
  

سیاسی 2
 علی مطهری:

همه مشکالت کشور به سو مدیریت مربوط نیست

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت : شرایط حاکم بر معادالت 
از  بسیاری  عامل  ایران،  فراروی  اقتصادی  فشار  و  جهان  سیاسی 
مشکالت اقتصادی و معیشتی است و نباید همه مشکالت را به سوء 

مدیریت در کشور منتسب کنیم.
آیین  در  پنجشنبه  شامگاه  مطهری  علی  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگداشت هجدهمین سالگرد شهدای حادثه سقوط هواپیمای یاک 40 
در گرگان اظهار کرد : شرایط امروز و فشارها و تحریم های وارده به 
کشور طی چهل سال بی سابقه بود و سختگیری ها و محدودیت های 

مالی بیشتر و شدید تر شد.
و  ها  کاستی  همه   : گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
مشکالت مالی و معیشتی به سبب تصمیم غلط مدیران نیست و با 
وضعیت فعلی هر دولت دیگری نیز بر مسند کار بود شرایط همین 

گونه رقم می خورد.
تاثیر  میزان  برخی تصمیمات،  با  است  : ممکن  داد  ادامه  مطهری 
پذیری از تحریم ها اندکی کاهش یا افزایش می یافت اما روند و جوی 

کلی حاکم بر بازار مالی تغییر چندانی نداشت.
وی ادامه داد: جو حاکم بر تبادالت مالی جهان به نحوی است که 
امکان جابجایی پول را برای ایران بسیار سخت کرده و برای پرداخت 
بهای برخی از اقالم ضروری و مایحتاج مردم باید به کشور های همسایه 

مانند ترکیه متوسل شویم تا بتوانیم برخی از تبادالت را انجام دهیم.
در  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
خصوص مشکالت پیش آمده یک موضوع دیگر نیز حایز اهمیت است 
و آن رویکرد و رفتار ایران در هشت سال گذشته با کشور هایی مانند 

عربستان و امارات است.
مطهری گفت: برخی معتقدند در این مدت امکان انتخاب رویکرد 
تا  داشت  وجود  امارات  و  عربستان  با  رفتار  در خصوص  تر  متعادل 
تبدیل  اسراییل  و  امریکا  متحد  به  ایران  قدرت  ترس  از  آنها  نگذاریم 

شوند.
نایب رییس مجلس گفت: در حال حاضر هدف نهایی چهار کشور 
)آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات( ضربه زدن به اساس حکومت 
نمی  از هیچ تالش دریغ  راه  این  و در  ایران است  جمهوری اسالمی 

کنند.
وی بیان کرد: در این شرایط وحدت و اتحاد همه آحاد جامعه بسیار 
با اهمیت تر از دور های گذشته است و در این روزهای سخت باید به 

شدت از تفرقه و نفاق در کشورر پرهیز کنیم.
بیست سال پیش در 27 اردیبهشت 1380 در سانحه سقوط هواپیمای 

یاک 40
در شهرستان ساری، رحمان دادمان وزیر راه و ترابری و هشت تن از 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی جان باختند.
حجت االسالم قربانعلی قندهاری و غالمعلی هزارجریبی ، سیدمنصور 
محمدصادق  گل،  عظیم   ، طیار  اترک   ، کوهساری  علی   ، حسینی 

صادقی ، معمی هالکو از جان باختگان این سانحه بودند.

سرلشکر باقری در دیدار فرمانده هوانیروز ارتش عراق:
ایران و عراق دو وزنه مهم جهان اسالم هستند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایران و عراق، دو وزنه مهم جهان 
اسالم و غرب آسیا هستند که با همکاری های دوجانبه، می توانند نقش 

مهمی را در تحکیم صلح، امنیت و ثبات منطقه ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد »حامد عطیه خوین« فرمانده هوانیروز 
ارتش عراق که در رأس هیئتی عالی رتبه نظامی به کشورمان سفر کرده، 
در ادامه دیدارهایی که با فرماندهان عالی رتبه نظامی کشورمان داشته 
است، عصر امروز )پنج شنبه( با حضور در محل ستاد کل نیروهای مسلح، 
با سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

دیدار و گفتگو کرد.
سرلشکر باقری در این دیدار با بیان این که کشور عراق را کشور مقدس، 
دوست و برادر خود می دانیم، بر ضرورت و اهمیت توسعه روابط راهبردی، 

عملیاتی، فنی و صنعتی جمهوری اسالمی ایران و عراق تأکید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه امنیت و توسعه کشور 
عراق را امنیت و توسعه کشور خودمان می دانیم، گفت: ما با تمام قوا در 

کنار شما هستیم.
سرلشکر باقری با اشاره به شرایط منطقه و تجربه همکاری های نظامی 
میان دو کشور در مقابله با تروریسم، گفت: ایران و عراق، دو وزنه مهم 
جهان اسالم و غرب آسیا محسوب می شوند که با همکاری های دوجانبه، 
می توانند نقش مهمی را در تحکیم صلح، امنیت و ثبات منطقه ایفا کنند.

همچنین ارتشبد »حامد عطیه خوین« که در این دیدار سپهبد »جبار 
عبید کاظم حسن الدراجی« فرمانده پدافند هوایی ارتش عراق و سپهبد 
»احمد جاسم المعارج« فرمانده نیروی دریایی ارتش عراق، وی را همراهی 
عراق  از  ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت های  از  قدردانی  با  می کردند، 
برای مقابله با داعش و تروریست های تکفیری، تاکید کرد: ما از ایران 
جز صداقت ندیده ایم و در جنگ با داعش تجربیات سختی را پشت سر 
گذاشتیم. وی افزود: بغداد تا مرز سقوط نزدیک شده بود و همه دوستان 
و هم پیمانان ما عقب نشینی کردند و ما جز برادران ایرانی هیچ کسی را در 

میدان نیافتیم.
فرمانده هوانیروز ارتش عراق گفت: در پایان خواهان توسعه روابط میان 

دو کشور هستیم.

اخبار

شنبه / 14 اردیبهشت 1398 / شماره 404

 راهکارهای »عماد افروغ« برای مقابله با تحریم ها:

 اعتمادسازی کنید

وزیر اطالعات خبر داد

وریستی در مرزهای کشور کشف هفتگی تیم های تر

در  گفت:  اصولگرا  سیاستمدار  و  شناسی  جامعه  استاد 
شرایط فعلی در جامعه ما نیاز است تا یک اعتماد سازی 
صورت بگیرد. اعتمادی که مسبوق به اعتبار است و اعتبار 
آید که مسئولین جامعه در قول  نیز زمانی به دست می 
خود صادق بوده و خدمتگزار نیاز واقعی مردم باشند. »عماد 
افروغ« روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در 
تبیین راهکارهایی که جامعه ایران می تواند در مقابل تحریم 
ها اتخاذ کند، افزود: برای مقاومت در برابر تحریم ها یکسری 
راهکارهای فرهنگی-اجتماعی می توان تصور کرد و یکسری راه 
کارهای اقتصادی؛هرچند در نهایت راهکار اقتصادی هم باید 

بتواند ما را به هدف فرهنگی که داریم برساند.
اعتمادسازی در جامعه صورت بگیرد

وی گفت: در شرایط فعلی در جامعه ما نیاز است تا یک 
اعتماد سازی صورت بگیرد، اعتمادی که مسبوق به اعتبار 
است و اعتبار نیز زمانی به دست می آید که مسئولین جامعه 
در قول خود صادق بوده و خدمتگزار نیاز واقعی مردم باشند.

شورای  مجلس  دوره  هفتمین  در  تهران  مردم  نماینده 
اسالمی تاکید کرد: این یک واقعیتی است که مسئولین ما در 
دوره های مختلف به مردم وعده هایی داده اند که به آن ها 
عمل نشده است و خدمت شایسته برای مردم صورت نگرفته 
است. بنابراین تغییراین ویژگی ها، مبنایی ترین و حیاتی ترین 
تحول اجتماعی و فرهنگی است که می تواند جامعه ما را در 

این شرایط تقویت کند.
 نیاز به حرکت به سمت توسعه درونزا

افروغ در ادامه به راهکارهای اقتصادی برای مقاومت در 
برابر فشار تحریم ها اشاره کرد و گفت: ساختار اقتصادی 
ایران نیازمند تحول اساسی است. با اقتصاد نفتی نمی توان 
به جنگ تحریم نفتی رفت. آنچه که درباره دور زدن تحریم ها 
گفته می شود کارکردی موقت دارد در حالی که ما نیاز داریم 
مبنایی تر فکر کنیم. رئیس گروه علم و دین پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: شاید تحریم برای ما فرصتی 
باشد تا به اقتصاد مقاومتی بها دهیم و به سمت توسعه 
درونزا حرکت کنیم. ظرف مدیریت متمرکز و تمرکزگرای فعلی 
که بر نفت متکی است و ظرفیت های انسانی مان را به کار 
نمی گیرد، باید تغییر کند. این تغییر شاید امروز به علت 
فرصت سوزی هایی که در گذشته داشته ایم دور و دراز بنماید، 
اما چاره ای جز استفاده از تمام استعدادهای بالقوه و بالفعل 
موجود در کشور نیست و بایستی موانعی که به علت رویکرد 
توسعه ای غلط به دست خود ما ایجاد شده اند، برطرف شود.

 تعدیل شکاف های درآمدی الزامیست
الزامیست، تعدیل  اقتصادی که  افزود: راهکار دیگر  وی 
در  امروز  که  درآمدی  شکاف  است.  درآمدی  شکاف های 
نظریه ای، حتی  دارد، در هیچ  دولتی وجود  کارکنان  میان 
سرمایه داری ترین انواع آن، قابل توجیه نیست. تعدیل این 

شکاف ها، ترمیم کننده اعتماد عمومی خواهد بود.

این  در  که  مسائل  ترین  اساسی  از  یکی  گفت:  افروغ 
شرایط می تواند به کمک کشور بیاید، نظرخواهی از نخبگان 
و کارشناسان است. البته باید توجه داشت که این نظرخواهی 
باید جمع بندی شده و اجرایی گردد. در صورتی که این توجه 
به آرای نخبگان وجود نداشته باشد، که هم اکنون شاهدش 
هستیم، سبب سرخوردگی و ناامیدی برخی از نخبگان خود 
می شویم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: ناامید شدن نخبگان 
به حال  وای  باید گفت  و  بوده  بسیار خطرناک  ای  پدیده 

جامعه ای که نخبگانش را ناامید کند.
 سیل و ارتباط آن با بحران اعتماد اجتماعی

وی افزود: باران رحمت الهی هرچند مشکالتی را در برخی 
مناطق ایجاد کرد ، اما از نگاهی توانست مقداری از بحران 
اعتماد جامعه را ترمیم کند. بحران سیل ایجاد شده فرصتی 
از  اعم  اقشار مختلف مردم  تا شاهد حضور  فراهم کرد  را 
وابستگان به قدرت های سیاسی و نیروهای متعلق به قلمروی 
عمومی در کنار یکدیگر باشیم. این امر مبارک و ارزشمندی 
است که مسئولین باید قدرش را بدانند و با عمل به وعده 

هایی که به مردم آسیب دیده داده اند، آن را حفظ کنند.
ای حساس  نکته  به  کرد: می خواهم  افروغ خاطرنشان 
اشاره کنم. در فلسفه چالشی وجود دارد که آیا تمام روابط 

درونی اند یا برخی از آن ها بیرونی هستند؟ یکی از فیلسوفان 
برجسته در این موضوع معتقد است برخی روابط بیرونی 
هستند. ایشان برای تبیین نظریه خود از مثال رابطه زلزله 
با انقالب نام می برد. به اعتقاد وی این نسبت بیرونی است. 
چرا که اگر مسئولین جامعه نتوانند تبعات زلزله را به درستی 
مدیریت کنند و نتوانند عوارض پیش آمده را برطرف کنند، 
نارضایتی ایجاد شده و در تجمیع با سایر نارضایتی ها می تواند 
موجب تسریع در یک انقالب اجتماعی گردد. وی افزود: حال 
اگر به جای زلزله در مثال این فیلسوف از سیل استفاده کنیم، 
حساس بودن مقطع کنونی جامعه ما مشخص می شود. 
اگر مسئولین ما نتوانند وعده هایی که به مردم آسیب دیده 
داده اند، را محقق کنند، نارضایتی ایجاد شده در کنار مسائلی 
همچون تحریم می تواند مشکالت بزرگی برای کشور ایجاد 
کند. این تحلیلگر اصولگرا خاطرنشان کرد: در میان اتفاقات 
منفی همچون تحریم و تخریب های ناشی از سیل، حضور 
اقشار مختلف مردم در مناطق سیل زده فرصت مغتنمی 

است که دولتمردان نباید آن را از دست بدهند.
 قدرت سیاسی مانع قدرت اجتماعی است

وی در ادامه به نقش مهم دولت در اقتصاد و سیاستگزاری 
اشاره کرد و گفت: نقش دولت در حوادث اخیر برجسته 

است. در ایران نمی توان قدرت سیاسی را نادیده گرفت. در 
حقیقت قدرت اجتماعی در ایران به قدرت سیاسی اعتماد 
کرد و البته از این اعتماد آسیب دید و در شرایط موجود نمی 
شود از فعالین قلمرو اجتماعی توقع نقش آفرینی موثر را 
داشت. در حقیقت انتظار داشتن از قلمرو اجتماعی بدون 

لحاظ کردن قدرت سیاسی نشان دادن آدرس اشتباه است.
افروغ خاطر نشان کرد: قدرت اجتماعی را باید پاس داشت 
و تقویت کرد. اتفاقی که تا امروز قدرت سیاسی بر خالف آن 
عمل کرده است و با تمرکزگرایی و قراردادن موانع بر سر راه 
قدرت اجتماعی فرصت بروز و ظهور را از آن گرفته است. اما 
باید بدانیم اگر امروز مرمتی موقت و حداقلی پس از وقوع 
سیل ایجاد شده است، به این علت است که قدرت اجتماعی 
توانست بر اثر بحران ناشی از سیل؛ فرصتی برای خودنمایی 
پیدا کند و اینگونه موقتا موانعی که همیشه بر سر راه خود 
می بیند را کنار گذارد. مسئولین باید شرایطی فراهم کنند، تا 
فرصت ظهور قدرت اجتماعی فقط محدود به شرایط بحرانی 

نباشد.
 انسجام سیستمی در ایران وجود ندارد

وی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: جامعه 
ایران یک جامعه بحرانی است، به این معنا که در بحران 
انسجام ما باال می رود. بنابراین بنده به لحاظ وجدان جمعی 
خیالم آسوده است که در برابر تهدید انسجام اجتماعی باال 
خواهد رفت. اما امیدوارانه آرزوی ایجاد انسجام سیستمی 
را هم دارم. عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی افزود: ما در جوامع دو نوع انسجام داریم. 
انسجام اجتماعی  انسجام اجتماعی؛  انسجام سیستمی و 
وابسته به مردم هست و در همین تجربه اخیر سیل نشان 
انسجام  اما  دارد.  قبولی  قابل  ایران وضعیت  در  داده شد 
سیستمی در ایران وضعیت خوبی ندارد و نهادهای رسمی 

هماهنگ نبوده و منظومه ای حرکت نمی کنند.
افروغ با اشاره به آسیب جناحی حرکت کردن نهادهای 
تفکر  در  حتی  که  است  این  ما  مشکل  گفت:  سیاسی 
جناحی هم انسجام وجود ندارد و بخش های مختلف یک 
جناح سیاسی مسیرهای مختلفی می روند. این عدم انسجام 
سیستمی مشکالت ما را تشدید کرده است و باید تالش کنیم 

تا این انسجام در جهتی مثبت و متعالی ایجاد شود.
افروغ در پایان با بیان این که اکتفا کردن به وجدان جمعی 
شرایط  مقابل  در  واکنش  کند،اظهارداشت:  نمی  کفایت 
بحرانی موقت است، بُرد زیادی ندارد، و امکان حل بحران 
بی اعتمادی را به صورت ریشه ای ندارد.لذا تعدیل شکاف 
درآمدی، استفاده از تمام ظرفیت های انسانی، رفع بنیادی 
موانعی که قدرت سیاسی برای قدرت اجتماعی ایجاد کرده 
و حرکت به سمت توسعه درونزا، از جمله اقداماتی هستند 
که می تواند در جامعه ما برای بازگشت اعتماد به عرصه 

اجتماعی کمک کند.

با  هفتگی  طور  به  وزارتخانه  این  گفت:  اطالعات  وزیر 
تیم های مختلف تروریستی در مرزهای کشور برخورد و آن ها 

را شناسایی و متالشی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید محمود علوی 
ظهر پنج شنبه در گردهمایی مبلغان ماه مبارک رمضان که 
در سالن همایش های غدیر قم برگزار شد در پاسخ به سوال 
طالب و مبلغان مبنی بر غفلت این وزارتخانه از آسیب های 
عدم  هم چنین  و  سلبریتی ها  برخی  توسط  مجازی  فضای 
مقابله با مفاسد اقتصادی و رانت خواری از سوی دولت، 
گفت: کار اصلی وزارت اطالعات نظارت بر فضای مجازی 
نیست و اصلی ترین کار ما برخورد با فعالیت های ضد دینی 
و فعالیت هایی است که بر امنیت ملی کشور صدمه می زند، 
اما در فضای مجازی هم اشرافی داریم به عنوان مثال فعالیت 
به  اقدام  که  سیاسی  حمایت های  بدون  کانال ها  بعضی 
فعالیت ها و تجمع های هیجانی می کنند ابتدا به این اشخاص 
تذکر داده و در مرحله بعد فعالیت آن ها زیر نظر گرفته 
خواهد شد. وی افزود: برخی فعالیت ها در فضای مجازی 
توسط جریان های مخالف نظام مانند دشمنان و منافقان 
حمایت می شود که در ابتدا تذکر و بعد برای آن ها پرونده 
سازی می کنیم ما ادمین های این کانال ها را احضار و اقدام 

به بستن کانال های مغرض می کنیم ولی در فضای مجازی 
این افراد با عناوین و القاب مهمی فعالیت دارند ما کانال هایی 
که باالی چندین هزار ممبر داشته باشد را زیر نظر داریم 
و برخورد می کنیم. وزیر اطالعات گفت: وزارت اطالعات با 
طور  به  خود  متخصص  تیم های  و  کارشناسان  هماهنگی 
هفتگی با تیم های مختلف تروریستی در مرزهای مهم کشور 
برخورد و آن ها را شناسایی و کشف می کند. وی افزود: وزارت 
اطالعات مسئولیت خطیری بر عهده دارد چرا که جریان های 
تروریستی با روش های مختلفی وارد کشور شده و از سوی 

کشورهایی مانند عربستان حمایت مالی باالیی می شوند.
حجت االسالم علوی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم امروز 
توانایی  با  امروز  تروریست ها  گفت:  دارد،  فرق  گذشته  با 
ما  اطالعات  عوامل  از سوی  و  وارد کشور می شوند  باالیی 
کشف می شوند؛ آن ها امروز از طریق اپیلکشن های مختلفی 
با هم ارتباط دارند. وی اظهار داشت: در جریان سیل های 
اخیر یک تیم 4 نفره تروریستی با چندین هزار فشنگ جنگی 
کشف شد که اگر هماهنگی و اشراف ما نبود امروز کشور با 

تهدید امنیتی جدی روبرو بود.
لزوم برخورد با دو قطبی شدن جامعه و تهدیدهای آن

وزیر اطالعات افزود: در جلسه شورای امنیت ملی با مقام 

معظم رهبری ایشان در مورد دو قطبی شدن جامعه هشدار 
است. وی در  نظام  برای  تهدیدی  دو قطبی شدن  دادند، 
بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اعتراض بعضی از 
طالب و مبلغانی که از وضع اقتصادی و فشارهایی که مردم 
تحمل می کنند، افزود: بیش از ۵ سال از عمر دولت کنونی 
می گذرد دالر در پایین ترین نرخ قرار داشت و قیمت گوشت 
هم 30 هزار تومان بود ولی با روی کار آمدن ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا و فشار اقتصادی بر نظام، مشکالت اقتصادی 
کشور نمود پیدا کرد و امروز شاهد فشار اقتصادی بر مردم 
هستیم. حجت االسالم علوی با بیان اینکه نباید بی رحمانه 
همه مشکالت کنونی اقتصادی را بر گردن دولت کنونی و 
مسئوالن انداخت، گفت: اگر تحریم نبود امروز این مشکالت 
را نداشتیم، وظیفه شما مبلغان و روحانیون باال بردن آستانه 
صبر و تحمل مردم استو اگر آستانه تحمل مردم پایین آید 
مردم از نظام و مسئوالن ناامید شده و این امر باعث شادی 
دشمنان خواهد شد. وی اظهار داشت: باید مردم صبور و 
بردبار باشند و در مقابل فشارها مقاومت کنند چرا که سالح 
امروز دشمن ناتوانی مردم و کاهش بردباری آنها است و 
از این امر می خواهد به نظام ضربه وارد کنند؛ باید همگی 
این  با  بر ریل گفتمان رهبری قدم برداریم و در کنار هم 

مشکالت مقابله کنیم.
بداخالقی و اختالف تهدیدی جدی برای نظام

رمضان  مبارک  ماه  مبلغان  به  خطاب  اطالعات  وزیر 
گفت: اگر امروز در جامعه اختالف و انسجام نباشد جامعه 
از  باعث شادی دشمنان نظام خواهد شد  و  متزلزل شده 
مسئولیت های مهم شما روحانیون و مبلغان پیشگیری از 
بداخالقی و اختالف در جامعه است چرا که تهدیدی جدی 
برای نظام و انقالب اسالمی است. وی افزود: امروز چیزی 
که در جامعه به آن نیاز داریم اخالق است که متأسفانه در 
جامعه کنونی کاهش یافته و کمرنگ شده است؛ به اندازه 
کافی دشمن داریم که به دنبال تفرقه افکنی بین مردم و نظام 
هستند. حجت االسالم علوی با تأکید بر اینکه نباید به دنبال 
اختالفات و بداخالقی باشیم زیرا این امر باعث خواهد شد که 
نظام متزلزل شود، گفت: اختالف نظرات سیاسی امر طبیعی 

است ولی نباید به دنبال دوقطبی شدن باشیم.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر 
خود شرایط امروز کشور را جنگی عنوان کردند و فرمودند 
امروز کشور با شرایط جنگی روبرو است دشمن با آرایش 
جنگی وارد عمل شده پس شما مبلغان باید در سخنرانی های 

خود و تبلیغ، مردم را به بردباری و آرامش هدایت کنید.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
اختالف نظرهای جزئی مهم نیست

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه قطعا حلقومی که ندا و صدای 
اختالف ازآن خارج شود حلقوم شیطان است، گفت: باید نشان دهیم پایه های 

جمهوری اسالمی محکم است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی گلپایگانی ظهر امروز در مراسم 
تکریم و معارفه نماینده سابق و جدید ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: خوزستان 
با کارنامه ای که دارد باعث افتخار همه کشور است و جای جای خاک این استان 
با خون پاک هزاران شهید عجین شده و چه شایسته است کسانی که به این 
میادین می روند با وضو وارد آنها شوند. وی با تاکید بر اینکه مقاومت و ایثارگری 
خوزستان باید سرلوحه همه کشور باشد، افزود: کشور ما یکی از 10 کشور حادثه 
خیز دنیا است. استاندار خوزستان در توضیحاتی که به من داد عنوان کرد که 
ظرفیت ریزش آب در طول ماه فروردین برابر چندین سال گذشته بود. رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری گفت: در حادثه سیل تمام مردم کشور با اتحاد خود، برابری، 
برادری و انسجام خود را به همه دنیا نشان دادند. همه دنیا دیدند که برای یاری به 
سیل زدگان مردم ایران از هر چه داشتند دریغ نکردند و آنگونه که آیت الله جزایری 

گفتند انبارها مملو از کمک های مردمی است.
آیت الله گلپایگانی اظهار کرد: مردم نشان دادند که در اینگونه حوادث و حتی 
حوادث غیر طبیعی یک صدا و یک پارچه هستند و با وجود سلیقه های مختلف، 
متحد و منسجم عمل می کنند. وی بیان کرد: در این حادثه سیل شاهد بودیم بعد 
از دستور فرمانده کل قوا، همه نیروهایی که توان داشتند برای کمک به استان های 
سیل زده خوزستان، لرستان و گلستان شتافتند و بسیاری از آنها گفتند که تا 
پایان در کنار سیل زدگان خواهند بود. رئیس دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد: 
یکی از ابلهان مقامات آمریکا گفته بود انقالب اسالمی ایران چهل سالگی خود را 
نخواهد دید و ما امسال پیش از پایان چهل سالگی در تهران خواهیم بود. خیال 
می کردند می توانند چنین کاری بکنند اما مردم، بزرگان، عشایر و احزاب نشان 

دادند با همه سالیق تا هرکجا که الزم باشد پشت سر رهبر خود خواهند ماند و 
گوش به فرمان مقام معظم رهبری خواهند بود. آیت الله گلپایگانی گفت: یکی 
از اشتباهات این احمق آمریکایی این بود که سپاه پاسداران را تروریست خواند 
در حالی که خود آمریکایی ها در رأس تروریست هستند. زندان گوانتانامو سند 
رسوایی آمریکایی هاست. جنایت های آنها در عراق، یمن و افغانستان و کشورهای 
دیگر مشهود است و مجلس عروسی را با جنایت های خود به عزا تبدیل می کنند. 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: ترامپ خود یک نازی زاده است و 
اجداد آن از کسانی هستند که از آلمان نازی به آمریکا مهاجرت کردند. آلمان 
نازی باعث جنگ جهانی دوم شد و در آن جنگ بیش از ۵0 میلیون نفر کشته 
شدند. وی با بیان اینکه مسئوالن باید تاریخ آمریکا را مطالعه کنند، اذعان کرد: 
سابقه و تاریخ آمریکا خود بیانگر سیاه بودن کارنامه آن ها است زیرا مردمی بودند 
که از کشورهای مختلف برای دزدی و برای طال به سرزمین آمریکا رفتند در حالی 
که مالکان واقعی این سرزمین سرخ پوست ها بودند. حدود 3 قرن از عمر حکومت 
آمریکا می گذرد و در تمام این مدت مشغول جنگ بودند. آیت الله محمدی 
گلپایگانی بیان کرد: قدرت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران آنچنان است که 
در خلیج فارس هر کشتی که بخواهد از آبراه تنگه هرمز عبور کند پاسداران شجاع 
از مقصد و مبدا محموله این کشتی سوال می کنند و اگر پاسخی نشنوند، اجازه 
عبور نمی دهند. آیا سپاه پاسداران تروریست است؟ مردم هم اینها را می شناسند 
و همانطور که رهبری گفتند حکومت آمریکایی ها دوامی نخواهد داشت. رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه از این اتحاد، انسجامی که مورد تأکید مقام 
معظم رهبری است باید بهره مند شد، تأکید کرد: امروز هر حلقومی که صدای 
اختالف از آن خارج شود، بدون تردید حلقوم شیطان است، همه باید اتحاد را 
حفظ کنیم؛ اختالف نظرهای جزئی مهم نیستند اما باید نشان دهیم که پایه های 
جمهوری اسالمی محکم شده است و بیدی نیست که با این بادها بلرزد. وی ادامه 

داد: مسئوالن باید جنایت های دوره پهلوی را مطالعه کنند. بعد از بلند شدن 
ندای ملکوتی امام )ره( با اخالص و توکل بر خدا و همت مردم انقالب اسالمی 
ایران شکل گرفت. جمهوری اسالمی نعمت بزرگ خدا است و باید نسبت به آن 
حساسیت داشته باشیم. به ویژه به نسل جوان زیرا اینها آینده این کشور هستند 
و اوج فعالیت آمریکا و اروپا این است که با تبلیغات شیطانی خود نسل جوان 
ما را منحرف کند. آیت الله محمدی گلپایگانی خطاب روحانیون و ائمه جماعت 
تأکید کرد: باید به فریاد جوان رسید و این نسل را درک کرد. البته امروزه با همه 
این تبلیغات مسموم اکثریت قاطع نسل جوان ما متدین، با خدا، با اخالص و با 
علم هستند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مسؤوالن استان خوزستان 
گفت: باید از مسئوالن استان تشکر کنیم؛ در سیل اخیر کار کارستانی کردید و بار 
این سیل به دوش شما بود که این مجاهدت ها ذخیره آخر شما خواهد بود. ما و 
مسئوالن باید بدانیم همیشه نوبت شما و ما نیست و باید از موقعیت طالیی برای 
خدمت به مردم استفاده کنیم به خصوص به مردم خوزستان که در هشت سال 
دفاع مقدس در خط جبهه بود. وی با اشاره به کارنامه و شخصیت واالی آیت الله 
جزایری، بیان کرد: من از نزدیک خدمت رهبری هستم و می دانم که ایشان چه 
عنایتی به آقای جزایری دارند. شخصیت واالی آیت الله جزایری در قبل و بعد از 
انقالب، زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن به گونه ای بود که درب خانه وی به روی 
مردم باز بوده و خدمات شایانی به این استان و انقالب ارائه کرده است. رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری گفت: آقای جزایری هر جا برود مشتری دارد اما حضرت 
آقا خواسته اند در اهواز بمانند و این موضوع خیلی مهم است. آیت الله جزایری 
بارها درخواست کردند که دیگر کافی است و پس از اصرارهای زیاد آقا قبول 
کردند. وی ادامه داد: آقای موسوی فرد انسانی عالم، با سوابق مشخص و پا به 
رکاب است که در همه میدان ها پیشتاز و انقالبی حضور دارد. چیزی تغییر نکرده 

است و فقط عزیزی جای خود را به عزیزی دیگر داده است.

روزنامه صبح ایران


