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درمکتب امام

از غرب مأیوس باشید و دست تان را پیش آنها دراز نکنید
ما بايد خودمان را از ديگران، از غير خدا مأيوس كنيم و بگوييم آنها هيچ، 
و با اتكاء به خداى تبارك و تعالى و قدرت ملى خودمان، اسالمى خودمان، 
كارهاي مان را پيــش ببريم. و پيش مى رود اين كارها؛ منتها بعضى هايش 
زود پيش مى رود، بعضى هايشان هم يك قدرى ديرتر پيش مى رود. بايد ما 
عزم مان را جزم كنيم به اينكه نه دستمان را پيش آمريكا دراز كنيم نه پيش 

شوروى و نه پيش ديگران.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

FATF عدم تصویب
 بازی در زمین آمریکاست!

سرویس سیاسی-
روزنامه همدلى در گزارشى نوشت:» دولت آمريكا با اقدامات خود قصد دارد جمهورى اسالمى ايران را وارد بازى خطرناكى 
كند كه آن را از مدت ها پيش برنامه ريزى كرده و تنها يك حركت نادرست سياست گذاران كالن كشور باعث مى شود كه 
در صفحه اين شطرنج، حركتى كنند كه دقيقا آمريكا مى خواهد.شكى نيست كه در برخى موارد الزم نيست كه زمامداران، 
ريز و درشت و زير و بم سياست ها و برنامه هايشان به ويژه در هنگامه هاى بحرانى را، علنى و رسانه اى كنند و گاهى الزمه 
سياست ورزى، در سكوت و بى خبرى حركت كردن و به مقصود و مطلوب رسيدن است. »احمد توكلى«، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با شفافيت اعالم كرده كه با اقدام اخير آمريكا در مورد سپاه پاسداران، »اف اى تى اف« تصويب نخواهد شد. «
اين روزنامه زنجيره اى در ادامه نوشــت: »آيا عدم تصويب لوايح همان بازى اى نيســت كه آمريكايى ها آن را طراحى 
كرده اند؟«.همدلى در ادامه تاكيد كرد:»شكى نيست كه »برجام« تنها حلقه اتصال سياست هاى جمهورى اسالمى ايران با 
جامعه جهانى بر محوريت مذاكره و گفت وگو است و بيرون آمدن از آن توسط جمهورى اسالمى و يا هر سياستى كه آن 
را نقض كند، نقش مذاكره با اروپا را كمرنگ يا حتى از بين خواهد برد و آنگاه كشورهاى اروپايى نيز ممكن است برخالف 

ميل باطنى خود، ناچار شوند با سياست هاى كاخ سفيد همراهى كنند.«
هرگاه ايران در مقابل سلطه گرى و خوى  استكبارى آمريكا، از موضع قدرت و عزت، اقدام متقابل انجام مى دهد، طيف 

مدعى اصالحات فرياد وامصيبتا سر داده و نسخه ذلت و حقارت مى پيچد.
آمريكا در اقدامى غيرقانونى و گستاخانه، سپاه پاسداران انقالب اسالمى را در فهرست گروه هاى تروريستى قرار داده 
است. به عبارت ديگر، دولت آمريكا با قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمى در ليست گروه هاى تروريستى، موسوم به 
FTO، به طور شفاف منظور خود از گروه هاى تروريستى را نشان داد. يكى از كارويژه هاى اصلى FATF نيز اجراى ليست 
تحريمى وزارت خزانه دارى آمريكا است. بنابراين اگر آمريكا سپاه پاسداران را تروريستى بداند، ايران نيز در پذيرش لوايح

FATF بايد تعريف آمريكا را مالك قرار دهد.
با توجه به موارد مذكور، تكليف كار بيش از پيش مشخص است و آن چيزى نيست جز رد لوايح مرتبط با FATF و 

عدم پيوستن به اين سازمان مافيايى.
برخورد سیاسی با FATF  اشتباه استراتژیک!

روزنامه ايران ارگان دولت نيز روز پنجشنبه در گزارشى با اشاره به عدم بررسى لوايح FATF در جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نوشت: »اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 98 برگزار شد. جلسه اى كه خيلى ها منتظر 
خروجى آن درباره لوايح پالرمو و CFT بودند. على الخصوص بعد از قرار دادن سپاه در ليست گروه هاى تروريستى توسط 

دولت آمريكا كه باعث شده بود برخى در ايران تحت تأثير آن تصويب نهايى لوايح FATF را منتفى بدانند.«
اين روزنامه در ادامه نوشت: »حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تأكيد 
كرد كه »تكليف پالرمو و CFT بايد در فضاى آرام و تخصصى تعيين شود.« او با تأكيد بر »لزوم پرهيز از برخورد سياسى« 
با اين موضوع گفته كه »فضاى منفى داخلى نسبت به پالرمو وCFT ناشى از اقدامات آمريكا است.« فالحت پيشه تأكيد 
كرده اســت كه »دامن زدن به فضاهاى منفى عليه اين لوايح و برخورد سياســى با موضوع در شرايط كنونى به مصلحت 
كشور نيست، جمهورى اسالمى از ديرباز در صف مقدم مبارزه با تروريسم بوده بنابراين بايد اجازه دهيم تا در فضاى آرام و 
تخصصى در مورد اين لوايح تصميم گيرى شود.« در همين حال عليرضا رحيمى، عضو كميسيون امنيت ملى و از اعضاى 
هيئت رئيسه مجلس هم در گفت و گو با »ايران« عدم تصويب كنوانسيون هاى پالرمو و وCFT را تحت تأثير فضاى روانى اقدام 
اخير آمريكا يك اشتباه استراتژيك خواند و گفت: »اين كار نه تنها دادن پاسخ به آمريكا نيست بلكه مى تواند براى دولت اين 
كشور به مثابه سندى در تأييد مواضع نابه جا و دروغينش عليه جمهورى اسالمى مورد سوءاستفاده قرار بگيرد.« او معتقد 
است: »در شرايطى كه آمريكا در پى تنگ كردن حلقه فشار خود بر ايران است، ما نبايد در داخل با اقداماتى احساسى راه 

را براى موفقيت آمريكا در اين مسير هموار كنيم.«
گفتنى است در شرايط كنونى مقاومت قاطع در برابر تهديد ها و بدعهدى هاى غرب، يا بزرگ نمايى احتمال جنگ و 
سپس جنگ هراسى و جنگ گريزى و گرفتن نتايج تسليم طلبانه در تعامالت ديپلماتيك از اين فضا سازى، آزمون ديگرى 

براى تمام طيف ها و مديران است.
سیل را سیاسی نکنیم!

وزير راه دولت اصالحات در يادداشــتى در روزنامه ايران نوشــت : »در ايران سياســى كردن صحنه مديريت بحران 
مخاطراتى دوچندان نســبت به بســيارى از كشورها دارد. چرا كه ما به گواه بسيارى از ناظران و حتى به اعتراف مسئولين 
رسمى كشور در وضعيت مساعدى از نظر سرمايه اجتماعى قرار نداريم و فشارهاى مختلف خارجى و پيامدهاى اقتصادى 
آن در داخل نيز باعث افزايش سرعت فرسايش سرمايه اجتماعى ما شده است. سياسى شدن صحنه مديريت بحران سيل 
اخير با توجه به تأثير نامطلوبى كه در زمينه كاهش كيفيت خدمات رسانى به سيل زدگان، باال بردن ميزان فوت وقت در 
اين زمينه و زمينه سازى براى افزايش شكاف هاى اجتماعى در ميانه بحران سيل دارد قطعاً آثار نامطلوب زيادى در حوزه 

اجتماعى در پى خواهد داشت.«
در اينكه چنين رفتارى از جانب هر فرد يا گروه و جريان سياسى كه باشد به شدت مذموم و غير قابل پذيرش است 
ترديدى وجود ندارد اما نگاهى به رفتار و عملكرد جريان مدعى اعتدال – اصالحات در زمان وقوع بحران نشان مى دهد كه 
اتفاقا اين جريان استاد ماهگيرى سياسى در هنگامه بحران هستند. به عنوان نمونه اين جريان در زمان حادثه دلخراش 
پالسكو با سياسى كردن فضا و با روش پروپاگانداى رسانه اى ، بدون توجه به بررسى هاى كارشناسى يا قوانين مربوط به 
ايمنى كار، شهردارى تهران كه در صدر آن محمدباقر قاليباف قرار داشت و احتمال مى رفت رقيب انتخاباتى كانديداى نزديك 
به آنان باشد را تخريب و مقصر اصلى ماجرا جلوه مى داند. جالب آنكه روزنامه ايران نيز در آن مقطع پرچمدار روزنامه هاى 
زنجيره اى در سياه نمايى عليه مديريت شهرى و تخريب قاليباف شهردار تهران بود.  يا در ماجراى زلزله جانسوز كرمانشاه در 
حالى كه همه مردم ايران دلواپس جان و مال هموطنان خود بودند و نيروهاى مسلح و دستگاه هاى امدادى با تمام قوا راهى 
كمك رسانى به مناطق زلزله زده شدند، برخى چهره ها و رسانه هاى اصالح طلب تمركز خود را بر تخريب واحدهاى مسكن 

مهر در چند شهر زلزله زده قرار دادند تا بدين وسيله دولت احمدى نژاد را مقصر نشان دهند. 
دم خروس حامیان FATF بیرون زد

روزنامه سازندگى ديروز گفت وگوى كوتاهى را با لعيا جنيدى، معاون حقوقى رئيس جمهور با تيتر »اقدام آمريكا و دو 
اليحه FATF ربطى به هم ندارند« منتشر كرد. وى گفته است: »نبايد بين اقدام آمريكا در قبال سپاه پاسداران ]و تصويب 
سى اف تى و پالرمو[ اختالط صورت بگيرد زيرا اين موضوع كامال قابل تفكيك است و معيارهاى آمريكا نه در گذشته و نه 

اكنون معيار نبوده و به رسميت جهانى نيز شناخته نمى شود.«
اگر رسميت جهانى برايتان مالك است، چرا قبل از آنكه آمريكا رسما نام سپاه را در ليست گروه هاى تروريستى قرار 
دهد، در پاسخ به منتقدان تصويب سى اف تى و پالرمو مى گفتيد سپاه در ليست گروه هاى تروريستى آمريكا نيست؟ آن 
زمان معيارهاى آمريكا رسميت جهانى داشت؟! گذشته از اينها، معاون حقوقى رئيس جمهور نمى دانند رئيس FATF مارشال 

بيلينگزلى دستيار بخش تامين مالى تروريسم وزارت خزانه دارى آمريكا است؟
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به  با اشاره  تهران  امام جمعه موقت 
اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در 
لیست گروه های تروریستی، گفت: آقای 
ترامپ! بیچاره تو هنوز سپاه را نشناختی. 
سپاه همچون کوه ایستاده، دستاوردهای 
انقالب را سپاه حفظ می کند، سپاه مطیع 
محض و ذوب در والیت اســت، سپاه 
خادم مردم است و در رفع گرفتاری های 
مردم پیشگام است، به همین دلیل در 
دل مردم جای دارد، سپاه بازوی توانا و 
قدرتمند کشور است. آقای ترامپ! با دم 
شیر بازی نکن، سپاه می تواند اگر رهبر 
اجازه دهد با قدرت موشکی خود، تل آویو 

را با خاک یکسان کند.
آيت اهلل موحدى كرمانى، امام جمعه موقت 
تهران روز گذشته در حالى كه با لباس سبز 
سپاه در جايگاه ايراد خطبه  هاى نماز جمعه 
حاضر شده بود، با اشاره به اقدام آمريكا عليه 
سپاه، تصريح كرد: ترامپ با يك اقدام احمقانه 
سپاه پاســداران را در ليســت سازمان هاى 
تروريست قرار داد. اينكه يك نهاد حكومتى 
و نيروى نظامى يك كشور كه از اجزاى مهم 
هر نظام حكومتى است، به عنوان يك گروه 
تروريستى محسوب شــود، با همه اصول و 

مقررات بين المللى مغايرت دارد.
بــه گزارش مهر، وى افــزود: امروز براى 
تمام مردم دنيا ثابت شــده اســت كه مادر 
تروريســت آمريكا اســت و همين ترامپ به 
صراحت اعتراف كرده كه طالبان و القاعده را 
بوجود آورده است. خودشان به صراحت اعالم 
كردند كه بوجود آورنده تروريست بودند. حاال 
چى شده كه بيانيه اى به اين شكل عليه سپاه 
صادر مى كنند؟ آمريكا داعش، جبهه النصره 
و احرارالشام را حمايت كرد و اين سپاه بود كه 
مولود خبيث آمريكا يعنى داعش را در منطقه 
به فالكت انداخت و جلوى تحقق اهداف آمريكا 

در منطقه را گرفت.
امام جمعه موقت تهــران با بيان اينكه 
تحليلگران سياســى آمريكا هم اين اقدام را 
بى ثمر دانســتند، گفت: نتيجه اين بيانيه در 
داخل كشــور ما چه شد؟ افزايش انسجام و 
همدلى همه نيروهاى انقالب و عكس العمل 
رؤســاى قوا را به دنبال داشــت. ســخنان 
نمايندگان محتــرم را ديديد كه همه با هر 
گرايشــى در حمايت از ســپاه بيانيه دادند، 
رئيس جمهور محكم و قاطع از كيان ســپاه 

دفــاع كرد، آحاد مردم، تشــكل ها و احزاب 
سياسى همه از سپاه حمايت كردند. احمق ها 
نمى دانند كه همه ايران سپاه پاسداران است 

و همه ما پاسداران انقالب هستيم.
آيت اهلل موحدى كرمانــى تصريح كرد: 
ترامپ از انقالب اسالمى ايران و سپاه پاسداران 
عصبانى است و به قول شهيد بهشتى، آمريكا از 
ما عصبانى باش و از اين عصبانيت بمير. آقاى 
ترامپ! بيچاره تو هنوز سپاه را نشناختى. سپاه 
همچون كوه ايستاده، دستاوردهاى انقالب را 
ســپاه حفظ مى كند، ســپاه مطيع محض و 
ذوب در واليت است، سپاه خادم مردم است 
و در رفع گرفتارى هاى مردم پيشــگام است، 
به همين دليل در دل مردم جاى دارد، سپاه 
بازوى توانا و قدرتمند كشور است. آقاى ترامپ! 
با دم شير بازى نكن، سپاه مى تواند اگر رهبر 
اجازه دهد با قدرت موشكى خود، تل آويو را با 

خاك يكسان كند.
به گزارش مهر، وى اظهار داشت: هر چند 
سيل يك بالى طبيعى محسوب مى شود اما 
چنانچه زير ساخت هاى الزم براى مهار بارش ها 
را داشــته باشيم، ميزان خسارات و تلفات به 
شــدت كاهش مى يابد. همچنين، اليروبى 
رودخانه ها، پيش بينى درست از ميزان بارش، 
ايجــاد كانال هاى موازى براى دور كردن آب 

از شــهرها مى تواند از جمله امورى محسوب 
شود كه در كاهش خسارات اين بالى طبيعى 

تأثير داشته باشد.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: 
يكى از راهكارهاى مؤثر در كاهش آثار مخرب 
سيل انجام پروژه ها و عمليات آبخيزدارى به 
منظور تقويت پوشش گياهى، حفاظت خاك 
و افزايــش نفوذپذيــرى و در نتيجه كاهش 
پتانسيل سيل خيزى اســت. مسئله فورى 
كاهش آالم مردم شــامل بازسازى مناطق و 
منازل آســيب ديده مردم، ترميم خرابى ها، 

جبران خســارات محصوالت كشــاورزى، 
بازســازى زمين هاى كشــاورزى و حمايت 
جهت كســب و كار مردم آسيب ديده است. 
اميدواريــم با تدبير دولت محترم و همراهى 
مردم، شرايط مناطق سيل زده هرچه زودتر 

به حالت عادى بازگردد.
اقدام آمریکا درباره »سپاه« 

خودزنی بود
امير كيومرث حيــدرى، فرمانده نيروى 
زمينى ارتش در سخنرانى پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه تهران به مناســبت 29 فروردين 
»روز ارتش و نيروى زمينى« گفت: در ســال 
قريب به 2۰۰ هزار سرباز و چهره جوان را در 
پادگان ها مى پذيريم و طبق فرامين امام و مقام 
معّظم رهبرى، بايد از آنها جوانانى مســتعد، 
اميدوار به آينده و حافظ ارزش ها بسازيم و به 

جامعه تزريق كنيم.
هیچ احتیاجی به حضور بیگانه نداریم

به گزارش فارس، وى با بيان اينكه ارتش 
بخش عظيمى از اقتدار دفاعى كشــور را به 
خود اختصاص داده است، اظهار داشت: يكى 
از عرصه هاى اقتدارآفريــن ارتش، به منصه 
ظهور رســاندن يكى از فرامين رهبر معّظم 
انقالب است يعنى خودكفايى و روى پاى خود 
ايستادن. امروز در ارتش و نيروى زمينى در 
2۳ رســته دفاعى در تمام تجهيزاتى كه نياز 
داريم فناورى آن را به دست آورده ايم و هيچ 

احتياجى به حضور بيگانه نداريم.
امير حيدرى گفت: آمريكا، اســرائيل و 
ائتالف عربى و عبرى كه تصميم گرفتيد سپاه 
پاسداران ما را جزء گروه هاى تروريستى قرار 
بدهيد، بدانيد كه خيلى حماقت كرديد. دست 
ارتش در دست سپاه و ولى معّظم فقيه و مردم 
است و دست خدا هم باالى همه دست ها است.
فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه 
آمريكايى ها با اين اقدام، خودزنى كردند، اظهار 
داشت: آنها با اين كار، امنيت نيروهاى خودشان 
در اقصى نقاط عالم مخصوصاً نيروهاى سنتكام 

را براى هميشه از بين بردند.
وى با اشاره به الصاق ارتفاعات جوالن به 
رژيم صهيونيستى توسط آمريكا، گفت: آمريكا 
و اسرائيل بدانند ارتفاعات جوالن، بخشى از 
اراضى مقاومت است و آن روز دور نيست كه 
رزمندگان مقاومت به باالى ارتفاعات جوالن 
صعود خواهند كرد و نيروهاى دشمن را از آنجا 

به قعر جهنم مى فرستند.

قم- خبرنگار كيهان:
امام جمعه قم گفت: اقدام دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران 

ناشی از شکست های پی در پی از این نهاد مقدس است.
حجت االســالم والمسلمين سيدمحمد سعيدى در خطبه هاى نماز 
جمعه قم كه با حضور پرشــكوه مردم انقالبى اين شهر در مصلى قدس 
برگزار شد، افزود: سپاه پاسداران از بدو تولد تا امروز در همه عرصه ها در 
صف اول و خط مقدم خدمت به ملت و مبارزه با دشمنان بشريت بوده 

است و همين امر تمام مستكبرين و غارتگران را به خشم آورده است.
وى با اشــاره به قراردادن نيروى قدس ســپاه در ليست گروه هاى 
تروريستى در سال هاى قبل، اظهار داشت: احمق هاى حاكم بر آمريكا چه 
دستاوردى از اقدام احمقانه و كور قبلى داشته اند كه اينك سپاه پاسداران 

را تروريست مى خوانند؟!
توليت آســتان مقدس حضرت معصومــه)س( در بخش ديگرى از 
خطبه ها با اشاره به سخنان نوروزى رهبرمعظم انقالب در مشهد مقدس، 
گفت: سخنان ايشان مملو از بشارت و اميد بود و ان شاءاهلل همانطور كه 
فرمودند ســال 98 ملت ايران از دل فشــارها، فرصت هاى بزرگى خلق 

خواهد كرد.
حجت االسالم والمسلمين سعيدى تصريح كرد: ملت، آماده هر اقدامى 
براى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن هستند اما دولت محترم و مسئوالن 
بايد با ابتكار و تدبير الزم و هوشمندانه زمينه حضور مردم را فراهم كنند 
مخصوصاً در بخش توليد به توانمندى هاى داخلى اتكا داشته تا توليد داخل 
رونق بگيرد كه در اين صورت بسيارى از گرفتارى ها از جمله اشتغال و 

وابستگى به بيرون كاهش يا از بين خواهد رفت.
خطيب جمعه قم همچنين 29 فروردين روز ارتش جمهورى اسالمى 
را به مجاهدان ارتش تبريك گفت و افزود: ارتش امروز داراى شاخصه هايى 
همچون واليت مدارى، ايمان و توكل به خداوند و بصيرت است و چنين 

نيرويى شكست پذير نيست.
وى تصريح كرد: توانمند شــدن نيروهاى مسلح به معناى گسترش 
امنيت براى ترويج جوامع دينى و معنوى مى شود و در چنين جامعه اى 

عزت دنيا و آخرت و آرامش و آسايش همه جانبه وجود خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمين سعيدى در آغاز خطبه ها ايام والدت امام 
حسين)ع(، امام سجاد)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( را گرامى داشت و با اشاره 
به در پيش بودن نيمه شعبان ميالد حضرت بقيهًْ اهلل االعظم)عج( گفت: قم 
بايد همه امكانات را براى برگزارى با شكوه جشن نيمه شعبان آماده كند.

خطیب جمعه تهران:

رهبر انقالب اگر اجازه دهند 
»سپاه« تل آویو را با خاک یکسان می كند

امام جمعه قم:

سپاه خدمتگزار ملت
 و در صف اول مقابله با دشمنان است
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بقیه از صفحه 10
روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان اعالم كرد: 
تاكنون آلودگى نفتى بر اثر سيل خوزستان در اين استان رخ نداده است. 
در اين اطالعيه آمده اســت: تاكنون حادثه آلودگى نفتى در زمان 
ســيل در خوزستان رخ نداده و مورد اشاره شده در اخبار مربوط به يك 
حادثه كوچك در هفته گذشــته ناشــى از آب گرفتگى يكى از تلمبه 
خانه هاى برداشت آب كشاورزى در مجاورت رودخانه بود كه باعث شد 
مقدار محدودى گازوييل وارد رودخانه شــود كه به سرعت نيز برطرف 

شد. 
اين اطالعيه مى افزايد: خطرى از لحاظ آلودگى نفتى، رودخانه هاى 
خوزســتان را تا به اين لحظه تهديد نكرده و حادثه اى در اين زمينه نيز 

رخ نداده است. 
20 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی خوزستان 

وزير جهاد كشــاورزى گفت: ســيالب هاى اخير بيــش از 2۰ هزار 
ميليارد ريال خسارت به بخش كشاورزى خوزستان وارد كرد. 

محمود حجتى افزود:از تمام ظرفيت ها براى حمايت از كشــاورزان 
خسارت ديده ناشى از سيل استفاده مى شود.

وى اظهار داشــت: ســيالب و بارندگى هاى اخير خسارت زيادى به 
زيرســاخت هاى كشــاورزى و اراضى وارد كرده اســت كه وزارت جهاد 

كشاورزى براى حمايت هرچه بيشتر از كشاورزان تالش خواهد كرد. 
خســارت اخير به بخش كشــاورزى ســبب افزايش قيمت برخى 

محصوالت مانند پياز در انديمشك شده است. 
بازگشت زندگی مردم سیل زده به شرایط عادی 

وزير دفاع گفت: هدف ما بازگشــت سريعتر زندگى مردم سيل زده 
به شــرايط عادى اســت و تالش مى كنيم در سريعترين زمان ممكن به 

وضعيت عادى برگردند. 
امير ســرتيپ امير حاتمى در بازديد از نقاط ســيل زده خوزستان 
گفت: بهبود زندگى فعلى ســيل زدگان با هماهنگى و تعامل مسئوالن 

ميسر است.
وى يادآور شد: نيازهاى اساسى مردم سيل زده را شناسايى و سپس 

براى رفع آنها تالش خواهيم كرد.
وزير دفاع به همراه جمعى از معاونين، مديران ارشــد وزارت دفاع، 
مسئولين استانى و فرماندهان ارشد نيروهاى مسلح استان خوزستان از 
فعاليت هاى مهندسى قرارگاه مردم يارى عاشورائيان وزارت دفاع بازديد 

بعمل آورد.
رژه روز ارتش در استان های سیل زده برگزار نمی شود 

فرمانده كل ارتش جمهورى اســالمى ايران گفــت: رژه روز ارتش 
در استان هاى ســيل زده، با هدف استمرار خدمت رسانى به مردم برگزار 
نمى شــود و به جاى آن اقدامات امدادرسانى به اشكال مختلف تقويت، و 

ادامه خواهد داشت. 
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى افزود: امسال كه شاهد سيل 
در چند منطقه كشور عزيزمان هستيم و هموطنان ما گرفتار آسيب هاى 
ناشى از آن شده اند، ارتش جمهورى اسالمى ايران در استان هاى سيل زده 

با استمرار حضور خود در بين مردم، روز ارتش را گرامى مى دارد.
وى افزود: امسال در استان هاى درگير سيل، سربازان خدوم ملت، با 
كمال افتخار آيين روز ارتش را در كنار مردم شريف، صبور و سيل زده در 

قالب جشن خدمت به آن عزيزان برپا مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد:غير از مناطق سيل زده، آيين رژه باشكوه روز 
ارتــش در 29 فروردين  در تهران و ديگر اســتان هاى كشــور همچون 

سال هاى گذشته برگزار مى شود.
اعزام مهندسان سپاه برای ایجاد دژ در عین 2 

فرمانده نيروى زمينى سپاه از اعزام يگان هاى مهندسى نيروى زمينى 
سپاه مستقر در منطقه براى ايجاد دژ بر روى منطقه عين دو خبر داد. 

ســرتيپ پاســدار محمد پاكپور از اعزام يگان هاى مهندسى نيروى 
زمينى سپاه مســتقر در منطقه با هدف ايجاد دژ بر روى كانال عين دو 

براى مقابله با سيل در اهواز خبر داد.
وى افزود: با اقداماتى كه بر روى كانال سلمان انجام داديم و ايجاد دژ 
بر روى اين كانال، تا حدود زيادى نگرانى ها از احتمال ســيالب بر طرف 

شده و به دنبال بهبود شرايط در منطقه عين دو هستيم.
افزايــش بارش هــا از اول فروردين در كشــور و افزايش آورد آب از 
استان هاى باالدست به پشت سدهاى خوزستان و در نتيجه رهاسازى آب 
از سد كرخه و دز باعث طغيان رودخانه هاى دز، كرخه و كارون و جارى 

شدن سيالب در مناطق پايين دست استان شده است.
سیالب سال جاری 71 قربانی داشت 

معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: در سيالب 
اخير با 71 قربانى در كل كشور)جداى از حادثه سيل در شيراز و واژگونى 

قايق امداد در سد گاوميشان( كمترين تلفات جانى را داشته ايم. 

اسماعيل نجار در حاشيه بازديد از اردوگاه ثامن االئمه حميديه گفت: 
تعداد محدودى از هموطنانى كه جان خود را از دست داده اند اغلب براثر 

ريزش ساختمان يا عدم رعايت موارد احتياطى بوده است. 
وى ادامه داد: تمام تالش ما بر رســيدگى كامل تا حد امكان به اين 
افراد اســت كه به رغم ميل خود خانه و زندگى شان را ترك كرده و در 
اردوگاه مستقر شــده اند ، در اين اردوگاه ها موكب هاى اربعين نيز براى 
پخت غذاى گرم آمده اند و از آنها خواســته شــده كه غذاى با كيفيت و 

مناسب در اختيار مردم قرار دهند. 
وى توضيخ داد: در اســتان هاى شمالى كشــور از 29 اسفند سال 

گذشته تا امروز آق قال و گاوميشان و برخى روستاها زيرآب هستند. 
نجار اليروبى نشــدن برخى رودخانه ها را يكى از داليل ســيالبهاى 
اخير در كشــور دانســت و گفت: متولى اليروبى رودخانه ها وزارت نيرو 

است و اليروبى نيز كار گسترده اى است. 
وى افزود: اليروبى رودخانه ها و كانال ها به دليل خشكسالى هاى اخير 
كمتر مورد توجه قرار گرفته از طرفى نيز اعتبارات دولت محدود است در 

حالى كه كار در اين حوزه نيازمند اعتبارات سنگينى است. 
رئيس سازمان مديريت بحران كشور ادامه داد: در برخى رودخانه هاى 
كشــور شــاهددخل و تصرف در حريم رودخانه ها هستيم كه منجر به 
ســاخت و ساز و ايجاد باغ و زراعت شده اســت اين مسئله هم در بروز 

سيالب ها تاثيرگذار بوده است. 
نجار يادآور شد: طرح جامع خطرپذيرى سيالب سال 94 تكميل و 
به وزير كشور ابالغ شد، اين طرح مى بايست عملياتى و اجرايى مى شد در 

حالى كه برخى استان ها آن را به طور كامل اجرايى نكردند. 
پرداخت 360 میلیارد ریال غرامت

 به کشاورزان سیل زده خوزستانی 
مدير شعب بانك كشاورزى خوزستان گفت:صندوق بيمه محصوالت 
كشــاورزى ۳6۰ميليارد ريال غرامت به كشــاورزان سيل زده استان كه 
مزارع آنان در جريان ســيالب مهيب آســيب جدى ديــده بود تا 21 

فروردين پرداخت و به حساب آنان واريز شده است. 
محسن صفدرى افزود:اين مبلغ به عنوان بخشى ازغرامت پرداختى 
به خسارت ديدگانى كه محصوالت زراعى و دامى خود را بيمه نموده اند 
از طريق شعب بانك كشاورزى در سراسر استان خوزستان پرداخت شده 

است. 
وى بيان داشت: بررسى و ارزيابى فنى همچنان از طريق كارشناسان 
صندوق بيمه بانك كشــاورزى در حال انجام و پيگيرى اســت و پس از 
انجام عمليات فنى محاسبه خسارات وارده ، غرامت ساير بيمه گذاران نيز 

به حساب آنان پرداخت خواهد شد.
وى گفت: دولت بــه صورت كمك هاى بالعوض، اســتمهال وام ها 
و پرداخت كارمزد تســهيالت بانكى به كشــاورزان خسارت ديده كمك 
مى كند و پرداخت خسارت به كشاورزانى كه اراضى خود را بيمه كرده اند 

نيز انجام مى شود.
برآورد اوليه كارشناسان جهادكشــاورزى خوزستان نشان مى دهد 
دســت كم 1۰۰هزار هكتار از اراضى كشاورزى خوزستان كه عموماً زير 
كشــت گندم بودند در جريان ســيالب مهيب كه از روزهاى نخستين 

فروردين سر باز زد به زير آب رفتند و عماًل نابود شده اند.
ساماندهی توزیع اقالم به سیل زدگان خوزستان 

استاندار خوزستان گفت: بيشترين بى نظمى در توزيع اقالم مورد نياز 
سيل زدگان خوزستان، مربوط به توزيع اقالم غذايى است كه اين مسئله 

به زودى ساماندهى مى شود. 
غالمرضا شــريعتى اظهار داشت: برخى اقالم مورد نياز سيل زدگان 

توســط هالل احمر و بخشى ديگر همچون بسته هاى بهداشتى از منابع 
داخلى استان تهيه و توزيع مى شود.

وى ادامه داد: توزيع اقالم غذايــى درحال حاضر به صورت مردمى 
انجام مى شــود كه از خيران تقاضا مى شــود كه به توصيه هاى ســتاد 

پشتيبانى استان عمل كنند تا بى نظمى ها در توزيع كاهش يابد.
شريعتى گفت: در حال حاضر بيش از 4۰ هزار نفر از سيل زدگان در 
اردوگاه ها و حدود 4۰ هزار نفر در منازل باقى مانده اند و طبق بررسى ها 
حدود ســه برابر نياز روزانه غذا پخت و توزيع مى شــود اما در اين روند 

وحدت رويه وجود ندارد.
وى در بخشــى ديگر درخصوص كندى تخليه نقاط درگير ســيل 
افزود: سپاه پاسداران، ارتش و نيروهاى بسيجى كار تخليه منازل را انجام 
مى دهند كه در اين فرآيند افزايش زمان تخليه مربوط به مقاومت مردم 

براى تخليه منازل است.
شناسایی نقاط در معرض سیل با بالگرد و پهپاد 

فرمانــده قرارگاه امــداد ذوالفقار ارتش در خوزســتان گفت: ارتش 
جمهورى اسالمى با استفاده از پهپادها و بالگردهاى خود، نقاط حساس 

و مناطق در معرض سيل را شناسايى مى كند. 
امير دريادار حبيب ا... سيارى افزود: توان بالگردى و پهپادى ارتش 
براى شناسايى و عكســبردارى از سدها، رودخانه ها و مناطق حساس و 
همچنين اشــراف اطالعاتى در منطقه مورد استفاده قرار مى گيرد و اين 

اطالعات روزانه در اختيار تحليل گران قرار مى گيرد. 
وى گفت: توانايى پهپادهاى ارتش هم براى شناســايى و عكاسى از 
مناطق سيل زده مورد استفاده قرار گرفته و اطالعات خوبى از اين طريق 

حاصل شده است كه مبناى بسيارى از تصميمات قرار گرفته است. 
برپایی موکب شهدای ناجا در نقاط سیل زده خوزستان 

فرمانده انتظامى خوزستان گفت:موكب شهداى ناجا ديروز با حضور 
جمعى از مقامات كشــورى و استانى براى خدمت رسانى بيشتر به سيل 

زدگان در اهواز برپا شد. 
ســرتيپ حيدر عباس زاده افــزود: نيروى انتظامى خوزســتان از 
زمان شــروع سيل در 1۳ شهرستان به همراه ســاير نيروهاى مسلح و 
دستگاه هاى امدادى و خدماتى عالوه بر امدادرسانى به مردم سيل زده در 
راستاى تامين نظم و امنيت روستاهاى تخليه شده و اردوگاه هاى اسكان 

اضطرارى سيل زدگان اقدامات و فعاليت هاى خوبى انجام داده است. 
وى گفت:موكب شــهداى ناجا روزانه باالى 2 هزار و 5۰۰ پرس در 

سه وعده غذايى بين سيل زدگان توزيع مى كند. 
موكب شهداى ناجا ديروز در مسجد النبى )ص( اهواز راه اندازى شد. 
خسارت سیالب به 30 هزار هکتار از مزارع نیشکر در خوزستان 
مديرعامل شركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبى با اشاره به اينكه 
مزارع پنجمين كشت و صنعت توسعه نيشكر در خوزستان نيز روز جمعه 
به زير آب رفت، گفت: ســيالب خوزستان تاكنون به ۳۰ هزار هكتار از 

مزارع نيشكر خسارت وارد كرده است. 
محمود شميلى با اشاره به اينكه ديروز مزارع كشت و صنعت فارابى 
در اثر ورود ســيالب به زير آب رفت، بيان كرد: با پيشــروى سيالب به 
سمت كشــت و صنعت نيشــكر فارابى، اردوگاه اسكان اضطرارى سيل 

زدگان در اين شركت نيز در معرض خطر آبگرفتگى قرار گرفت. 
وى ادامه داد: بيش از 8۰۰ نفر از ســيل زدگان روســتاى دريسيه 
دارخوين از توابع شــادگان در اردوگاه هاى اضطرارى شــركت كشت و 

صنعت حكيم فارابى اسكان داده شدند. 
مديرعامل شــركت توسعه نيشــكر و صنايع جانبى با اشاره به ادامه 
پيشروى ســيالب به سمت مزارع و تاسيســات و انبارهاى شكر كشت 

و صنعت هاى توسعه نيشــكر، افزود: تاكنون مزارع نيشكر پنج كشت و 
صنعــت از مجموع هفت كشــت و صنعت به زير آب رفته و خســارات 

فراوانى را در پى داشته است. 
شــميلى ادامه داد: باتوجه به هدايت سيالب به سمت مزارع نيشكر 
1۰ هزار هكتار از مزارع كشت و صنعت امام خمينى)ره(، بيش 9از هزار 
هكتار از مزارع كشت و صنعت نيشكر دهخدا، هفت هزار هكتار از مزارع 
كشت و صنعت سلمان فارسى ، سه هزار هكتار از مزارع كشت و صنعت 
دعبل خزاعى و 5۰۰ هكتار از مزارع كشــت و صنعت نيشــكر فارابى با 

طغيان رودخانه ها دچار آبگرفتگى شدند. 
وى يادآور شد: ورود سيالب به مزارع نيشكر شركت توسعه نيشكر، 
به ديگر محصوالت زراعى و زيرســاخت هاى اين شركت خسارت جدى 
وارد كرده به طورى كه تاسيسات و كارخانه توليد شكر كشت و صنعت 

نيشكر دهخدا نيز زير آب رفته است. 
کمک یونیسف به سیل زدگان گلستان 

كمك هاى صندوق كودكان ملل متحد )يونيســف( به سيل  زدگان 
گلستان تحويل دانشگاه علوم پزشكى استان شد. 

اقالم ارســالى نهاد جهانى بهداشــت و صندوق كودكان ملل متحد 
به ســيل زدگان گلستان شامل يك دستگاه خودرو كمك  دار صحرايى، 
يك دســتگاه ديزل ژنراتور 45 كيلو ولت، بيش از 2۰ ســت كامل اقالم 
تشــخيص مراقبت بيمارى هاى عفونى واگيردار و مراقبت بيمارى  هاى 

غيرواگير و نظاير آن است.
همچنين با هماهنگى به عمل آمده 8۰ يخچال، 1۰۰ عدد كلدباكس 
)يخچال كوچك ويژه نگهدارى واكسن(، انواع واكسن، ملزومات مراقبت 
بهداشــتى و لوازم ديگر طى روزهاى آينده از ســوى يونيســف تحويل 

دانشگاه علوم پزشكى استان گلستان خواهد شد. 
پخت نان برای سیل زدگان 

يك نانوا در بفروئيه ميبــد يزد با اختصاص يك هفته پخت نان در 
نانوايى خود به سيل زدگان، 1۰۰ كيسه نان خشك به ارزش حدود 15 

ميليون ريال به مناطق سيل زده كشور ارسال كرد. 
اين نانوا كه »رمضانعلى حائرى نسب« نام دارد گفت: من شب ها به 
محل نانوايى مى آيم و به عشق كمك به سيل زدگان با كمك بچه ها كه 
بدون گرفتن مزد در پخت نان به من كمك مى كنند براى ســيل زدگان 

نان مى پزم. 
وى با 67 ســال سن و 6۰ سال سابقه كار در نانوايى افزود : من در 
توان خود نمى ديدم كه به مناطق ســيل زده بروم و به آســيب ديدگان 
كمــك كنم اما با بودن به فكر آنها تصميم گرفتــم تا آنجا كه در توانم 

هست براى آنها نان بپزم. 
اين نانواى اهل بفروئيه ميبد يادآور شــد: تا يك هفته ديگر و حتى 

بيشتر نيز براى سيل زدگان نان مى پزم و براى آنها مى فرستم. 
ارسال 75 کامیون از کمک های مردمی تهران به مناطق سیل زده 
75 كاميون حامل كمك هاى مردمى جمع آورى شده توسط مناطق 
22 گانه شــهردارى تهران ديروز )جمعه( با حضور به مناطق سيل زده 

جنوب كشور ارسال شد. 
كمك ها شامل برنج، حبوبات، گونى، كيسه زباله، وسايل بهداشتى، 
چكمه، كنسرو، آب معدنى، وســايل گرمايشى، زير انداز و پتو، پوشاك 

بچه و لباس است. 
همچنين سه محموله شامل ماشين آالت سنگين و خدمات رسان و 

خودروهاى آتش نشان نيز به مناطق سيل زده اعزام شده اند. 
2۰ مكان براى جمع آورى كمك هاى مردمى در ميادين اصلى تهران 

براى سيل زدگان در تهران برپا شده است.

نماینده ولی فقیه: رهبر معظم انقالب تسریع در روند ارائه خدمات به سیل زدگان را خواستارند

آلودگی نفتی بر اثر سیل خوزستان تاكنون رخ نداده است 

نیروهای  نیروی هوافضای سپاه گفت:  فرمانده 
مسلح در انجام مأموریت های خود لحظه ای درنگ 
نخواهند کــرد و به احدی اجازه نمی دهند امنیت و 
آرامش مثال زدنی مردم عزیز کشورمان را به مخاطره 

بیندازد.
ســردارحاجى زاده همزمان با اعياد مبارك شعبانيه و 
روز پاســدار با امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده 
نيروى هوايى ارتش جمهورى اســالمى ديدار و با  اشــاره 
به هم افزايى و هم راســتايى دو نيرو در پيشبرد راهبردها و 
سياست هاى دفاعى جمهورى اسالمى ايران و همكارى در 
سطوح مختلف تخصصى و ميدانى، گفت: خدا را شاكريم كه 
وحدت و اخوت بين ارتش و سپاه، خارى در چشم دشمنان 
و عاملى اطمينان بخش و آرامش آفرين براى ملت ايران در 
راستاى تضمين و تأمين امنيت پايدار ملى قرار گرفته است.
وى تصريح كرد: دشمن همواره اين وحدت و هم افزايى 
را هدف قرار داده است و آمال و آرزوهاى باطل خود در اين 
زمينه را با ترفندهاى گوناگون دنبال مى كند، اما به توفيق 
الهى و هوشمندى ملت و نيروهاى مسلح در اين عرصه نه 
تنها طرفى نبسته است بلكه شاهد ارتقا و تعميق و استحكام 

روزافزون اين وحدت و يكپارچگى بوده است.
فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه با اشاره به حمايت هاى 
گســترده، شورانگيز، مسئوليت آفرين و معنادار ملت ايران 
از ســپاه كه در واكنش به اقدام شــيطانى اخير آمريكا و 
رئيس جمهور پليد و منفور آن هويدا شده است، خاطرنشان 
كرد: نيروهاى مسلح ايران به پشتوانه تدابير و رهنمودهاى 
حكيمانــه فرمانده معظم كل قوا و حمايت و همراهى اين 
ملت شــريف، مؤمــن و انقالبى؛ در انجــام مأموريت هاى 
خطيــر و راهبردى خــود به ويژه در مقابلــه با تهديدات 
ناشى از توطئه هاى دشمنان از جمله آمريكاى جنايتكار و 
تروريست پرور، لحظه اى درنگ نخواهند كرد و به احدى اجازه 
نمى دهند امنيت و آرامش مثال زدنى مردم عزيز كشورمان 

را به مخاطره بيندازد.
امير نصيرزاده نيز در اين ديدار دســت اتحاد ارتش و 
سپاه را جدانشدنى دانست و گفت: مجموعه نيروهاى مسلح 
جمهورى اسالمى ايران در تقابل با نظام سلطه و بدخواهان 
يد واحده هستند و اقدام وقيحانه اياالت متحده درباره سپاه 
عزيز، زنجيره فروپاشى نظام تروريستى آمريكا و صهيونيست 

را تكميل خواهد كرد.

سردار حاجی زاده در دیدار امیر نصیرزاده:

اجازه نمی دهیم امنیت و آرامش مثال زدنی ملت ایران 
به مخاطره بیفتد

سخنگوی شورای نگهبان با  اشاره به شایعه رد شدن استانی شدن انتخابات، گفت: این مصوبه 
در مجلس در حال بررسی بوده و هنوز به شورا ارسال نشده است.

عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به شايعه 
رد شدن استانى شدن انتخابات، گفت: اين موضوع صحت ندارد و اين مصوبه در مجلس در حال بررسى بوده 

و هنوز به شوراى نگهبان ارسال نشده است.

کدخدایی:

خبر رد مصوبه استانی شدن انتخابات
 صحت ندارد

خجسته در واکنش به اقدام آمریکا علیه سپاه گفت 
پیشنهادم این اســت که اتاق جنگ آفندی سایبری 
برای مبارزه با سازمان های مرتبط با تجارت الکترونیک 
آمریکا از جمله بورس های سرمایه داری این کشور که 
تامین کننده بخش بزرگی از سرمایه تروریست ها بوده اند 

تاسیس گردد.
امير خجسته، نماينده مردم همدان و فامنين در واكنش 
به اقدام رئيس جمهور آمريكا مبنى بر تروريســتى شناختن 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى ايران گفت: آمريكا اخيرا با 
وعده اعطاى تسليحات هسته اى و ساخت تاسيسات هسته اى 
نمايشى به دنبال جلب رضايت اين رژيم براى اجراى معامله 
قرن هستند. اين مسئله زمانى رخ داد كه شاه سعودى تحت 
فشار ساير كشور هاى اسالمى براى تقبيح عادى سازى روابط با 
رژيم صهيونيستى اين پرونده را از اختيار وليعهد جوان سعودى 
خارج كرد و خود پيگير موضوع شده از همين روى وعده هايى 
از طرف آمريكايى دريافت كرده كه براساس اطالعات يكى از 
آنها تجهيز رژيم ســعودى به تاسيسات هسته اى و ديگرى 
مهار نفوذ ايدئولوژيك جمهورى اســالمى ايران با محوريت 

سپاه پاسداران است. 
رئيس گروه دوستى پارلمانى ايران و فلسطين در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: در مسئله تروريستى شناختن سپاه 
پاسداران جلب رضايت رژيم سعودى در اولويت اول قرار دارد 

و ترامپ به دنبال انعقاد فورى معامله قرن است. از طرفى ديگر 
همپيمانان سابق رياض معتقدند كه سهم آنها از معامله قرن 
صرفا سلب حيثيت ملى بوده و در اين مسئله امان، قاهره، كويت 
و ابوظبى به شدت با رژيم سعودى به اختالف پيدا كردند زيرا 
آنها سرمايه گذارى هاى كالن رياض در عراق و پاكستان و چين 

را سهم خود مى پنداشتند
خجســته در پايان ضمن تاكيد بر لــزوم اتخاذ مواضع 
قاطع و هوشمندانه در برابر اين فتنه خطرناك دشمنان ايران 
اسالمى، زمينه هاى تجارى و اقتصادى اياالت متحده را يكى 
از آسيب پذير ترين مجموعه هاى داخلى آمريكا توصيف كرد و 
گفت: الزم است مسئولين كشور در برابر اين اقدام رئيس جمهور 
آمريكا واكنش و پاسخى قاطع داشته باشند مجلس شوراى 
اســالمى نيز آماده است قاطعانه در مقابل اقدامات حاكميت 
تروريســتى آمريكا و شخص تروريست رئيس جمهور آمريكا 
ايســتادگى نمايد در همين راســتا پيشــنهاداتى مبنى بر 
تشــكيل اتاق جنگ آفندى سايبرى بين المللى براى مبارزه 
با ســازمان هاى مرتبط با تجارت الكترونيك آمريكا از جمله 
بورس هاى ســرمايه دارى اين كشور كه همواره تامين كننده 
بخش بزرگى از سرمايه هاى سازمان هاى تروريستى بين المللى 
بوده اند تاسيس گردد، مجلس نيز آماده است با تامين بودجه 
مضاعف براى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران با اقدامات 

شرورانه اياالت متحده مقابله كند.

خجسته، نماینده همدان تشریح کرد

اقدام علیه سپاه به درخواست آل سعود 
باید اتاق جنگ آفندی سایبری علیه مراكز آمریکایی تشکیل شود


