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رئیسی: دولت رفع مشکالت کشور
 را معطل هیچ بهانه ای نکرده است

رئیس جمهــور بابیــان اینکه دولــت مردمی رفع 
مشــکالت کشــور را معطل هیچ بهانه ای نکرده 
است، گفت: حســرت حاشیه سازی و تقابل دولت 

و مجلس را به دل بدخواهان می گذاریم.
به گزارش فارس، ابراهیم رئیسی در دیدار با مجمع 
بلوچستان،  و  اســتان های سیســتان  نمایندگان 
هرمزگان، کرمان و یزد بــا تأکید بر »اراده جدی 
دولت برای دوری از حواشــی سیاســی«، افزود: 
»برخی حاشــیه ها در روابط دولــت و مجلس در 
گذشته مردم را آزرده خاطر کرد و این دولت اجازه 

نخواهد داد که این حاشیه سازی تکرار شود. 
دولت مردمی حسرت این را که دولت و مجلس به 
جای پرداختن به کار مردم گرفتار حاشــیه شوند، 
به دل بدخواهان خواهد گذاشت و وجه همت خود 
را صرف این خواهد کرد که مردم شیرینی خدمت 

را بچشند.« 
رئیس جمهور همراهی نمایندگان مجلس را شرط 
توفیق سیاســت ها و برنامه های بزرگ در کشــور 
خواند و اظهار کرد: »مــا انتظار داریم نمایندگان 
نیز به ســهم خود تالش ها و دستاوردهای دولت 
را برای افــکار عمومی تبیین کننــد، چراکه این 
موارد صرف دستاورد دولت نیست و جزو توفیقات 
جمهوری اسالمی و تمام اجزای نظام حکمرانی به 

شمار می رود«. 
رئیســی خاطرنشــان کرد: »دولــت مردمی رفع 
مشکالت کشــور را معطل و وابسته به هیچ عامل 
و بهانه ای نکــرده و برای رفع مشــکالت کم آبی 
نیز طرح های بزرگی را به طــور هم زمان پیگیری 

می کند.
 مدیریت صحیح منابع آب، تأمین آب ژرف، انتقال 
آب از دریا و اســتیفای حقآبه کشور از همسایگان 
از جمله اقدامات کوتاه و بلندمدتی است که برای 

رفع مشکالت کم آبی دنبال می شود«.

حاج علی اکبری: دولت مردمی از 
موفقیت های خود با مردم صحبت کند

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد:  »از زحمات 
و برنامه های این دولت که دولت مردمی با سبک 
زندگی مردم است، قدردانی کنیم، اما توقع داریم 
از موفقیت هــای خــود با مردم صحبــت کنند و 

اطالع رسانی دقیق تری به مردم صورت گیرد.«
به گزارش ایســنا، حجت االسالم محمدجواد حاج  
علی اکبــری در خطبه های ایــن هفته نماز جمعه 
تهران اظهار کرد:  »اخیراً شــاهد بودیم که سامانه 
بارشــی جدیدی با عنوان مانسون در سطح کشور 

فعالیت کرد و ما بارش های فراوانی را داشتیم.
 بــه خاطــر طبع ایــن پدیــده در بســیاری از 
مــورد بارش ها سیل آســا شــد و در برخی موارد 
دشــواری های فراوانی در زندگی مردم ایجاد کرد. 
بــه درگاه الهی به خاطر نــزول رحمت قدردانی 
کرده و به خانواده هایی که براثر ســیالب عزیزان 
خود را از دست دادند تسلیت می گوییم. ان شاءاهلل 
به همت مســئوالن مشــکالتی کــه در منازل،  
کسب وکارها و در حوزه کشاورزی و دامداری برای 
مردم ایجادشده حل وفصل شــود و با کمک های 
مؤمنانه مردم نیز افراد آســیب دیده موردحمایت 
قرار گیرند. از اقدامات ســریع مسئوالن و حضور 
به موقع مســئوالن عالی رتبه در کنار مردم تشکر 

می کنیم«. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: »در سالگرد تنفیذ 
حکم ریاســت جمهوری نیز جا دارد از زحمات و 
برنامه های این دولت که دولت مردمی با ســبک 
زندگی مردم می باشــد قدردانــی کنیم، اما توقع 
داریــم از موفقیت های خود با مردم صحبت کنند 
و اطالع رســانی دقیق تری به مردم صورت گیرد. 
در نشســتی که با سران داشــتیم بسیاری از این 
موفقیت ها بازگو شــد که امیدبخش نیز بود اما به 
شکل شایسته ای این موارد به جامعه اطالع رسانی 
نشده اســت. اگر ناکامی هایی نیز وجود دارد باید 

مردم در جریان قرار گیرند.
 مسئله بســیار مهمی که رهبری در تنفیذ بر آن 
تأکید داشتند عدالت اســت. رهبری فرمودند که 
همه برنامه ها و مصوبات دولت باید دارای پیوست 
عدالت باشــد و فاصله طبقاتــی را کاهش دهد و 

محور آن مبارزه با فساد باشد. 
ما امروز نیاز داریم تا سرمایه های مردمی به سمت 
تولید آورده شــوند. امروز تولیدکنندگان واقعی، 
رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی هســتند.« 
خطیــب نماز جمعه تهــران همچنین با اشــاره 
به مذاکرات هســته ای بیان کرد: »خوشــبختانه 
مسئوالن کشــور مســائل اقتصادی را به جریان 
مذاکرات گــره نزدند و مســیر خنثی ســازی را 
دنبال می کنند. نظام تصمیم گرفته پای مســئله 

خنثی سازی تحریم ها بایستد.
 قانــون اقدام راهبــردی برای لغــو تحریم ها نیز 
با قــدرت اجرایی می شــود. اخیراً نیــز خبرهای 
شــورانگیزی در خصــوص فعال ســازی چرخــه 
غنی سازی شنیدیم که جای تشکر دارد. ما با قوت 
مســیر خود را ادامــه داده و از حقوق ملت دفاع 

می کنیم. 
وی گفــت: تیــم مذاکره کننــده نیز بــرای رفع 
تحریم ها عازم وین شــدند و انشــاءاهلل با مواجهه 
عاشــورایی و مدیریت عاشورایی قاطعانه از منافع 
کشــور و مــردم پاســداری می کنند. مــا نیز به 
دشمنان و آمریکای جهان خوار می گوییم که ایران 
را امتحان نکنید. اگر نیاز به مذاکره دارید که قطعاً 
نیز دارید با شرایط این ملت کنار بیایید و دست از 

زیاده خواهی ها بردارید.«

خبر

همدلــی|  بارندگی و ســیل ویرانگر هفته 
گذشته در بخش های مختلف کشور مجدداً 
انتقــادات را به ســمت دولت و مســئوالن 
روانــه کــرد. مردم ایــن بار عــالوه از عدم 
اقدامات پیشــگیرانه نهادهــای ذی ربط، از 
حضور مســئوالن در میانه میدان و در بین 
گل والی های ناشــی از سیل نیز خشمگین 
شدند. بسیاری این انتقاد را به دولت داشتند 
که به جای حضور در این مناطق بهتر بود تا 
با تصمیم گیری و اقدامات درست و به موقع، 
روند امدادرسانی را تسریع می کردند و برخی 
هم حضور مسئوالن در مناطق حادثه دیده را 
تنها نمایشی از ناکارآمدی آن ها تلقی کردند.

در روزهای گذشته رسانه ها و فضای مجازی 
پر شد از عکس های مسئوالنی چون شهردار 
و استاندار تهران که تا زانو در ِگل فرورفته اند. 
مســئوالنی کــه بــرای بررســی وضعیت 
ســیل زدگان به این مناطق ســرزده اند و در 
همان جا عکس هایی هم از مســئوالن گرفته 
شد تا نشان دهند که وارد میدان شده بودند 
یا عکسی از اســتاندار تهران منتشر شد که 
در منطقه ســیل زده براثــر گرمازدگی دچار 
کسالت شــده و نیروهای هالل احمر در حال 
مداوای وی هستند. گرچه شاید این مسئوالن 
انتظار داشتند که با حضور سریع در منطقه 
حادثه دیــده موردتقدیر مــردم و اهالی این 
مناطق قرار گیرنــد، اما همه چیز آن طور که 
آن هــا تصور می کردند پیش نرفت و ســیل 
انتقادات به ســوی آن ها روانه شد. اسماعیل 
گرامــی مقدم فعال سیاســی اصالح طلب و 
ســخنگوی حزب اعتمادملــی در گفت وگو 
با »همدلی« در این زمینه معتقد اســت که 
»حضور مسئوالن در میان مردم زمانی نشانه 
همدلی و موجب خشــنودی مردم است که 
در کنار آن اقداماتی از پیش و اقداماتی برای 
حوادث آتی انجام شده باشد، درحالی که همه 
می دانند کــه چنین اقداماتی صورت نگرفته 

است.«
گرچه اســماعیل گرامی مقــدم انتقادات به 
دولــت ابراهیم رئیســی در زمینه مدیریت 
حوادث غیرمترقبه را »غیرمنصفانه« می داند 
و معتقد است: »باالخره هر دولتی که سرکار 
می آید محدودیت هایی در عمل دارد. به این 
صورت نیست که اگر دولت دیگری بر سرکار 
بود، بسیار بیشتر از آقای رئیسی می توانست 
در حوادث غیرمترقبه عملکرد موفقی داشته 
باشــد.« وی در همین راستا در گفت وگو با 
روزنامه »همدلی« اظهار کرد: »این بی انصافی 
اســت که بگوییم که اگر حوادث غیرمترقبه 
رخ می دهد تمــام و کمال دولت وقت مقصر 
اســت. چراکه مــا زیرســاخت های الزم در 
کشــور را برای مواجهه با خساراتی که ناشی 
از حوادث غیرمترقبه است، آماده نکرده ایم.« 
این کارشناس تصریح کرد: »به هرحال برای 
جلوگیری از حوادث طبیعی بایســتی فکر و 
برنامه ای باشــد و برای ایــن امر نیز نیازمند 
برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت 

هستیم.«
این فعــال سیاســی اصالح طلب بــا مرور 
برنامه ریزی هــای دوران شــهرداری ســید 
محمدعلــی افشــانی در شــهرداری تهران 
پرداخت و گفــت: »در آن زمــان مهندس 
افشــانی به عنوان شــهردار تهران با تسلطی 
که بر موضوع داشــت، کمربند سبز تهران را 
تعریــف و تا حدودی هم وارد عملیات شــد 
ولی اکنون پس از چند ســال معلوم نیست 
کــه این طرح در چه وضعیتی قرار دارد و آیا 

کارهای عملیاتی این طرح دنبال می شود یا 
خیــر.« وی در همین راســتا ادامه داد: »هر 
دولتی که در شــرایط کنونی برسر کار بیاید 
با این زیرساخت ها و بی برنامگی ها نمی تواند 
موفق باشــد، تالش می کند و خودش را به 
آب وآتــش می زند اما چــه در زلزله و چه در 
ســیل می بینیم که کارنامه دولت ها ناموفق 
اســت.« گرامی مقدم همچنین بابیان اینکه 
»گرچه دولت ها بعد از وقــوع هر حادثه ای، 
تالش زیادی می کنند امــا نمی توانند مردم 
را راضــی کنند«، تصریح کــرد: »در واقع با 
کم کاری دولت ها در حق مردم ایران اجحاف 

می شود.«
این فعــال سیاســی در بخــش دیگری از 
صحبت های خود به دولت ســیزدهم توصیه 
کرد تا دامنه انتقادپذیری خود را باالتر ببرد 
و گفــت: »دولت آقای رئیســی باید تحمل 
خود را در برابر انتقــادات باال ببرد و چراکه 
با اجرا ســروکار دارد و اجرا هم همواره توأم 
با مشــکالتی اســت.« وی گفت: »باالخره 
باید از ســال 93 به بعد کــه بارندگی ها در 
ایران افزایش یافت بــه تئوری ها و نظریه ها 
در خصوص تغییر اقلیم داده می شــد، توجه 
می کردیم که توجه نکردیم. روشن است که 
با توجه به تغییراتی کــه در اقلیم ها رخ داده 
اســت در پنج سال آینده وضعیت از این نیز 
بدتر خواهد شــد. اگر اکنون با بارندگی های 
شدید در جنوب کشور یک یا دو بار در سال 
مواجه هســتیم، پیش بینی آن را از 10سال 
پیش توســط متخصصان و کارشناسان این 
حوزه انجام شده بود. به هرحال باید برای این 
تغییــرات اقلیم برنامه ریزی کــرد، چراکه تا 
زمانی که برنامه ریزی درستی در کار نباشد، 
ما هرســال شاهد خسارات بیشتری خواهیم 
بود.« وی افزود: »با شــرایط کنونی نیز این 
حوادث هرسال تکرار خواهد شد و خسارات 
هرسال هم بیشــتر از سال های قبل خواهد 

بود.«
 دولت ها فراموش کارند

 گرامی مقدم یادآور شد: »متأسفانه دولت ها 
به شــدت فراموش کارند و در حقیقت به کار 
روزمره بیشــتر می پردازند و به دلیل اینکه 
درگیر کارهای روزمره می شــوند، از چنین 
موضوعاتی غفلت می کنند و درنتیجه کشور 

دچار خسارات سنگین می شوند.«
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: »یکی از 
راهکارهای دولت این است که بررسی کند با 

توجه به شرایط فعلی اگر سال آینده مجدداً 
سیل بیاید چه کارهایی می تواند کند. همین 
اتفاق در سال های بعد هم اتفاق خواهد افتاد. 
مثاًل اگر پروژه سدســازی به بن بست خورده 
و عوارضی دارد، می توان از تجربه کشورهای 
دیگر چون هند و مالزی استفاده کرد. با توجه 
به این افزایش گرمای بی ســابقه که ما داریم 
و همــه دنیا هم آن را تجربــه می کنند، در 
سال های آتی احتمال افزایش حجم بارندگی 
وجود دارد. به طور مثال در 10ســال گذشته 
حجم بارندگی در جنوب کشــور و خصوصاً 
سیستان و بلوچستان به این حد نبوده است. 
وضعیت آب وهوای بســیاری از شهرها تغییر 
کرده اســت و همه این تغییــرات پیام هایی 
است برای مســئوالن. مردم در برابر چنین 
موضوعاتی نمی توانند کاری انجام دهند بلکه 
این وظیفه مســئوالن است که در این راستا 

برنامه ریزی کنند.«
 انتقادات به دولت منصفانه باشد

گرامی مقــدم همچنین با تأکیــد بر اینکه 
»انتقادات به دولت باید منصفانه باشد«، افزود: 
»این حجم از حمالت به دولت غیرمنصفانه 
اســت چراکه در مواجه با این پدیده ها هیچ 
اقدام مؤثری انجــام نگرفته و نباید به دولت 
خرده گرفــت.« وی تصریح کرد: »امیدواریم 
دولت ســیزدهم از این انتقادات و پیامدهای 
خسارت بار درس بگیرد و نه برای دولت های 
بعدی، بلکه برای کشور ایران عبرتی شود تا 
چنین حوادث مترقبه ای بیش از این خسارت 
جانی و مالی تحمیل نکند.« این فعال سیاسی 
ضمن بررســی انتقادات به دولت رئیسی در 
حضور نمایشــی در مناطق خســارت دیده 
ناشی از حوادث طبیعی، گفت: »عدم حضور 
مســئوالن در میان مردم و سرکشی نکردن 
به چنین مناطق حادثه دیده خوشایند نیست، 
چراکــه این امر منطقی نیســت که در بروز 
حوادث و سوانح مســئوالن در خانه هایشان 
بمانند و به روال عادی زندگی خود بپردازند. 
باید به این مناطق مراجعه و سرکشی کنند 
و ایــن اقدامات آالم بخــش دردهای مردم و 
به نوعی همدلی و همراهی با مردم است و باید 
اتفاق بیفتد.« وی اضافه کرد: »این تلقی را که 
برخی از رسانه ها در روزهای گذشته داشتند 
و دولت را به باد انتقاد می گیرند که در چنین 
شرایطی به جای اینکه وارد گل و شل شوند، 
چرا فکــری نمی کنند قبول ندارم؛ به هرحال 
باید مسئوالن با مردم همدردی کنند و این 

حداقل کاری است که می توانند انجام دهند. 
درواقع نباید این اقدامات را شماتت کرد بلکه 
اتفاقاً باید مسئوالن را تشویق کرد که با مردم 

باشند و سرکشی کنند.«
گرامــی مقــدم در ادامه افــزود: »اما عالوه 
بــر این ها باید به نکات بیشــتری هم توجه 
کرد. دولت های گذشــته ماننــد دولت آقای 
احمدی نژاد کــه آن قدر به مناطق مختلف و 
شهرها و روستا سرکشی کرد یا در دولت های 
دیگر خصوصاً دولت آقای رئیسی که در یک 
سال گذشته در سفر به استان ها کم نگذاشته 
اســت، در این ســفرها و سرکشی ها چه کار 
کرده اند؟ این مســئله جای ســؤال دارد که 
این اقدامات در جلوگیری از خساراتی که در 
آینده به مردم وارد می شود چه تأثیری داشته 
است؟ آیا حضور مسئوالن در استان ها موجب 
اولویت بنــدی اقدامات در راســتای کاهش 
خسارات حوادث و بالیای طبیعی شده است؟ 
یا اصاًل اقداماتی خصوصاً در یک سال گذشته 
دولت آقای رئیســی در این زمینه انجام شده 
اســت؟« وی ادامه داد: »درصورتی که دولت 
در نتیجه سفرهای استانی و حضور در محل 
اقداماتی در راســتای خدمت به مردم، بهبود 
وضعیت و مقابله با بروز خســارات بیشــتر 
انجام شده باشــد و به طور مثال از صد پروژه 
تعریف شده، توانســته اند حداقل 10پروژه را 
در این زمینه به نتیجه برسانند، این موضوع 
قابل تقدیر است ولی وقتی هیچ کاری نکنند 
و هیــچ اقدامی صورت نگیرد و دســت روی 
دســت بگذارند و صرفاً منتظر باشند که چه 
زمانی حادثه ای رخ دهد و خساراتی وارد شود 
و سپس در محل حضور یابند و دلداری دهند 
یا همدلی کننــد، در نتیجه چنین اقداماتی 
نه تنها آرامش بخش مــردم نخواهد بود بلکه 
مورد خشــم مردم هم قرار خواهد گرفت که 
حضور شــما در اینجا برای چیســت؟ سال 
گذشته و سال های قبل تر همین اتفاقات افتاد 
و در آینــده هم رخ خواهد داد، هیچ تغییری 

در وضعیت و روندها رخ نداده است.«
گرامی مقدم در پایان تأکید کرد: »امیدواریم 
آقای رئیســی اهتمام بــورزد و برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشند، خصوصاً در موضوعاتی 
مانند تغییر اقلیم؛ چراکه چه بخواهیم و چه 
نخواهیم بازهم با همیــن پدیده ها به دلیل 
گرمایش زمین مواجه هســتیم و در نتیجه 
زلزله ها و سیل و ســایر حوادث غیرمترقبه 

طبیعی روزبه روز بیشتر خواهد شد.«

گرامی مقدم در گفت وگو با »همدلی«:

انتقادات به دولت منصفانه باشد

همدلی|  سال های اخیر در مقایسه با دهه های گذشته، حضور 
جوانان در عرصه های سیاسی کم رنگ تر شده است به طوری که 
حتی این امــر را می توان به وضوح در میزان و نوع فعالیت های 
سیاسی دانشگاه های مختلف مشاهده کرد. دانشجویان و جوانان 
کشور دیگر به مانند هم سن و ساالن خود در سال های پیش و 
پس از انقالب عالقه و تمایلی به فعالیت در عرصه های سیاسی 
ندارنــد. البته برخی هم معتقدند که در واقع جوانان امیدی به 
فعالیت ندارد. محمدرضا خباز فعال سیاســی اصالح طلب نیز 
معتقد اســت که »جوانان به دلیل نگرانی از آینده خود، دیگر 

حاضر به فعالیت سیاسی نیستند.«
محمدرضا خباز فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا، 
گفت: »جوانان اصالح طلبی برای جایگزین شدن شخصیت های 
اصالح طلب با تجربه وجود دارند. به طور مثال، در حزب اعتماد 
ملی اگر اولین اعضای شــورای مرکزی این حزب را با اعضای 
شــورای مرکزی فعلی مقایسه کنید، می بینید رنج سنی آن ها 
بین 30 تا ۴0ســال بوده و گرایش به جوانان فراوان اســت اما 
اینکه این جوانان بتوانند جای اصالح طلبان نسل اول انقالب را 
بگیرند، اول به خودشان و دوم به تصمیمات حاکمیت بستگی 
دارد.« وی افزود: »آنچه به حاکمیت ارتباط دارد این اســت که 
اجازه دهد جوانان فعالیت کرده و اظهارنظر کنند؛ یعنی اجازه 
آزادی بیان و اندیشه را صادر کند تا آن ها بتوانند در حد توان از 
آن استفاده کرده و از بیان اعتقادات و نظراتشان هراسی نداشته 
باشــند. به طور خالصه میدان را برای فعالیت جوانان باز کنند. 
اگر به دانشگاه ها نگاه کنید، یک رخوت و سستی بر دانشگاه ها 

حاکم اســت چون جوانان حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و 
از پرونده ســازی و اینکه آینده شان به خطر بیفتد، می ترسند؛ 
بنابراین این وظیفه حاکمیت است که بر اساس آموزه های دینی 
و قانون اساسی میدان را برای فعالیت نسل جوان و انتقاد از خود 
آماده کند و جوانان نیز از نقد کردن هراســی نداشته باشند.« 
خباز تصریح کرد: »پس از نظر فیزیکی شــرایط حضور جوانان 
فراهم اســت اما از نظر معنوی برای اینکه بتوانند جای فعاالن 
سیاسی نســل اول انقالب را بگیرند به تالش و اجازه نهادهای 
حاکمیتی بســتگی دارد که به نظر من مورد دوم امروز کمتر 
مشاهده می شود. ما انتظار داریم به نسل جوان اجازه دهند که 
آن ها بتوانند مســئوالن را نقد کنند. نقد کردن به نفع مدیران 
ارشد کشــور بوده و می تواند به نفع کسی باشد که کار نقد را 
انجــام می دهد. چون این کار نوعی تمرین و ممارســت برای 

پذیرش مسئولیت های آینده خواهد بود.«
خباز در پاســخ بــه اینکه چه راهکاری وجــود دارد تا جوانان 
اصالح طلب بتوانند فراگیرتر از گذشــته فعالیت خود را انجام 
دهند، گفت: »باید حاکمیت، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه 
این موضــوع را بخواهند. این نهادها باید با تمــام وجود وارد 
صحنه شــده به جوانان اجازه نقد دهند، آن ها را تشویق کرده 
و به بهترین نقد مدال بدهند. نه اینکه وقتی کســی مسئله ای 
را افشــا کرد، فرد متخلف در جامعه زندگی کند و کســی که 
آن موضوع را افشا کرد، به زندان محکوم شود. در این وضعیت 
جوانان چه طور جرئت داشــته باشند وارد میدان شوند؟ رفتار 
امروز دســتگاه های حاکمیتی و نظارتی باید به شــکلی باشد 
که میدان را برای فعالیت سیاســی نسل جوان باز کنند.« وی 
افزود: »شما امروز یک حالت رخوت، سستی و بی خبری را در 
دانشگاه ها می بینید؛ یعنی برخی دانشجویان درس می خوانند تا 
بعد از فارغ التحصیلی از کشور خارج شوند یا بعد از اخذ مدرک 
دانشگاهی شغلی پیداکرده، خانواده ای تشکیل دهند و زندگی 
عادی و معمولی داشــته باشــند؛ بنابراین دیگر آن مسئولیت 
اجتماعی که ما قباًل داشتیم که دانشگاه پرچم دار آزادی خواهی 
بود و وقتی نســل جوان وارد صحنه می شدند قوت قلبی برای 
میان ســاالن بود، امروز دیگر چنین چیزی مشاهده نمی شود؛ 
بنابراین اگر ما احســاس می کنیم که جوانان ما باید نسبت به 
کشورشان احساس مسئولیت کنند، باید به آن ها میدان دهیم 
و بدون میدان دادن به جوانان روزبه روز این رخوت، سســتی و 

خمودگی جوانان ما بیشتر حاکم خواهد شد.«

روایت خباز از علت رخوت در دانشگاه ها؛

جوانانازپروندهسازیمیترسند

سیاری: با همدلی می توان در جنگ 
نرم در مقابل دشمن پیروز شد

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشمن در جبهه 
جنگ نرم و به مرورزمان تــالش می کند تا باورها و 
ارزش های دینی و فرهنگی ما را تضعیف کرده و تغییر 
دهد. به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران 
بابیان اینکه هدف دشــمن در جنگ نرم تســلط بر 
باورها و عقاید مردم به ویژه نســل جوان کشــورمان 
است، گفت: دشمن در جبهه جنگ نرم و به مرورزمان 
تالش می کند تا باورها و ارزش های دینی و فرهنگی 
ما را تضعیف کرده و تغییر دهد. وی افزود: مأموریت 
عقیدتی سیاسی در شرایط امروز و در مقابله با جنگ 
نرم دشــمن، بسیار سخت، اثرگذار و ارزشمند است، 
بنابراین برنامه ریــزی و اجرای فعالیت های فرهنگی 
باید باکیفیت و محتوای بسیار باالیی صورت پذیرد تا 
زمینه جذب و اثربخشی جامعه هدف به ویژه جوانان 
را فراهم کند. معاون هماهنگ کننده ارتش اضافه کرد: 
برای مقابله با هجمه گسترده فرهنگی دشمن، باید با 
تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و تجهیزات 
مناســب با تمام تــوان از رویکرد توســعه و تقویت 
فعالیت های عقیدتی سیاســی حمایت و پشتیبانی 
کنیم. معتقدیم با همدلــی و هم افزایی می توان در 
جبهه جنگ نرم امروز در مقابل دشمن پیروز میدان 
باشــیم. وی با تقدیر از عملکرد و فعالیت های اداره 
عقیدتی سیاسی ســتاد ارتش در سال 1۴00 اظهار 
داشت: جایگاه ستاد ارتش جایگاه باالیی است و به تبع 
آن عقیدتی سیاســی این ستاد نیز از جایگاه باالیی 
برخوردار است. الحمداهلل رشد قابل مالحظه ای نیز در 
سطوح مختلف فعالیت های این اداره شاهد هستیم که 
با حمایت و پشتیبانی سامانه فرماندهی باید توسعه و 

تداوم پیدا کند.

ادامه پیگیری حقوقی پرونده ترور 
سردار سلیمانی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با کدخدایی عضو 
حقوقدان شورای نگهبان بر تعامل با قوه قضاییه در 
جهت پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه در دیدار با عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان و رئیس پژوهشکده این شورا که با 
محوریت پیگیــری حقوقی و بین المللی پرونده ترور 
سردار ســپهبد شهید قاسم ســلیمانی برگزار شد، 
با اشــاره به فعالیت کمیته ویژه پیگیری حقوقی و 
بین المللی پرونده ترور شهید سلیمانی در وزارت امور 
خارجه اظهار کرد: مصمم هســتیم در تعامل با قوه 
قضاییه جمهوری اسالمی ایران و همچنین بهره مندی 
از ظرفیت های علمی حقوقدانان، اجرای عدالت نسبت 
به مرتکبین این جنایت محقق شــود. کدخدایی نیز 
در این دیــدار ضمن تأکید بر اهمیت پیگیری فعال 
موضوع، ابراز امیدواری کــرد که این مطالبۀ برحق 
مردمی و مهم، در مسیر حقوقی خود هرچه سریع تر 

به نتایج مطلوب منتهی شود.

دستگیری تروریست های تکفیری - 
صهیونیستی داعش

وزارت اطالعات از دستگیری 10تروریست  تکفیری 
- صهیونیســتی داعش که قصد انجام چند عملیات 
تروریســتی را در میان عــزاداران حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( داشــتند، خبر داد. به گــزارش ایرنا، 
وزارت اطالعــات با صدور اطالعیه ای درباره جزییات 
این دســتگیری اعالم کرد: به استحضار ملّت شریف 
ایران اسالمی می رساند که سربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 10نفر از تروریست های 
تکفیری - صهیونیســتی داعش را که به قصد انجام 
چند عملیات تروریســتی در میان عزاداران حضرت 
اباعبداهلل الحســین )علیه الســالم( اعزام شده بودند، 
دســتگیر کردند. در این اطالعیه آمده اســت: رژیم 
جنایتکار صهیونیســتی که پــس از ناکامی بزرگ 
هفته  گذشــته در انفجار یک مرکز حســاس کشور 
توسط تروریست های تجزیه طلب موسوم به کومله، 
به دنبال تحت الشعاع قرار دادن آن شکست سنگین 
و ترمیم روحیه  سرســپردگانش بــود، این بار تالش 
کرد تــا از طریق تیم های تکفیری - داعشــی برای 
عملیات تروریستی خود در مجالس عزاداری حضرت 
امام حســین )علیه السالم( اقدام نماید که با آمادگی 
پیشینی مجاهدان گمنام وزارت اطالعات و تحت نظر 
داشتن ُمزدوران از مبدأ ترکیه و عراق، تروریست های 
تکفیــری را در دو منطقــه غرب و جنوب کشــور 
بازداشت و کلیه  تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی 
و سالح های همراه آن ها را به طور سالم کشف و ضبط 
کردند. ضمناً با توجه به تیراندازی تروریســت ها در 
زمان بازداشت، دو دالور مرد گمنام مجروح شدند که 
ان شاءاهلل مشمول ادعیه  عزاداران حسینی قرار گیرند. 
وزارت اطالعات در این اطالعیه  تأکید کرد: سربازان 
گمنام امام زمان )عج( اعالم می نمایند که مقتدرانه، 
هوشمندانه و با بذل سالمتی و جان خویش از امنیت 
کشور و آرامش مردم سرافراز ایران اسالمی حراست 
می نمایند. درعین حال از هیآت، تکایا و سایر مجالس 
عزاداری و از کلیه  عزاداران حســینی تقاضا دارند که 
در این ایّــام ضمن دعای بیش ازپیش برای موفقیت 
همه ی مرزداران و حافظان امنیت کشــور و شکست 
دشــمنانش، همچون گذشته با هوشیاری کامل، هر 
مورد مشــکوک را به ســتاد خبری وزارت اطالعات 
)113( یا نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل 
گزارش نمایند. همچنین به اشغالگران بیت المقدس 
شریف و ُمزدوران تکفیری - داعشی و تجزیه طلبان 
تروریســت اعالم می نمایند که برای اقدام ناکاِم خود 
نیز با پاسخ کوبنده ی جان برکفان گمنام ملّت بزرگ 

ایران اسالمی مواجه خواهند شد.

خبر


