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فرمانده کل قوا اتحــاد روزافزون نیروهای 
مســلح را الزم و موجــب عصبانیت دشــمن 
دانستند و گفتند: دســت برادری دادن ارتش 
و ســپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشــت 

آمریکایی ها بود.
به گزارش ایلنا، آیت  اهلل خامنه ای فرمانده 
معظم کل قوا ظهــر دیروز )چهارشــنبه( در 
دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی، ارتِش 
امروز را متدین تر و کارآمدتر از همیشه خواندند 
و با تجلیل از حضــور مؤثر و حیاتــی ارتش و 
نیروهای مسلح در امدادرسانی به سیل زدگان، 
و همچنین با تأکید بر لزوم اتحــاد روزافزون 
نیروهای مســلح و زیبا خواندن دست برادرِی 
ارتش و ســپاه پس از اقدام زشت آمریکایی ها 
علیه سپاه، خاطرنشــان کردند: هر کاری که 
دشمن را عصبانی کند، خوب و درست است و 
در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن را 
جری و روحیه آن را تقویت کند، اجتناب کنند.

آیت  اهلل خامنه ای در این دیــدار با تبریک 
روز ارتش و نیروی زمینــی به کارکنان خدوم 
و افتخارآفریــن ارتش و خانواده هــای آنان، 
نیروهای مســلح را از »مظاهر و عناصر قدرت 
ملی« خواندند و خاطرنشــان کردند: البته در 
بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مدعی 
آزادی و حقوق بشــر، نیروهای مســلح عنصر 
اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت ها هستند، 
همچنان که ایــن روزها نمونــه  آن در قضیه 

شنبه های پاریس قابل مشاهده است.
رهبر انقالب اسالمی، نیروهای مسلح را در 
منطق اسالم و جمهوری اسالمی، »حصارهایی 
امن برای ملت« برشمردند و افزودند: نیروهای 
مسلح در زمان جنگ، در مقابل تهاجم دشمن 
با دانش، تجربه و فداکاری، ســینه سپر و آن را 
منکوب و وادار به عقب نشــینی می کنند و در 
زمان صلح نیز با کارآمــدی و آمادگی کامل، 
مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت هســتند، و 
به همین دلیل، دشــمنان به دنبال بر هم زدن 
آرامش مردم از طریق مضطرب نشــان دادن 

نیروهای مسلح هستند.

ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح 
به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور مؤثر 
و حیاتی خواندنــد و گفتند: در ســیل اخیر، 
نیروهای مســلح با همه وجــود و امکانات در 
اختیارشان به کمک مردم شتافتند، به طوری 
که در اســتان گلســتان، ارتش حتی قبل از 
حضور ســتاد مدیریت بحران، در محل حادثه 

حاضر شد.
آیت  اهلل خامنه ای، ثبت تصاویری از خدمات 
متواضعانــه نیروهای ارتش به مــردم را موجب 
ماندگاری این برگ هــای زرین در حافظه تاریخ 
دانستند و افزودند: اینکه یک سرهنگ ارتش خم 
شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش 
او سوار وسیله نقلیه شود، جلوه هایی از صداقت 

ارتش در بیان شعار »ارتش فدای ملت« است.
رهبر انقالب اســالمی ارتــش را به برکت 
جمهــوری اســالمی، ارتشــی »مکتبی« و 
»نمایشگاهی از ارزشهای اسالمی« برشمردند 
و خاطرنشــان کردنــد: نمونه هایی همچون 
شهیدان بابایی و صیادشیرازی در ارتش وجود 
دارد که از لحاظ کارآمدی و در عین حال تعهد، 
تواضع، فــداکاری و گریختن از نام و نشــان، 
قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت اسالمی 
هستند و این روحیه و ارزش ها باید روز به روز 

تقویت شود.
ایشان، ارتِش امروز را متدین تر و کارآمدتر 
از همیشه برشمردند و گفتند: امروز زمام ارتش 
در دست نیروهای متدین و انقالبی است، البته 
افرادی که همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم 
خائنان دارند، مدام از »ارتش مدرن رضاخان« 
دم می زنند، در حالی که آن ارتش به اصطالح 
مدرن، حتی یک روز نتوانست در مقابل هجوم 
بیگانگان دوام بیاورد، اما ارتش مقتدر جمهوری 
اســالمی هشــت ســال در یک جنگ منظم 
مقاومت و ایســتادگی کرد و امروز نیز دانش، 
تجربه، روحیــه، توانایی، تدیــن و امانتداری 

ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است.
آیت  اهلل خامنــه ای با اشــاره بــه حضور 
منطقه ای ارتــش و نیروهای مســلح و مقابله 

آنان با فتنه های دشمنان، این سؤال را مطرح 
کردند: اگر ارتش و سپاه در مبارزه با داعش وارد 
نمی شدند، امروز منطقه و کشورهای همسایه 
ما چه وضعیتی داشــت و چه کســانی بر آن 

حکومت می کردند؟
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته هر یک 
از کشورهای درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را 
انجام دادند اما نقش نیروهای مسلح ایران قابل 
اغماض نیست و امروز در واقع برکات نیروهای 
مســلح، عالوه بر ملت ایران، شامل کشورهای 

دیگر نیز شده است.
فرمانده کل قوا همچنیــن اتحاد روزافزون 
نیروهای مســلح را الزم و موجــب عصبانیت 
دشمن دانستند و گفتند: دسِت برادری دادن 
ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشت 

آمریکایی ها بود.
ایشــان تأکید کردند: هر کاری که دشمن 
را عصبانی کند، خوب و درســت اســت و در 
مقابل، هر کاری که دشــمن را جری و روحیه 
آن را تقویت، و روحیه جبهه خودی را تضعیف 
کند، بد و ناپسند است و همه باید در سخنان و 

کارهای خود از آن اجتناب کنند.
رهبر انقالب اســالمی، هدف از ســخنان 
بی پایه آمریکایی ها علیه جمهوری اســالمی 
ایــران را تضعیف روحیه عمومی دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: آمریکا گرفتــار هزاران 
میلیارد بدهی و گرفتاری های متعدد است و با 
گذشت چند سال از سیل و طوفان در مناطقی 
مانند کارولینا هنوز نتوانسته اند آن مشکالت 
را رســیدگی و جبران کنند اما برای تضعیف 

روحیه ملت ایران، یاوه سرایی می کنند.
آیت  اهلل خامنــه ای، حضور بی نظیر مردمی 
در امدادرسانی به سیل زدگان را یکی دیگر از 
واقعیت های جلوی چشم و موجب عصبانیت 
آمریکایی ها برشمردند و افزودند: حرکت عظیم 
و سریع اقشار ملت ایران از ارتش، سپاه و بسیج 
تا هزاران طلبه و دانشــجو برای کمک به سیل 
زدگان قابل وصف و بیان نیست، اما دشمن به 
مصلحت نمی بیند این عظمت را به زبان بیاورد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه بازســازی ها 
از امروز تحت فرماندهی وزیر کشــور در قرارگاه 
بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده آغاز می شود، 
گفت: مردم مناطق سیل زده، به هیچ وجه نباید 
نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند، 
چراکه دولت با افتخار در این مسیر تالش خواهد 

کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، »حســن روحانی« دیروز- 
چهارشنبه - در جلسه هیات دولت گفت: بسیار 
دشــوار اســت که مردم با از بین رفتن منازل و 
وسایل زندگی خود بخواهند مدتی را در چادر و یا 

خانه های اقوام زندگی کنند.
روحانی افزود: جبران خسارت و تحمل آسیب 
دیدن و از بین رفتن لوازم منزل که گاهی حاصل 
تالش یک عمر یک خانواده بوده، بســیار سخت 

است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ایران در 
درجه اول و دولت پس از آن، در این امتحان الهی 
موفق بودند، خاطرنشان کرد: ملت ایران باالترین 
توفیق را در کمک و یاری یکدیگر داشتند و دولت با 
همه توان خود در این عرصه گام نهاد و همه اقشار و 
بخش ها اعم از امداد، هالل احمر، اورژانس، کمیته 

امداد، نیروهای مسلح و بسیج به صحنه آمدند.
روحانی با اشاره به اینکه در این حادثه به رغم 
مشکالت، برخی اقدامات و کارهای گذشته دولت 
نیز نمایان شــد، بیان کرد: بخش بزرگی از این 
سیالب ها از مســیر کانال کشی و زهکشی هایی 
که به منظور توسعه کشاورزی در دشت گرگان 
در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شــده بود، به 
سمت دریا هدایت شد. این نشــان می دهد که 
اقدامات عمرانی و زیربنایی نه در روز عادی، بلکه 

در روزهای سخت هم به کشور کمک می کند.

 رئیس  جمهوری با بیان اینکه با وجود بارندگی های 
فراوان در اســتان های آذربایجان غربی و شرقی 
با مشکل سیل و ســیالب مواجه نبودیم، عنوان 
کرد: این بخاطر آن است که دولت با هدف احیای 
دریاچه ارومیه، 4 تا 5 سال است که تالش می کند 

و توانسته 242 کیلومتر از رودخانه های مختلف را 
الیروبی کند. همچنین سدهایی که در این مناطق 
آماده آبگیری شده بودند، توانست 575 میلیون 

متر مکعب آب را در خود جای دهند.
وی افزود: اگر الیروبــی صورت نمی گرفت و 
آب هایی که در پشت ســدها قرار دارند نیز آزاد 
می شد، امروز در آذربایجان شرقی و غربی هم با 

سیل مواجه بودیم.
روحانی بــا بیان اینکه بارها ایــن را گفته ایم 
که یکی از افتخارات دولت یازدهــم و دوازدهم 
تالش در راســتای احیای دریاچه ارومیه است، 
گفت: احیای دریاچه ارومیه بــه معنای نجات 
زندگی 15 میلیون نفر اســت چرا کــه اگر این 
دریاچه خشــک می شــد، تمام منطقه شمال 
غرب کشــور تحت تأثیر گرد و غبار نمکی قرار 
می گرفــت و همه محصــوالت زراعــی از بین 
 رفته و زندگی مردم تحــت تأثیر قرار می گرفت.

 رئیس  جمهوری اضافه کرد: افتخار دولت یازدهم 
این است که در اولین جلسه دولت درباره دریاچه 
ارومیه تصمیم گیری کرد و امروز شاهد آثار مثبت 
آن هســتیم به گونه ای که امسال نسبت به سال 
گذشــته حدود 1.6 دهم به آب دریاچه ارومیه 

اضافه شده است.
روحانی خاطرنشــان کــرد: بارندگی های 
اخیر هــر چند که مشــکالتی را بــرای زندگی 

مردم ایجــاد کــرده و دولت هم بــرای جبران 
خســارات مشــکالت فراوانی خواهد داشت، 
 اما حیــات را بــه کشــور بازگردانده اســت.

وی گفت: مردم در این حادثه بسیار کمک های 
فراوانی کردند اما تعدادی معدود هم بودند که در 
فضای مجازی به جای آنکه کمک کنند، روحیه 
مردم را تخریب کردند که باید این موارد را دنبال 
کرده و کســانی که در این ایــام به ملت خدمت 
کرده و آنهایی که به مردم به نحوی ظلم کردند را 

شناسایی و مشخص کنیم.
 رئیس جمهــوری بــا تقدیــر از تالش های 
دستگاه های اجرایی در این ایام بیان کرد: برخی 
از اقداماتی که توسط دستگاه های اجرایی صورت 
گرفته شاید نظیر آن در دنیا وجود نداشته باشد 
به گونه ای که در مدت 3 هفته از 4 هزار روستایی 
که دچار قطع آب شده بودند، 3 هزار و 900 روستا 
به شرایط عادی بازگشــته و امروز تنها برای 2.5 
درصد از روستاها این مشکل وجود دارد؛ همچنین 
از 2 هزار و 352 روســتایی که با قطع برق مواجه 
 شد، امروز برق 2 هزار 333 روستا وصل شده است.

روحانی عنوان کرد: اگر ایــن اقدامات را با دیگر 
کشورهایی که دچار اینگونه حوادث می شوند، 
مقایسه کنیم، می بینیم که اقدامات بسیار ویژه ای 
در بخش های مختلف از جمله جاده سازی و ایجاد 

پل های موقت انجام شده است.

خبرخبر

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش:

دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود 
رئیس جمهوری:

بازسازی مناطق سیل زده از امروز آغاز می شود

ادعاهای دردسرساز سردار
 برای سپاه و هالل احمر؛

ناشیگری!

سياست 2

سعید قاسمی، سردار بازنشسته ســپاه را با ادبیات 
کوچه بازاری و شــور و هیجــان ســخنرانی ها و البته 
جنجال های ریز و درشــتی که در این ســخنرانی های 
شورانگیز به پا می کند، می شناسند؛ این بار اما جنجال 
تازه او ابعادی بسیار فراتر از تمام ادعاهای پیشین او دارد.  
این روزها که سیل دامن کشــان از این شهر به آن شهر 
می رود و دســت هالل احمر ایران به دلیل تحریم های 
آمریکا از تمام کمک های نقدی کشــورهای دیگر کوتاه 
اســت و البته واشنگتن هم ســپاه را رســما سازمانی 
تروریســتی اعالم کرده اســت، ســردار در یک برنامه 
ویدئویی اینترنتی وقتی مجری از او پرســید »شــما با 
چه عنوانی در بوسنی فعالیت می کردید«، گفت: »حاال 
دیگر همــه می دانند، مــا هالل احمری هایی بودیم که 
برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین )به بوســنی( 
رفتیم.« سردار به همین مقدار کفایت نمی کند و توضیح 
مفصل تــری می دهد که »این را چــون آمریکایی ها در 
کتاب هایشان نوشــته اند و مدارکی در این زمینه دارند 
)می گویم(، خود این خانم کریســتین )امانپور( که در 
فتنه ۸۸ هم فعال بود همه دولتمردهای ما ازجمله آقای 
احمدی نژاد و روحانی دوست دارند با ایشان صحبت کنند 
و احتماال یک خواهرخواندگی با دولتمردان ما دارد. یکی 
از مســئولینی که در آنجا موظف بود اطالعات را لو دهد 

این بی شرف )امانپور(  جاسوس سی ان ان و بی بی سی...

»گلستان« باوجود سیل زدگی هنوز زیباست
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