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بیانیه سپاه به مناسبت روز ارتش :برای هرگونه
ماجراجویی واکنش قاطع داریم

چهره ها و گفته ها
سرلشکریحییرحیمصفویمشاورودستیارفرمانده
کل قوا گفت :اگر خطری برای کشور پیش بیاید جوانان
نیروی وظیفه بهتر از جوانان قدیم پیشقدم میشوند و
در برابر حــوادث آینده سینه سپر
میکنند .البته بعید میدانم
خطر تهاجمی زودهنگام به
سراغ ما بیاید .مهم ترین خطر
عملیات روانی ،مشکالت
اقــتــصــادی و بــایــای
طبیعیاست/.ایلنا

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره
به این که همه اعم از رسانهها ،دولت ،مجلس و مجمع
کمک کنند تا فضا را درباره اف ای تی اف کارشناسی
نگه دارند نه سیاسی ،گفت :در چنین فضایی اتفاقا
به نظر من عاقالنهتر و منطقیتر
تصمیم گرفته خواهد شد.
امــا اگــر فضا را بیش از حد
سیاسیکنندوموضوعتحت
تاثیر هر جو و خبر یومیهای
قــرار بگیرد ،ممکن است
تصمیم منفی گرفته
شود/ .خبرآنالین

...
خبر

دستگیری اعضای  ۲۰تیم تکفیری در
مرزهای غربی طی یک سال
اداره کل اطالعات استان کردستان در غــرب ایــران،
از دستگیری اعضای  ۲۰تیم وابسته به گروهکهای
تکفیری و تروریستی در غرب ایران طی یک سال گذشته
خبر داد .به گزارش تسنیم ،این اداره با اعالم این خبر
تاکید کرد :نیروهای امنیتی ایران بیش از  100نفر از
عناصر این تیم های وابسته به گروهک های تکفیری به
ویــژه داعــش را در کردستان بازداشت و مقادیر زیادی
اسلحه ،تجهیزات و مهمات از آن ها کشف و ضبط کردند.
همچنین تسنیم گزارش داد :جمعی از سازمانهای حقوق
بشری در کردستان با انتشار بیانیهای از دولتهای ایران،
سوریه ،ترکیه و عراق ،خواستار توقف فوری فعالیتهای
مسلحانه پ.ک.ک و پژاک در خاک این کشورها شدند.
براساس این گزارش پژاک ،گروهی مسلح و تروریستی
اســت کــه توسط گــروه «پ .ک .ک» (حــزب کــارگــران
کردستان ترکیه) برای تحرکات تروریستی در منطقه و
ایران راهاندازی شده است.
▪دستگیری 2عضو گروهکهای تروریستی در زاهدان

همچنین به گزارش ایسنا فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان گفت :دو نفر از اعضای گروهکهای تروریستی
که عامل شهادت سرهنگ غالمحسن جــام دوســت از
مأموران پلیس راهور زاهدان نیز بودند ،دستگیر شدند.
ســردار محمد قنبری افــزود :این دو نفر با گروهکهای
تروریستی همکاری میکردند و به تمامی اقدامات انجام
شده و در دست اقدام اعتراف کردند.

تسنیم  -سپاه پاسداران در بیانیهای با گرامی داشت روز ارتش ،ارتش و سپاه را بازوان پرتوان امام و امت و مظهر قدرت ملی ،ضامن پایدارسازی امنیت و
مهیای واکنش قاطع علیه هرگونه ماجراجویی دشمنان دانست و تاکید کرد :واکنش معنادار ارتش غیرتمند و انقالبی در محکومیت تصمیم احمقانه آمریکا
و اعالم حمایت و قرار دادن دست برادری در دست پاسداران  ،عصبانیت سردمداران کاخ سفید را برانگیخته است.

رهبر انقالب با اشاره به  خدمت رسانی متواضعانه ارتش به مردم

ارتشنشاندادفداییملتاست
دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود

را الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و گفتند :دست
برادری دادن ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا پس از حرکت
زشت آمریکاییها بود .ایشان تأکید کردند :هر کاری که
دشمن را عصبانی کند ،خوب و درست است و در مقابل،
هر کاری که دشمن 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.

حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم کل قوا ظهر
روزگذشته (چهارشنبه) در دیــدار فرماندهان ارتش
ـش امــروز را متدینتر و کارآمدتر از
و نیروی زمینی ،ارتـ ِ
همیشه خواندند و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و
نیروهای مسلح در امدادرسانی به سیلزدگان و همچنین
با تأکید بر لزوم اتحاد روزافــزون نیروهای مسلح و زیبا
برادری ارتش و سپاه پس از اقدام زشت
خواندن دست
ِ
آمریکاییها علیه سپاه ،خاطرنشان 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.

▪حــرکــت عظیم و ســریــع اقــشــار مــلــت ایــــران در
امدادرسانی به سیل زدگان قابل وصف و بیان نیست

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 اسالمی هشت
سال در یک جنگ منظم مقاومت و ایستادگی کرد و امروز
نیز دانش ،تجربه ،روحیه ،توانایی ،تدین و امانتداری ارتش
بیش از گذشته و مایه افتخار است.

رهــبــر انــقــاب اســامــی ،ه ــدف از ســخــنــان بیپایه
آمریکاییها علیه جمهوری اسالمی ایــران را تضعیف
روحیه عمومی دانستند و خاطرنشان کردند :آمریکا
گرفتار هــزاران میلیارد بدهی و گرفتار یهای متعدد
است و با گذشت چند سال از سیل و توفان در مناطقی
مانند کارولینا هنوز نتوانستهاند آن مشکالت را رسیدگی
و جبران کنند امــا بــرای تضعیف روحیه ملت ایــران،
یاوهسرایی میکنند .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،حضور
بی نظیر مردمی در امدادرسانی به سیل زدگان را یکی
دیگر از واقعیتهای جلوی چشم و موجب عصبانیت
آمریکاییها برشمردند و افزودند :حرکت عظیم و سریع
اقشار ملت ایران از ارتش ،سپاه و بسیج تا هزاران طلبه
و دانشجو برای کمک به سیل زدگان قابل وصف و بیان
نیست ،اما دشمن مصلحت نمی بیند این عظمت را به
زبان بیاورد.

▪امروز برکات نیروهای مسلح عالوه بر ملت ایران،
شامل کشورهای دیگر نیز شده است

▪گزارش امیر سرتیپ حیدری از امدادرسانی ارتش
در مناطق سیل زده

▪نیروهای مسلح از مظاهر و عناصر قدرت ملی هستند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
معظم انقالب ،حضرت آیت ا ...خامنه ای در این دیدار با
تبریکروزارتشونیرویزمینیبهکارکنانخدوموافتخار
آفرینارتشوخانوادههایآنان،نیروهایمسلحرااز«مظاهر
وعناصرقدرتملی»خواندندوخاطرنشانکردند:البتهدر
بسیاریازکشورهاحتیدرکشورهایمدعیآزادیوحقوق
بشر ،نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد با
ملت ها هستند ،همچنان که این روزها نمون ه آن در قضیه
شنبههایپاریسقابلمشاهدهاست.
▪دشمنان به دنبال برهم زدن آرامش مردم هستند

رهبر انقالب اســامــی ،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 ،سینه
سپر و آن را منکوب و وادار به عقب نشینی میکنند و در
زمان صلح نیز با کارآمدی و آمادگی کامل ،مایه اطمینان
و آرامش خاطر ملت هستند و به همین دلیل ،دشمنان به
دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نشان
دادن نیروهای مسلح هستند.
▪در سیل اخیر نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات
به کمک مردم شتافتند

ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به مردم در
حــوادث طبیعی را یک حضور مؤثر و حیاتی خواندند و
گفتند :در سیل اخیر ،نیروهای مسلح با همه وجــود و
امکانات در اختیارشان به کمک مردم شتافتند ،به طوری
که در استان گلستان ،ارتش حتی قبل از حضور ستاد
مدیریت بحران ،در محل حادثه حاضر شد.

▪جلوه های صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای
ملت»

حضرت آیت ا ...خامنه ای ،ثبت تصاویری از خدمات
متواضعانه نیروهای ارتش به مردم را موجب ماندگاری این
برگهای زرین در حافظه تاریخ دانستند و افزودند :این
که یک سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده با قدم
گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود ،جلوههایی
از صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است.
رهبر انقالب اسالمی ارتش را به برکت جمهوری اسالمی،
ارتشی «مکتبی» و «نمایشگاهی از ارزش های اسالمی»
برشمردند و خاطرنشان کردند :نمونههایی همچون
شهیدان بابایی و صیادشیرازی در ارتش وجود دارد که
از لحاظ کارآمدی و در عین حال تعهد ،تواضع ،فداکاری
و گریختن از نام و نشان ،قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه
امت اسالمی هستند و این روحیه و ارزش ها باید روز به
روز تقویت شود.
▪ارتــش به اصطالح مــدرن رضــاخــان حتی یک روز
نتوانست مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد

ـش امــروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه
ایشان ،ارتـ ِ
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

حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به حضور منطقهای
ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان با فتنه های دشمنان،
این سؤال را مطرح کردند :اگر ارتش و سپاه در مبارزه
با داعــش وارد نمیشدند ،امــروز منطقه و کشورهای
همسایه ما چه وضعیتی داشت و چه کسانی بر آن حکومت
میکردند؟ 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 مسلح ،عالوه بر ملت ایران ،شامل
کشورهای دیگر نیز شده است.
▪دســت بــرادری ارتــش و سپاه ،حرکتی زیبا پس از
حرکت زشت آمریکاییها بود

فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای مسلح

پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،امیر سرتیپ حیدری
فرمانده نیروی زمینی ارتــش در گزارشی با اشــاره به
امدادرسانی  ۲۱یگان عمده و تخصصی این نیرو در
مناطق سیلزده با دستور رهبر انقالب ،گفت :ارتش
جمهوری اسالمی با حضور مستمر در مرزها ،چهره
َ
اء َع َلی ُ
الک ّفا ِر » خــود را به رخ دشمنان کشید و
«أ ِش ّ
ـــد ُ
همچنین با حضور در کنار مردم در سیل اخیر با محوریت
ماء َبی َن ُهم» را به منصه ظهور
«ر َح ُ
نیروی زمینی ،جنبه ُ
رساند .فرمانده نیروی زمینی ارتش ،اقدامات اخیر آمریکا
علیه سپاه پاسداران را ددمنشانه خواند و تأکید کرد :تا
ظهور دولت حق و نابودی استکبار ارتش و سپاه دست
در دست یکدیگر خواهند بود و ما نیز همراه با ملت ایران
خواهیم گفت که همه ما پاسداران نظام مقدس جمهوری
اسالمی هستیم.

اینستاگرام صفحات رئیسی ،والیتی و محسن رضایی را هم بست
در ادام ــه خــوش رقصی اینستاگرام بــرای دولتمردان
آمریکایی ،صفحات محسن رضایی ،علی اکبر والیتی
و حجت االســام و المسلمین رئیسی نیز در این شبکه
اجتماعی بسته شد .همزمان عالءالدین بروجردی عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعالم

کرد در اعتراض به بسته شدن صفحات مسئوالن کشور در
اینستاگرام ،فعالیت خود را در این شبکه اجتماعی متوقف
می کند .براساس گزارش رسانه ها ،صفحات اینستاگرام
حضرتآیتا..خامنهایبهانگلیسیوتعدادیازفرماندهان
سابق و فعلی سپاه پاسداران ازجمله سرلشکر محمدعلی

جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ،سرلشکر سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،سردار کمالی رئیس
سرمایهنیرویانسانیستادکلنیروهایمسلح،محمدباقر
قالیباف و عزت ا ...ضرغامی مسدود شده است .به گزارش
ایلنا،محمدجوادآذریجهرمیوزیرارتباطاتنیزدرتوئیتر

خودبااشارهبهیکیازدیالوگهایمعروفسریالبازیتاجو
تختودرواکنشبهاقداماینستاگرامبهبستنصفحهسردار
سلیمانیبهدوزبانانگلیسیوفارسینوشت«:وقتیدهان
یکمردرامیبندی،دروغگوبودنشروثابتنمیکنی،بلکه
فقطبهدنیامیگی،ازچیزیکهاوممکنهبگهمیترسی».
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احزاب

بااشارهبهنهاییشدنروندایجاداینپارلمان
تشریحشد:

روایتکواکبیانازسازوکارتشکیلپارلمان
اصالحات
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات ،ساز و کار دقیق
تشکیل پارلمان اصالحات در این شــورا را تشریح کرد.
مصطفی کواکبیان در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به نهایی
شدن رونــد بررسی طرح تشکیل پارلمان اصالحات در
شــورای هماهنگی گفت :مقرر شد به انتخاب اعضای
شورای هماهنگی ،تعدادی از وزیــران ،نمایندگان ادوار
و شخصیتهای اصالحطلب به عنوان اعضای حقیقی
پارلمان اصالحات ،به عضویت این نهاد باالدستی درآیند
 .وی تاکید کرد :معتقدیم عالوه بر  450عضو حقوقی
پارلمان اصالحات که به شکل برابر از  30حزب عضو
شورای هماهنگی در پارلمان اصالحات عضویت دارند،
 150نفر از چهرههای با سابقه جریان اصالحات که
عضویتی در احــزاب اصــاح طلب ندارند نیز به عضویت
پارلمان درآیند .کواکبیان در این باره که گروهی معتقدند
برخی احــزاب که دارای وزن و جایگاه باالیی در جریان
اصالحات نیستند نباید در پارلمان اصالحات دارای
سهمیهای برابر با احــزاب ریــشـهدار ایــن جریان باشند،
تصریح کرد :چون درابتدا امکان سازوکار وزنکشی احزاب
وجود ندارد ،در سال اول  ،تمامی احزاب با تعداد برابر در
پارلمان حضور داشته باشند اما این روند دایمی نیست و
پسازگذشتچندماهازفعالیترسمیپارلماناصالحات،
اعضای پارلمان از درون خود یک شورای مرکزی تعیین
می کنند تا آن شورا به هر حزب بر اساس شاخصها ،وزن
مشخصیدهد.

...

اخبارکوتاه
تقدیرفرماندهکلسپاهپاسدارانازرئیسو
نمایندگانمجلس
فارس -فرمانده کل سپاه پاسداران در نامهای به الریجانی
رئیس مجلس  ،از موضع قاطعانه و عملکرد وی و نمایندگان
مجلس درباره اقدام مذبوحانه آمریکا در قرار دادن نام سپاه
پاسداران در فهرست تروریسم تقدیر و تشکر کرد .سرلشکر
جعفریدرنامهخودتاکیدکردهاست :این اقدام غیرقانونی
محصول عصبانیت آنان از شکست های زنجیره ای از ملت
ایرانوایننهادمردمیاست.

«رویالمیل»درپی پیمانکارجدیدبرای
ارسالبستههایپستیبهایران
میزان -سفیر ایران در انگلیس تصریح کرد :شرکت ُپستی
رویالمیلبهتازگیدراعالمیهجدیدیاعالمکردکهارسال
نامهبهمقصدایرانراقبولمیکندوارسالبستههای ُپستی
از انگلیس به مقصد ایران را «در آینده بسیار نزدیکی» از سر
خواهدگرفت.بعیدینژاددرصفحهشخصیخودبااعالماین
خبرنوشت:ظاهرادرمسیردرستیقرارداریم.

ارسالکمکهایاماراتوعربستانبرای
سیلزدگانایران
مهر -کمک هــای مشترک عربستان سعودی و امــارات
برای سیل زدگان ایران در فرودگاه امام تحویل هالل احمر
ایران شد.هالل احمر امارات در این باره اعالم کرد :طرح
امارات-عربستان به مثابه حرکتی انسان دوستانه است تا
بهبهبودشرایطسیلزدگاندرایرانوعبورازشرایطکنونی
کمک کند .هالل احمر امارات بیان کرد  :از هیچ کوششی
در حمایت از شهروندانی که از سیل آسیب دیده اند ،دریغ
نخواهدکرد.
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