کنارتم هموطن« شکل گرفته است.
ارتباطسیلزدگانومردمباستادهایبحران

ازطریق»رادیوامداد«
شبکه رادیویی تازه تأسیس شده »صدای امداد« امکان ارتباط مردم و سیل 

زدگان با ستادهای بحران و امدادگران را فراهم می کند.
علیرضا حبیبی، مدیر رادیو امداد در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: 
با توجه به اینکه شــرایط بحران در مناطق ســیل زده کشور، طوالنی شده 
اســت و هم اکنون شاهد اوج بحران سیل در دو استان لرستان و خوزستان 
هســتیم، رادیو به عنوان سریع ترین رسانه در اختیار مردم، وظیفه خودش 
دید تا در کنار مردم باشــد. در نتیجه شبکه رادیو امداد با شعار »مهربانی و 
همدردی با آسیب دیدگان و همراهی با مسئوالن« بطور 24 ساعته فعالیت 
خود را آغاز کرد. به طوری که شبکه رادیو امداد با راه اندازی قرارگاه هایی در 
مناطق سیل زده بطور لحظه به لحظه، مسائل و اتفاقات این مناطق را رصد 
می کند تا هم اخبار واقعی و درست به دست مردم برسد و از انتشار شایعات 
جلوگیری شود و هم اینکه به کاهش آالم و خسارات معنوی و عاطفی مردم 

بپردازیم و نیز روند بازسازی و امدادرسانی را پی گیری دائم  نماییم.
وی افــزود: این شــبکه هم روی موج اف ام قابل دریافت اســت و هم 
از طریق رادیو نمای تلویزیون و نیز به وســیله اپلی کیشــن ایران صدا ارائه 

می شود.
مدیر رادیو امداد همچنین از ایجاد راه های ارتباط مردم با این شــبکه 
خبر داد و گفت: این شــبکه شــرایطی را فراهم کــرده که مردم بطور 24 
ســاعته می توانند با ارتباط با این شبکه به ســتاد های بحران و گروه های 
نجات و امداد دسترســی پیدا کنند و نیازهای خود را اعالم کنند. حتی به 
وســیله رادیو امداد می توان امداد هوایی برای گرفتار شدگان در مناطق در 
محاصره سیل را ایجاد کرد. تماس های مردمی نیز حتما پی گیری می شود. 
این دو راه ارتباطی عبارت اســت از سامانه پیامکی 30000955 و شماره 

تلفن 22163340. 
روایتیکنویسندهازحضورعراقیها

درمناطقسیلزدهایران
یک فعال فرهنگی حاضر در مناطق ســیل زده خوزستان، به روایت حضور 

عراقی ها برای کمک به مردم ایران در این مناطق پرداخت.
حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز، به کیهان خبر داد: امروز )دیروز، 
جمعه 23 فروردین( حدود ســاعت یک بعد از ظهر و در مرز شــلمچه با ورود 
تعداد دیگری از موکب های مردمی و خودجوش غذاپز از شــهر بصره عراق که 
پرچم ایران و عراق بر دوش دو خانم را در جلوی همه ماشین هایشان به نشانه 
وحدت مردم دو کشور نصب کرده بودند مواجه شدیم. آنها اصرار شدید داشتند 
که اســتراحت نکرده و نهار نخورده هرچه زودتر تعیین شود که بهتر است در 
کدام نقطه مشکل دارتر سیل، مستقرشوند. جالبتر آن بود که از چند روز قبلتر، 
موکب های اربعینی از همین عرب زبانان بصره در شهرهای لر زبان استان لرستان 

مستقر شده بودند.
وی افزود: واقعا که انســانیت واقعی مرز، نژاد و زبان نمی شناسد. ولی نکته 
جالب تر آن بود که در اظهار نامه گمرکی شان به وجود چندین گونی اسباب بازی 

برای بچه های سیلزده اشاره کرده بودند. 
این جانباز دوران دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: مردم شــریف بصره؛ از 
شــما و دیگر مردم کشور عراق و نیز دیگر ملت های کمک کننده به عنوان یک 
جانباز جنگ و شاید نماینده کوچکی از ملت ایران، خاضعانه تشکر می کنم. درود 

بر دوستی بین ملت ها.
مشکلسازمانزیباسازیتهران

باهنرانقالبچیست؟
سازمان زیباسازی شهرداری تهران، از تزیین معابر عمومی این شهر با 
آثار هنری انقالبی خودداری می کند که این مسئله جای پی گیری دارد.

به گــزارش خبرنگار کیهان، یکی از کاربردهــای هنرهای حجمی و 
تجسمی، تزیین و زیباسازی سطح شهرهاست. در همه جای دنیا، ازجمله 
در ایران نیز شــهرداری ها از آثار هنری برای ایجاد تنوع بصری و دمیدن 

روح فرهنگ و هنر بهره می برند. 
اما اتفاق قابل تأمل درباره ســازمان زیباســازی شهرداری تهران این 
است که در مقاطع مختلف، به رغم ارائه رایگان آثار هنری انقالبی به این 

سازمان، حاضر به نمایش عمومی این آثار نشده است!
ازجمله بهمن سال قبل که با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
همزمان بود، ســازمان زیباسازی شهرداری تهران، از نمایش آثار برگزیده 
جشــنواره هنر مقاومت خودداری کرد و به جای آن، تابلوهای مفهومی و 
انتزاعــی را به کار برد! درحالی که دبیرخانه جشــنواره هنر مقاومت، آثار 
برگزیده این جشنواره با مضامین انقالبی را بطور رایگان در اختیار سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران قرار داد تا در معرض دید عموم شهروندان قرار 
گیرند و پاسخگوی مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب باشد، اما 
این سازمان حاضر نشد تا حتی یکی از آثار را در معابر شهری به کار برد.

همچنین فروردین امسال و موقع برگزاری هفته هنر انقالب اسالمی، 
باز هم سازمان زیباسازی شــهرداری تهران حاضر به اکران آثار برگزیده 
گنجینه هنر انقالب نشــد! محمد زرویی نصرآباد، مدیرعامل سپهر سوره 
هنر و دبیر اجرایی هفته هنر انقالب اســالمی، در این باره گفت: علیرغم 
همکاری شــهرداری تهران و دســتور نمایش آثار تجسمی گنجینه هنر 
انقالب اســالمی اما ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران با این دستور 
موافقت نکرد و گویا برنامه های مهم تری داشــتند و راغب به نمایش این 

آثار نبودند.
به هر صورت، خودداری و مخالفت سازمان زیباسازی شهرداری تهران 
با نمایش و معرفی آثار هنری با مضامینی چون مقاومت و انقالب اسالمی، 
سؤال برانگیز است. نهادهایی چون شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی 
انقالب فرهنگی و حتی قوه قضائیه، می توانند این مسئله را بررسی کنند.
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در خوزستان و لرستان
مدافعانحرمازعراق،افغانستانوپاکستان

بهیاریسیلزدگانآمدند
سرویس سیاسی- 

در پــی دعوت فرمانــده محبوب مدافعان حرم، ســردار 
سرلشگر قاسم سلیمانی برای کمک به سیل زدگان، رزمندگان 
مدافع حرم از حشدالشعبی عراق تا لشکر فاطمیون افغانستان 
در قالب موکبهای خدمت رسانی و اردوهای جهادی به مناطق 

سیل زده کشورمان شتافته اند. 
پس از وقوع ســیل در خوزســتان، ســردار قاسم ســلیمانی در 
برخی از مناطق ســیل زده این اســتان حضور یافت و در سخنانش با 
دعوت از مشــتاقان مدافع حرم به خوزســتان عنوان کرد که کمک به 
حادثه دیدگان سیل اخیر یک دفاع از حرم است. در پی سخنان فرمانده 
محبوب مدافعان حرم، بســیجیان و رزمندگان فاطمیون با برپایی یک 
اردوی جهادی عازم کمک رسانی به سیل زدگان استان لرستان شدند.

همچنین پس از بیانیه ســردار ســلیمانی برای کمــک به مردم 
ســیل زده، گروه ها و طیف های عراقی به منظور حمایت و کمک رسانی 

به مردم سیل زده کشورمان اعالم آمادگی کردند.
بیش از 20 موکب عراقی با محوریت حشدالشعبی عراق از مرزهای 
ایالم و خوزســتان وارد کشــور شــده اند. این موکب ها با 40 دستگاه 
کامیون حامل کمک های مردمی عراق به ویژه کاالهای اساســی وارد 
کشور شده که مهم ترین مأموریت آنها خدمات دهی و توزیع کمک های 

مردمی و امدادرسانی به سیل زدگان است.
نکتــه جالب توجه اینکه شــعار نوشــته شــده روی کامیون های 
رزمندگان حشد الشــعبی عراقی »حب الحسین یجمعنا« است. یعنی 
مهم نیســت که تو ایرانی باشــی یا عراقی،عرب هســتی یا عجم،سیاه 
هســتی یا سفید، عشــق حسین )علیه الســالم( ما را به دور هم جمع 

می کند. 
واحد مهندسی و لجستیک حشد الشعبی در خدمت سیل زدگان

همچنین واحد مهندســی و لجستیک سازمان بسیج مردمی عراق 
)الحشد الشعبی( برای کمک به مهار سیالب ها عازم مناطق مرزی ایران 

و عراق شده است.
الحشد الشعبی عراق در اطالعیه ای اعالم کرد که واحد مهندسی و 
لجستیک این سازمان شامل دهها لودر و گریدر و ماشین های راهسازی 
دیگر پنجشنبه شب برای هدایت و مهار صحیح سیالب و جلوگیری از 
ورود آن به مناطق شهری عازم مناطق مرزی ایران با عراق شده است.

در این اطالعیه آمده است که این واحد با هماهنگی مقامات ایرانی 
و عراقی وارد خاک ایران شده تا مناطق مرزی دو کشور و شهر العماره 

مرکز استان میسان را از سیالب گرفتگی نجات دهد.
سازمان بسیج مردمی عراق روز چهارشنبه نیز یک محموله حاوی 
کمک های مردم جنوب عراق به ســیل زدگان ایرانــی را جمع آوری و 
با هماهنگی سرکنســولگری ایران در بصره به مناطق ســیل زده ایران 

ارسال کرد.
همچنین در ادامه کمک و همبستگی عراقیها با مردم سیل زده در 
ایران ، یکی از موکبهای شهر بصره با استقرار در روستایی نزدیک اهواز 

روزانه برای 1500 نفر غذا طبخ می کند.
در این موکب که 20 نفر از شــهروندان عراقی مشغول به خدمت 
رســانی به سیل زدگان هســتند در روستای شــریعتی از توابع شهر 
حمیدیه نزدیک اهواز در اســتان خوزســتان ، برای سیل زدگان غذای 

گرم آماده و منتقل می شود.  
کمپین کمک به سیل زدگان ایران از فلسطین تا تونس

همچنیــن کمپین »اهل وفا« جهت کمک به ســیل زدگان ایرانی 
در 6 کشــور فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق و تونس از دیروز طی 

مراسمی در شهر غزه آغاز به کار کرده است.
قرار اســت که کمک های مردمی این کشورها به مرکز بین المللی 
عدالت برای صلح در ایران تحویل داده شــده و در مناطق ســیل زده 

گلستان و لرستان توزیع شود.
بر اساس این گزارش، کمک های جمع آوری شده و پیام همبستگی 
ملت های مقاوم منطقه توســط داوطلبین مرکز بین المللی عدالت برای 
صلــح به مناطق ســیل زده خواهد رفت. مراســم افتتاحیه این پویش 
مردمی روز پنجشــنبه در شهر غزه فلســطین با حضور اقشار مختلف 

مردم برگزار شد.
در این مراســم شرکت کنندگان بر همبســتگی و همدردی مردم 
قهرمان فلسطین با مردم صبور و مقاوم ایران در میانه  خسارات و تلفات 

ناشی از سیل های اخیر تأکید کردند. 
آنها همچنین خواستار تقویت روح محبت و صمیمیت بین دو ملت 
ایران و فلسطین و نمایاندن ایستادگی فلسطینیان در کنار مردم ایران 
مقابل تحریم های ظالمانه اقتصادی ایاالت متحده آمریکا شده و رسما 

شروع بکار این پویش جهانی را اعالم نمودند.
برگزار کنندگان این کمپین که متشــکل از 6 کشــور فلســطین، 
لبنان، ســوریه، یمن، عراق و تونس می باشــند، به عنوان اولین اقدام 
جهت کمک و همبســتگی با ملت ایران در حوادث اخیر، مراســمی را 
در شــهر غزه برگزار کردند که در آن اقشــار مختلف از جمله شماری 
از فعالین سیاســی، فرهنگی، رسانه ای، رزمندگان مقاومت فلسطینی و 

جمعی از خانواده های شهدا حضور داشتند.
آیتاهللمکارمشیرازی:

برایحلمشکلسیلهمهبهصحنهبیایند
 استاد برجســته درس خارج حوزه با صدور بیانیه ای در 
مورد سیل خوزستان تأکید کرد که حل مشکالت سیل اخیر 
در همه نقاط کشــور از جمله خوزستان بدون همکاری عموم 

مردم میسر نیست.
به گزارش رســا، در این بیانیه آمده اســت: اســتان خوزستان از 
بهترین اســتان های کشور و مردم آن از بهترین هموطنان ما هستند 
آنها بســیار خونگرم و مهربان و مجاهدند و شــهیدان فراوانی که در 
جنگ تحمیلی نثار کشور و نظام کردند بهترین دلیل بر عالقه آنها به 
نظام و کشور اســت. به همین دلیل سیل اخیر که مشکالت فراوانی 
برای این عزیزان فراهم ساخته برای ما بسیار دردناک است. بارها گفته 
ایم مشکالت سیل اخیر در همه نقاط کشور از جمله خوزستان بدون 
همکاری عموم مردم و حتــی ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند 
میسر نیست، هرچند خدمات دولت و سپاه و ارتش جمهوری اسالمی 

و سایر نهادها بسیار با ارزش بوده است.
در ادامه این بیانیه خاطرنشــان شده است: اینجانب ضمن کمک 
ناچیزی در دو مرحله ســیصد و پنجاه میلیون تومان از طریق هالل 
احمــر و کمیته امداد به این برنامه کمــک کردم و اکنون تصمیم بر 
این شــد جمعی از فضالی جوان حوزه )در مرحله اول حدود 50 نفر( 
که در مؤسســة دار االعالم لمذهب اهــل البیت)ع( همکاری دارند با 
امکاناتی به خوزستان بفرستیم تا به یاری هموطنان خوزستانی خود 
بشتابند و مخصوصا به مسائل فرهنگی آنها نیز اهمیت فراوان بدهند 
و تــا آنجا که در توان دارند در این راه بکوشــند و از آالم مردم عزیز 

خوزستان بکاهند.

اخبارادبیوهنری

رهبر معظم انقالب: روشنفکر حقیقی جماعت حزب اهلل اند، 
روشنفکر اینها هستند. غیر جماعت حزب اهلل، یا مرتجعند، 

یا وابسته اند، یا مقلدند، آنهم مقلدهای بد و زشت.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

ایمانبهخداودعاالزمههدایتیابیانسان
»و هنگامــی که بنــدگان من، از تو درباره من ســوال 
کنند، )بگو:( من نزدیکم، دعای دعاکننده را به هنگامی که 
مرا می خواند، پاسخ می گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند، 

و به من ایمان بیاورند،  تا راه یابند)و به مقصد برسند(«.
بقره-۱۸6

گزارش خبری کیهان

خروش یکپارچه ملت
علیه آمریکا و در حمایت از سپاه

روز گذشــته سراســر کشــور شاهد 
راهپیمایی هایی بود کــه با هدف حمایت از 
از تصمیم دولت آمریکا  انزجار  سپاه و اعالم 
امدادگران  میان تجمع  این  انجام شــد، در 
مناطق ســیل زده در حمایت از سپاه، جان 
مخاطب را هم از عطر کمک به هم نوع و هم 

از زیبایی وحدت آکنده می ساخت.  
مردم ایران اســالمی در اســتان های مختلف 
کشــورمان پس از اقامه نماز جمعه با شــرکت در 
راهپیمایــی ضمــن محکومیت اقــدام آمریکا در 
تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

خشم و نفرت خود را از این اقدام ابراز کردند.
مــردم در راهپیمایی تهران که دیروز از مقابل 
درب دانشــگاه تهران تا میدان انقالب برگزار شد، 
اقدام نابخردانه و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا، در 
تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

را محکوم کردند.
راهپیمایی مردم بوشــهر در حمایت از ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هم از مصالی نماز جمعه 
تا میدان قدس برگزار شد. این راهپیمایی در شهرهای 
مختلف استان نیز برگزار شد. مردم در این راهپیمایی 
شــعار »مرگ بــر آمریکا«، »مرگ بر اســرائیل« و 
لَّه«، »رهبر اگر فرمان دهد جان را  ا الِذّ »َهیَهــاَت ِمَنّ
فدایش می کنیم، جان را فدای نهضت پر افتخارش 
می کنیم«، »ترامپ جنایت می کند، سعود حمایت 
می کند«، »ای رهبر آزاد آماده ایم آماده« سر دادند.

تظاهــرات مــردم مازندران هم پــس از اقامه 
نمازجمعه در مناطق مختلف مازندران برای حمایت 
از سپاه پاســداران انقالب اســالمی و محکومیت 

اقــدام خصمانه ترامــپ و آمریکا برگزار شــد. در 
این تظاهرات، شــرکت کنندگان در راهپیمایی با 
سردادن شعارهایی نظیر »من سپاهی ام« حمایت 
خود را از نیروهای مردمی و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعالم کردند. حضور گسترده اقشار مردمی 
و مسئوالن با لباس های سبز سپاهی و بسیجی در 
تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران، چشمگیر بود.

در کردســتان نیــز ظهر دیروز و بعــد از اقامه 
خطبه های نماز جمعه در شهرها و مناطق مختلف 
اســتان راهپیمایی در راســتای حمایت از ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی برگزار شد. راهپیمایی 
حمایت از ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهر 
سنندج بعد از اقامه خطبه های نماز جمعه از مسیر 
خیابان حضرت امام خمینی به سمت میدان انقالب 

انجام شد.
جمعی از مردم مشــهد هم به همراه شــرکت 
کنندگان در نماز جمعه همزمان با سراســر کشور 
با شــرکت در راهپیمایی ویژه حمایت خود از سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی را اعالم کردند. در این 
مراســم که پس از اتمام نمــاز جمعه از رواق امام 
خمینی)ره( آغاز شد، شرکت کنندگان با سردادن 
شــعارهای »ما همه سپاهی هســتیم«، »مرگ بر 
آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« خشم و انزجار خود 
را از اقدام اخیر آمریکا اعالم و همبســتگی خود با 

سپاه پاسداران را اعالم کردند.
در استان گلستان هم مردم با در دست داشتن 
پالکاردهای »من هم یک ســپاهی ام« از سپاه به 
عنــوان یکی از نیروهای نظامی برخاســته از بطن 
جامعه حمایــت کردند. همچنیــن نمازگزاران با 
شعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 
و »ایران ســپاهی شده، ترامپ روانی شده« انزجار 
خود را در قراردادن نام سپاه در فهرست سازمان های 
تروریستی از سوی آمریکا اعالم کردند و از سازمان 
و نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان 
ملل خواستند تا این اقدام غیرقانونی رئیس جمهوری 

آمریکا را محکوم کنند.
مردم دارالعباده یزد هــم در این راهپیمایی با 

سر دادن شعارهای »آمریکا در چه فکریه، ایران پر 
از بسیجیه« و »ما همه پاسداریم« حمایت خود را 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کردند. این 
راهپیمایی در اردبیل هــم با حضور آحاد مختلف 
مــردم از مقابل مصالی اردبیل واقع در مقابل بازار 
تاریخی این شهر آغاز و در خیابان امام خمینی)ره( 

اردبیل ادامه یافت.
این روایتی محدود آن هم فقط از چند شــهر 
کشور بود. از همین قبیل در شهرهای بزرگ کشور 
و مراکز اســتان ها راهپیمایی در حمایت از ســپاه 

انجام شد.
قطعنامه پایانی

راهپیمایی ها با قطعنامه ای به پایان رسید که در 

بخشی از آن تاکید شده بود: »سردمداران کفرپیشه 
شیطان بزرگ آمریکا با کارنامه سیاه و جنایت های 
ضدبشــری از جمله قتل و عام مردم مظلوم یمن، 
نیجریه، بحرین، فلسطین، افغانستان، سوریه و عراق 
را مصداق اَتَِمّ تروریست دولتی و تروریست پروری 
دانسته و اتخاذ تدابیر انقالبی قوای مقننه، مجریه و 
قضائیه و دیگر مسئولین نظام برای مقابله همه جانبه 
با این دشمن بشریّت و اذناب زبون و ذلّت پیشه آن 
از جمله رژیم جعلی و خون آشــام صهیونیستی و 

آل سعود خائن را خواهانیم.«
این قطعنامه سپس افزوده: »دلیل وحشت رژیم 
کودک کش صهیونیســتی و عصبانیت ترامپ ابله 

از سپاه پاســداران همانا اقتدار، شکست ناپذیری و 
تأثیرگذاری این سربازان دالور و جان برکف اسالم 

در منطقه می باشد.«
ای وای؛ اگر ملوان های ما 

دوباره اسیر شوند؟! 
نشــریه آمریکایی »فارین پالیسی« در مطلبی 
به بررســی اقدام دولت آمریکا به ریاست »دونالد 
ترامپ« در تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پرداخته و نوشت این تصمیم نه تنها 

در خدمت منافع واشنگتن نبوده بلکه آمریکایی ها 
را در سراسر جهان تهدید می کند.

در ابتدای این مطلب ضمن اشاره به اینکه دولت 
ایران می تواند از طرق مختلفی انتقام این اعالمیه را 
بگیرد، آمده است: »اگر ایران همین لحظه تصمیم 
بگیرد که تنش ها را علیه نظامی های آمریکا افزایش 
دهد، گزینه های متعددی دارد. آنها می توانند روی 
مناطقی که هم اکنون سپاه در آنجا حضور مستقیم 
دارد یــا روی گروه هــای غیردولتــی ذی نفوذ )در 

منطقه( تمرکز کنند.«
فارین پالیســی با بیان اینکه نیروهای حزب اهلل 
لبنان در سوریه، کتائب حزب اهلل، عصائب اهل الحق 
و ســازمان بــدر در عراق می توانند به جای ســپاه 

و به صورت غیرمســتقیم انتقام ایــران را از آمریکا 
بگیرند، می نویسد: »جدای از این حمالت نظامی، 
ایاالت متحده می تواند از عواقب دیپلماتیک اقدام 
ایران در تروریســتی شــناختن فرماندهی مرکزی 
آمریکا )سنتکام( آسیب ببیند. مسئله ای که پیشتر 
یک سوءتفاهم ساده بود، اکنون می تواند به شکاف 

روبه گسترش تبدیل شود.«
دولت ترامپ 

به راحتی از این شر خالص نمی شود
در ادامه این گزارش آمده است: »ایران هم اکنون 
تهدید کرده که شناورهای آمریکایی در خلیج فارس 
آرامش نخواهند داشــت... اگر اتفاقی مشابه سال 

2016 رخ دهد و نیروهای سپاه، ملوانان آمریکایی را 
در خلیج فارس بازداشت کنند، واشنگتن دیگر هیچ 
کانال رسمی یا غیررسمی ارتباطی برای آزاد کردن 
آنها نخواهد داشــت. در عوض، ایرانی ها می توانند 
گروگان های آمریکایــی را برای مدت طوالنی نزد 

خود نگاه دارند یا حتی به آنها آسیب بزنند.«
فارین پالیســی ضمــن اذعان به اینکه ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، قوی ترین نهاد نظامی 
ایران اســت، می افزاید: »همچنین ارتش ایران که 

مسئول فعالیت ها در تنگه باب المندب، خلیج عدن 
و خلیج عمان است، می تواند از موقعیت خود برای 

تحریک آمریکا استفاده کند.«
نویســنده این گزارش معتقد اســت: »حتی 
اگــر ایران آغازگــر اقدامی علیه آمریکا نباشــد، 
بازهــم برخورد بین نظامیــان آمریکایی و ایرانی 
در آینده نزدیک غیرقابل اجتناب است... افزایش 
روزافزون نفوذ ایران در عراق و سوریه و همچنین 
گســترش نیروهای تحت حمایــت آن در لبنان، 
بحرین و یمن بدان معنی اســت که دولت ترامپ 
 نمی توانــد به ســادگی از شــر ایرانی ها خالص 

شود.«
فارین پالیســی در پایــان با تاکیــد بر اینکه 
واشنگتن باید راهی پیدا کند تا با ایران بر سر مسائل 
ژئوپلتیکی منطقه به توافق برســد، می نویسد: »اما 
کاری که ایاالت متحده انجام داد، افزایش احتمال 
تنش های تالفی جویانه با تهران بود، مســئله ای که 
بــه منابع دیپلماتیک قابل توجهی برای اجتناب از 
درگیری های منطقه ای نیاز دارد که می تواند اسرائیل 

و کشورهای عربی را نیز درگیر کند.«
کابوس های بی پایان و لیست درمانی!

گفته می شود که اقدام حماقت آمیز آمریکا در 
تروریستی اعالم کردن ســپاه به درخواست رژیم 
منفور آل سعود و رژیم اشغالگر قدس صورت گرفته 
اســت. این رژیم های جعلی که از ترس ســپاه به 
کابوس های بی پایان دچاره شده اند برای چاره جویی 
دست به دامن آمریکایی ها شده اند و دولت آمریکا 
نیز ســراغ لیست هایش رفته و نام سپاه را در یکی 

از آنها وارد کرده است.

به نوشــته جروزالم پست، پمپئو که چهارشنبه 
در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا حضور 
داشــت تصریح کرد قرار دادن ســپاه پاسداران در 
فهرست سازمان های »تروریستی« به خاطر اسرائیل 

بوده است.
»میچ مک کانل« سناتور ارشد جمهوری خواهان 
نیز در کنگره نیز پنج شنبه در یک میزگرد آل سعود 
را یکــی از مهم ترین متحدان آمریــکا علیه ایران 
توصیــف کرد و پس از آنکه با ســؤال درباره قتل 
خاشــقجی روبرو شــد گفت: »در تالش هســتیم 
بهترین روش را برای پاســخ دادن ]به قتل جمال 
خاشقجی[ پیدا کنیم.یقیناً آنچه اتفاق افتاد بسیار 
زننده و غیرقابل قبول بود. از طرف دیگر، عربستان 
ســعودی جزو مهم ترین متحدان ما علیه ایرانی ها 
است. بنابراین یافتن مناسبترین پاسخ دشوار است.«

هدف قرار دادن سپاه 
داعش را زنده نمی کند

از طرف دیگر برخی کارشناســان بر این نکته 
تاکید دارند که طرح های آمریکایی-صهیونیســتی 
مانند تبدیل غرب آسیا به »النه زنبور« که قرار بود 
با پرورش و پراکندن تروریســت های داعشی انجام 
شود برای غرب بسیار پرهزینه بوده و از آنجایی که 
سپاه با حداقل امکانات و استعدادش این طرح ها را 
بر هم زده است اکنون بیش از پیش مغضوب آمریکا 

و صهیونیست ها قرار گرفته است.
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشــورمان نیز 
در صفحه شــخصی خود خطاب بــه آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و آل ســعود نوشت: »بازندگان جنگ 
منطقه ما علیه ترور نمی توانند تاریخ را پاک کنند. 
هدف قرار دادن ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
داعــش و النصره، یعنــی مشــتریان و مخلوقین 

]بازندگان منطقه[ را احیا نخواهد کرد.«
ظریف در ادامه به آنها تاکید می کند: »خانم ها 
و آقایان، بازی تمام شــده: زمان آن است که با این 
واقعیت روبرو شوید که شما تمام انتخاب های اشتباه 
را انجام دادید و قربانی کردن دیگران نوشــداروی 

شما نخواهد بود.«

حجت االسالم مروی در بازدید از مناطق 
سیل زده لرستان گفت: اولویت آستان قدس 
رضوی)ع( رســیدگی به مردم سه استان 

سیل زده است.
حجت االســالم احمد مروی، تولیت آســتان 
قدس رضــوی)ع( ظهر پنجشــنبه در بازدید از 
مناطق ســیل زده لرســتان در جمع خادم یاران 
رضوی با اشاره به اینکه خدا را سپاس گذار و شاکرم 
کــه در اولین روزهای خدمتم در آســتان قدس 
رضوی این توفیق را پیدا کردم در شــرایط فعلی 
خدمتی هرچند کوچک به ســیل زدگان داشته 
باشــیم، اظهار داشت: امروز محروم ترین مردمان 
جامعه ما سیل زدگان هســتند، این مردم فقیر 
نبودند و نیســتند؛ کسب و کار و خانه داشته اند، 
آبــرو و اعتبار دارند، بر اثر حادثه طبیعی زندگی 
خود را از دســت دادند و به چشم فقیر نباید به 

آنها نگاه کنیم.
وی تصریح کرد: اینها انسان ها و خانواده های 
محترم، آبرومند، شریف، محترم و معتبری هستند 

و وظیفه خود می دانیم به آنها رسیدگی کنیم.
تولیت آســتان قدس رضوی)ع( با بیان اینکه 
همانگونه که در حکم رهبری آمده است رسیدگی 
به نیازمندان وظیفه ماســت، اولویت کار آستان 

را رسیدگی به سه اســتان سیل زده خوزستان، 
گلســتان و لرستان می دانیم، تصریح کرد: خوشا 
به حال شــما که فرصتی بــرای خدمت به مردم 
زیر پرچم امام رضا)ع( پیــدا کرده اید؛ وقتی در 
زیــر پرچم آقا کار کنیم دیگر خســتگی نداریم، 
شب و روز نمی شناسیم، امام رضا)ع( صاحب کار 
و فرمانده اصلی ما هســتند و در حقیقت ما را به 

این مأموریت فرستاده اند.
مردم سیل زده، مهمان امام رضا)ع(

حجت االسالم مروی ادامه داد: روزی همراه با 
مقام معظم رهبری به منطقه یاســوج و به سیاه 
چادرها رفتیم و چند وزیر هم بودند، آقا فرمودند 
در این ســیاه چادر آمده ایــم تا زندگی مردم را 
ببینیم و لمس کنیم، اینکه در تهران بنشــینیم 

و کارشناســان به ما گزارش دهنــد این کفایت 
نمی کند، باید از نزدیــک زندگی و درد مردم را 
لمس کنیم تا بتوانیم درســت تصمیم بگیریم و 
مطابق با نیازهای حقیقی مردم تصمیم بگیریم.

وی با  اشاره به اینکه امروز ما به نمایندگی از 
رهبر انقالب در منطقه حضور یافته ایم و نماینده 
ولی فقیه در لرســتان نیز گزارش های الزم را به 
رهبری ارائه می دهند، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب از ابتدا دغدغه مردم سیل زده را داشتند 
و ســؤال می کردند چه خبر و چه اقداماتی شده 
است، دستگاه های امدادی و خدماتی چه کردند.

به گزارش مهر، تولیت آستان قدس رضوی)ع( 
خطاب به خادم یاران رضوی مشغول فعالیت در 
آشپزخانه دفتر تولیت آستان قدس لرستان، گفت: 
در تهیــه غذا و توزیع غذا کرامت مردم را رعایت 
کنید، با چشم حقارت به مردم نگاه نکنید، با عزت 
و احترام هر اقدامی انجام شود؛  در پخت و پز دقت 
کنید و غذای خام و بد به مردم ندهید، این مردم 
مهمانان امام رضا)ع( هستند، غذای خوش پخت 

و تمیز و پاکیزه به مهمانان بدهیم.
حجت االسالم مروی خاطرنشان کرد: 40 گروه 
جهادی و 1000 نفر خادم یار آستان قدس رضوی 

در مناطق سیل زده فعال هستند.

حجت االسالم مروی در بازدید از مناطق سیل زده لرستان:

اولویت آستان قدس رضوی)ع( رسیدگی به مردم 3 استان سیل زده است
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