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پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب 
خطاب به آیت اهلل جوادی آملی

رهبرمعظم انقاب اســامی با صدور پیامی درگذشت اخوی  
آیت اهلل جناب آقای جوادی آملی را تســلیت گفتند. براساس 
گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، در متن 
این پیام آمده است: بسم اهلل الرحمن الرحیم، آیت اهلل جناب آقای 
جوادی آملی دامت برکاته، درگذشــت اخوی مکّرم را تسلیت 
عرض می کنم و مغفــرت و رحمت الهی برای ایشــان و بقای 
عمر با برکت آن جناب و توفیقاتتان را از خداوند متعال مسألت 
می نمایم. والســام علیکم و رحمه اهلل/ ســیدعلی خامنه ای، 

۲۲اسفندماه ۱۴۰۰

حضور فرمانده قدس سپاه در پاستور

جمعی از جانبــازان و ایثارگران دفاع مقدس روز گذشــته به 
همراه خانواده های خود با حضور در مسجد سلمان فارسی نهاد 
ریاست جمهوری با رئیس جمهور دیدار کردند. سردار اسماعیل 
قاآنی، فرمانده نیروی قدس ســپاه نیز در جریان این دیدار در 

مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری حضور یافت.

روز یکشنبه با انتصاب علی بهادری جهرمی به عنوان 
دبیر هیأت دولت، تغییــرات مدیریتی ارشــد نهاد 
ریاست جمهوری و هیأت دولت تکمیل شد. پیش از 
این حسین سیمایی صراف از دولت سابق عهده دار این مسئولیت بود. 
سیمایی صراف تنها چهره مدیریتی ارشد دولت سابق بود که همچنان 
بر مسند امر باقی مانده بود. طی 6ماه شروع به کار رسمی دولت سیزدهم 
علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رئیس شورای 
اطاع رســانی دولت منصوب و اکنون با حفظ سمت عهده دار دبیری 
هیأت دولت نیز شــده اســت. بهادری جهرمی نیز در حکمی مهدی 
عرفاتی را به عنوان دبیر شــورای اطاع رســانی دولت منصوب کرده 
بود. عرفاتی جایگزین محمدرضا نوروزپور در دولت سابق شد. در دفتر 
ریاست جمهوری نیز برخی احکام رسانه ای و مدیریتی به نام افراد دیگر 
صادر شده بود. غامحسین اسماعیلی با انتقال از قوه قضاییه مسئولیت 
جدید خود را در نهاد ریاست جمهوری به عنوان رئیس دفتر سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور آغاز کرد و با صدور حکمی محمد جمشیدی را به 
سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. جمشیدی 

جزو چهره های رسانه ای و حلقه نزدیکان سیدابراهیم رئیسی به شمار 
می رود. او جایگزین فریدون وردی نژاد شد که در دولت حسن روحانی 
عهده دار این مسئولیت بود. اسماعیلی در حکم دیگری محمدمهدی 
رحیمی را به عنوان مدیرکل مســئولیت جدید روابط عمومی دفتر 
رئیس جمهور در نهاد ریاســت جمهوری منصوب کرد. او شهریورماه 
عباس هنرمند را نیز به عنوان جایگزین علیرضا معزی به سمت معاون 

ارتباطات و اطاع رســانی دفتر رئیس جمهور منصوب کرده بود. 
روز یکشنبه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با صدور 
 حکمی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را با حفظ سمت 
به عنوان دبیر هیأت دولت منصوب کــرد. در متن این حکم 
آمده بود: »نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده و سوابق 

مفید، به موجب این حکم به استناد ماده۱۹ آیین نامه 
داخلی هیأت دولت مصوب ۱368/۹/8 جناب عالی 

را به سمت »دبیر هیأت دولت« منصوب می نمایم. 
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، 

ضمن بهره گیری از توانایی های همکاران 

و کارشناســان محترم داخل و خارج دولت و اهتمام الزم در سایه 
تعامل و همکاری همــکاران و با رعایت اصــول »عدالت محوری«، 
» انقابی گری«، »مردم داری«، »پاکدســتی و فسادســتیزی« و 
»قانون مداری« دولت مردمی، در انجام مســئولیت محوله موفق و  
موید باشــید.« او به عنوان جوان ترین عضــو کابینه، دانش آموخته 
دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس است. بهادری جهرمی همچنین مدیر سابق گروه حقوق 
عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بوده و ریاست مرکز وکا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و عضویت 
در شــورای عالی حقوقی دانشگاه آزاد اســامی را در کارنامه دارد. 
براساس آیین نامه داخلی هیأت دولت، دبیر هیأت دولت »به منظور 
تنظیم و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه های دفتری زیرنظر 
معاون اول رئیس جمهور به نام دفتر هیأت دولت تشکیل می شود 
که ریاست این دفتر با دبیر هیأت دولت است که با حکم معاون 
اول رئیس جمهور منصوب می شود.«  همچنین »دبیر هیأت 
دولت مسئول حســن اجرای مقررات مربوط به 
کمیسیون هاست و موظف اســت همه  ماهه 
وضعیت تشکیل کمیسیون ها و موضوعاتی  
را که در دستور اســت و همچنین حضور و 
غیاب اعضای کمیسیون را به رئیس جمهور 

و معاون اول وی گزارش کند.«

دوشنبه ۲3 اسفند ۱۴۰۰
 شماره  8۴6۱

هــدف قرارگرفتــن پایگاه های 
ســرویس جاسوســی رژیــم 
صهیونیســتی )موساد( در اربیل 
با موشــک های سپاه پاســداران بازتاب وسیعی 
در محافل سیاسی و رســانه ای منطقه و جهان 
داشــت و پیام واضحی برای مقام های این رژیم 
به همراه داشت؛ تکرار هرگونه شرارت با پاسخ  های 
»سخت«، »قاطع« و »ویرانگر« جمهوری  اسامی 

ایران مواجه می شود.
به  دنبال تحرکات اخیر صهیونیست ها علیه منافع 
ملی کشورمان و جنایت اخیر این رژیم در حومه 
شهر دمشــق که به شــهادت ۲تن از پاسداران 
رشــید مدافع حرم، »احســان کربایی پور« و 
»مرتضی سعیدنژاد« انجامید، بامداد یکشنبه در 
ساعت یک و ۲۰دقیقه، ۲پایگاه سازمان اطاعات 
و عملیات ویژه )موســاد( رژیم صهیونیســتی 
در شــهر اربیل در اقلیم کردســتان عراق هدف 
۱۰موشک بالســتیک قرار گرفت؛ عملیاتی که 
با بازتاب گســترده ای همراه شــد و دیروز سپاه 
پاســداران با صــدور بیانیه ای، مســئولیت این 
عملیــات را برعهده گرفت. به گفتــه منابع آگاه 
در ایران، حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه 
صهیونیست ها در اربیل، با خسارات زیادی برای 
این رژیم همراه بوده ؛ حمله ای که با اســتفاده  از 
موشک های نقطه زن ایرانی از خانواده موشک های 
فاتح، ازجمله فاتح۱۱۰ انجام شده است. همچنین 
گفته می شود این موشک ها از منطقه شمال غرب 
ایران شــلیک شــده و همه آنها به هدف اصابت 
کرده است. هدف اصلی موشک های سپاه از این 
حمله، مقر صهیونیســت ها بود که با مقر نظامی 

آمریکایی  ها فاصله دارد.

هشداری قاطع به صهیونیست ها
در بیانیه روابط عمومی کل ســپاه پاســداران، با 
اشاره به هدف قرارگرفتن مرکز راهبردی توطئه 
و شــرارت صهیونیست ها ازســوی موشک های 
نقطه زن، تأکید شده است که تکرار هرگونه شرارت 
با پاســخ  های »ســخت«، »قاطع« و »ویرانگر« 

جمهوری اسامی ایران مواجه می شود.
در این بیانیه آمده اســت: »در پی جنایات اخیر 
رژیم جعلی صهیونیستی و اعان قبلی مبنی بر 
بی پاســخ نگذاردن جنایت ها و شرارت های این 
رژیم منحوس، بامداد یکشــنبه مرکز راهبردی 
توطئه و شــرارت صهیونیســت ها مورد هدف 
موشک های قدرتمند و نقطه زن سپاه پاسداران 

انقاب اسامی قرار گرفت.«

در این بیانیه عاوه  بر هشــدار به رژیم جنایتکار 
صهیونیستی درباره عواقب سنگین تکرار هرگونه 
شرارت، تأکید شده است: »به ملت عظیم الشأن 
ایران نیز اطمینان می دهیم امنیت و آرامش میهن 
 اســامی، خط قرمز نیروهای مســلح جمهوری 
اســامی ایران بوده و به احدی اجــازه تهدید و 

تعرض به آن را نخواهند داد.«

یک ضربه کاری
برآوردهای اولیه نشــان می دهد خســارت  های 
سنگینی به این پایگاه ســری افسران موساد در 
اربیل که ذیل چتر امنیتی ارتش آمریکا فعالیت 
می کرد، وارد شده است؛ موضوعی که اخبار اولیه 
رســانه های منطقه شــاهدی بر این مدعاست و 
اعــزام آمبوالنس هوایی ارتش آمریــکا از پایگاه 
»رامشتاین« آلمان به پایگاه »اربیل« عراق، گویای 
ضربه کاری سپاه پاسداران به صهیونیست ها بود. 
براساس بررسی های انجام شــده، این نخستین 
گستاخی صهیونیست ها در سوریه پس از حمله 

به پایگاه هوایی »تیــاس« )T-4( بود؛ حمله ای 
که بــا f-15 در روز ۲۰فروردین ماه۱3۹7 انجام 
شد و سبب به شهادت رسیدن 7تن از مستشاران 

نظامی سپاه پاسداران در این کشور شد.
حدود یک ماه پــس از این حمله بود که ســپاه 
پاســداران در عملیات »خانه پوشــالی«، پایگاه 
نظامی-جاسوسی اســرائیل را در منطقه جوالن 
اشــغالی زیر ضربه قرار داد. بعد از پاســخ قاطع 
ایران، صهیونیست ها از ۲۰اردیبهشت ماه ۱3۹7 
تا ۱6اســفندماه ۱۴۰۰ جرأت نکردند به اهداف 
ایرانی  در سوریه حمله کنند. برخی منابع معتقدند 
درآن مقطع رژیم صهیونیستی از طریق فرانسه و 
روسیه به تهران پیام داده اســت که دیگر دست 
به اقدام نظامی علیه نیروهای ایرانی مســتقر در 
ســوریه نخواهد زد و از این تاریــخ به بعد، هدف 
حمات ارتش ایــن رژیم بــه پایگاه های ارتش 
سوریه معطوف بود که با واکنش های دمشق نیز 

همراه بود.
برایــن اســاس به نظر می رســد حملــه اخیر 

صهیونیست ها به حومه دمشــق که به شهادت 
۲مستشار ایرانی منجر شد، با چراغ سبز واشنگتن 
صورت گرفته  اســت؛ اقدامی که با پاســخ قاطع 
ایران، صهیونیســت ها خســارت های سنگینی 

متحمل شدند.

خسارت باالی صهیونیست ها
همه اینها در حالی اســت که گزارش های برخی 
منابع غیررسمی، از کشته شــدن چندین افسر 
ارتش رژیم صهیونیستی در حمله موشکی بامداد 
یکشــنبه به مرکز جاسوسی موســاد در اربیل 
حکایت دارد. این منابع فهرستی از اسامی برخی 
مأموران صهیونیست در اربیل منتشر کرده اند که 
دراین حمله کشته یا زخمی شده اند؛ فهرستی که 

نام ۹صهیونیست در آن به چشم می خورد.
ازسوی دیگر شبکه لبنانی المیادین هم به نقل از 
منابع خود اعام کرد در حمله موشکی به اربیل، 
مقرهای موساد هدف قرار گرفته و در آن به هیچ 
مرکز عراقی یا آمریکایی حمله نشــده  است. این 
شبکه اعام کرده که حمله به اربیل با موشک های 
بالستیک نقطه زن انجام شــده و پایگاه موساد را 
به صورت دقیق هدف قرار داده است. براساس این 
گزارش مقر موســاد در تفرجگاه »صاح الدین« 
منهدم شده و برخی از مزدوران حاضر در این مقر 

کشته و زخمی شده اند.

واکنش ها به پاسخ موشکی سپاه
پاسخ قاطع سپاه پاســداران به شرارت های اخیر 
رژیم صهیونیســتی با بازتاب گسترده رسانه های 
منطقه ای و جهانی هم همراه شــد و دیروز شبکه 
الجزیره در گزارشی زنده، به بررسی حمله موشکی 
گســترده به مناطق مختلف اربیل، ازجمله مراکز 
موساد پرداخت و شدت انفجارهای موشکی اربیل 
را بی ســابقه دانســت. در این گزارش اشاره شده 
که موشک های شلیک شده به سمت اربیل مانند 
حمات قبلی به اربیل که با راکت های کاتیوشــا 
 یا پهپاد صورت می گرفت، نبوده  اســت. شــبکه 
»بی. بی  .سی« عربی هم در گزارشی به صورت مفصل 
به این حمله موشکی پرداخت و تاش کرد به جای 
اشــاره به هدف قرارگرفتن مراکز موساد به عنوان 
هدف اصلی این عملیات، اینگونــه به مخاطبان 
القا کند که دراین حمله، کنســولگری آمریکا در 
اربیل هدف قرار گرفته  است. اسکای نیوز نیز این 
عملیات را »بی ســابقه« توصیف کرد و نوشت که 
حمله موشکی بامداد یکشنبه به اربیل در تحولی 

بی سابقه، از خارج از عراق انجام شده است. 

 یک و 20دقیقه 
  روابط عمومی کل سپاه پاسداران در بیانیه ای اعام کرد تکرار هرگونه شرارت با پاسخ های »سخت«، »قاطع«

 و »ویرانگر« مواجه خواهد شد

با انتصاب بهادری جهرمی به عنوان  دبیر هیأت دولت 

حلقه مدیریتی پاستور تکمیل شد

گزارش

دولت

تعلیق گفت وگوهای ایران و عربستان
اعام خبر برگزاری دور پنجم گفت وگوهای ایران و عربستان در روز 
چهارشنبه )۲5اسفندماه( از سوی فؤاد حسین، وزیر امورخارجه 
عراق با گمانه زنی های بسیاری همراه بود و برخی تحلیلگران بر این 
اعتقاد بودند که این دور از مذاکرات میان تهران و ریاض می تواند 
مسیر بازگشایی سفارتخانه های ۲کشور را تسهیل کند؛ موضوعی 
که به نظر می رسد با توجه به رفتارهای تناقض آمیز اخیر مقام های 

سعودی، فعا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
برهمین اســاس هم بود که دیروز برخی منابع مطلع در تهران 
از تعلیق موقت گفت وگوهــا میان جمهوری اســامی ایران و 
عربستان سعودی خبر دادند و گفته می شود که ایران به صورت 
یک طرفه، موقتا گفت وگو با عربستان سعودی را تعلیق کرده است. 
این درحالی است که در هفته های اخیر مقام های سعودی رفتارهای 
تناقض آمیزی را در زمینه ادامه گفت وگوها بــا ایران برای رفع 
اختاف های فی مابین در پیش گرفته اند.  محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان ســعودی در روزهای اخیر در مصاحبه با مجله 
»آتانتیک«، ضمن تأکید بر ضرورت دستیابی به یک توافق قوی 
در مذاکرات احیای برجام، گفت که کشورش قصد دارد مذاکره با 
حکومت ایران برای رسیدن به توافق مورد قبول ۲کشور را ادامه 
دهد. با وجود این اما به نظر می رسد اقدام اخیر سعودی ها در اعدام 
غیرانسانی شیعیان در عربستان ســعودی، از اصلی ترین دالیل 
اعام تعلیق موقت مذاکرات ازســوی تهران بوده است؛ جنایتی 
که با واکنش های گسترده ای در ایران و همچنین جهان تشیع 
مواجه شد. تا پیش  از این اقدام، جمهوری اسامی همواره آمادگی 
خود را برای رفع اختاف های موجود میان تهران و ریاض اعام 
کرده اســت؛ رویکردی کــه در ماه های اخیر مــورد تأکید وزیر 
امورخارجه کشورمان نیز قرار گرفته  و حسین امیرعبداللهیان در 
نخستین روزهای بهمن ماه در همایش ملی »ایران و همسایگان«، 
ضمن استقبال از تداوم گفت وگوها با عربستان ، تأکید کرد ایران 
راه را برای سعودی ها باز گذاشته است؛ »هر زمان عربستان تصمیم 
بگیرد روابط دیپلماتیک خود را با ایران به حالت طبیعی برگرداند، 
ما از بازگشایی سفارتخانه ها و بازگشت روابط به حالت طبیعی و 

حتی از توسعه روابط با عربستان استقبال می کنیم.«
دراین میــان با وجود اینکــه تقویت رویکــرد منطقه گرایی در 
سیاســت خارجی دولت ســیزدهم راه را برای رفع اختاف ها و 
حتی توسعه مناسبات با کشورهای همســایه همواره کرده، اما 
به نظر می رسد سعودی ها همچنان در ابراز تمایل خود برای ادامه 
گفت وگوها با ایران از صداقت کافی برخوردار نیســتند و در این 

زمینه اهداف دیگری را پیگیری می کنند. 

موشک های انتقام
اما اقدام سپاه در حمله موشکی به پایگاه  ادامه از 

شــرارت رژیم صهیونیســتی در اربیل صفحه اول
عراق حاوی چند پیام روشن بود:

۱- ســپاه با این اقدام بموقع، هوشــمندانه و ســریع خود 
نشان داد اگر صهیونیســت ها دچار این توهم شده اند که با 
درگیری هایی که بین روسیه و اوکراین به وجود آمده  است، 
فضای التهابی جامعه جهانی فرصتی را برای لگدپرانی آنها 
فراهم کرده است، دچار خطای استراتژیک  بزرگی شده اند و 
چشمان تیزبین نیروهای نظامی و به طریق اولی، سپاه مانع 
هرگونه حرکت غلطی ازسوی آنها یا هر متجاوز دیگری که 

برداشت نادرستی از توان دفاعی ما دارند، می شود.
۲- پیام روشــن دیگر ایران در اقدام موشــکی بــه پایگاه 
جاسوسی صهیونیســت ها در اربیل، به کشورهای همسایه 
ایران است مبنی بر اینکه جمهوری اسامی نمی تواند بپذیرد 
همسایگانش پایگاه شرارت صهیونیست ها علیه ایران باشد. 
ضمن اینکه نَرد عشق بازی این کشــورها با صهیونیست ها 
قابل پذیرش نخواهد بــود. این روزها مــراودات ترکیه با 
صهیونیست ها و رفت وآمد مقام های صهیونیست به امارات 
و بحرین و حتی آشکارا و مخفیانه سفرکردن صهیونیست ها 
به عربستان، این توهم را در صهیونیست ها ایجاد کرده که 
با این سطح دوســتی، هرگونه اقدامی علیه ایران اسامی 
توجیه پذیر خواهد بود. غافل از اینکه میزان ارادت مقام های 
این کشــورها متفاوت از ملت های آنها خواهد بود و تنفر از 
رژیم صهیونیستی آنچنان باالســت که هر اقدام متقابلی 
ازســوی ایران موجب خوشــحالی مردم منطقه می شود. 
این خوشــحالی غیرقابل وصف را می توان در همان ساعات 
اولیه شلیک موشک به مقر صهیونیســت ها و انتشار خبر 
آن در میان مردم عراق، یمن، ســوریه، لبنــان و ترکیه که 
رئیس جمهور کشورشان ۲ روز پیش میزبان رئیس جمهور 

آدمکش صهیونیستی بود، فهمید.
3- پیام دیگر اقدام موشکی سپاه به طرف های غربی و آمریکا 
این است که برخاف این نگاه که برخی جمهوری اسامی 
بدون موشــک را آرزو دارند، موشــک جزئی جدایی ناپذیر 
از قدرت دفاعی ایران اســت و این سیاستی خدشه ناپذیر 
خواهد بود و چــه مذاکرات »وین« نتیجه بخش باشــد یا 
نباشــد، کوچک ترین خللی در این سیاست ایران صورت 

نخواهد گرفت.
۴- اکنون تقویت قدرت نظامی ایران باعث شده است نه تنها 
ایران به عنوان کشوری امن در منظر افکارعمومی منطقه و 
جهان - آن هم در کانون های بحران - رخ نماید، بلکه امنیت 
منطقه نیز تحت تأثیر این قدرت نظامی قرار گرفته  اســت، 
به گونه ای که ایران در ســطح جهانی یکــی از بزرگ ترین 
قدرت های جهانی به شــمار می رود که بــا اقدامات بموقع 
خود به امنیت منطقه نیز کمک زیادی می کند و این برای 
آمریکا و کشــورهای مرتجع منطقه با این همه هزینه هایی 
که می کنند، یک فاجعه اســت. از همین رو، با هر پیروزی 
ایران در حوزه های نظامی، اطاعاتی و امنیتی، ســعی در 
جبران شکســت های خود دارند، اما از آنجا که این ســنت 
الهی است که استقامت کنندگان درمســیر حق را یاری و 
دشمنان را زبون می کند، ایران اســامی یک روز با ارسال 
ماهواره نور ۱و ۲برای منطقه و مسلمانان آزاده جهان امید 
می آفریند و دل های مشــتاق مســلمانان را که مکرر طعم 
تلخ خفت از آمریکا و صهیونیست ها را درطول این سال ها 
چشیده اند، شاد می کند و روز دیگر با پاسخ محکم به رفتار 
جنون آمیز صهیونیست ها، با شلیک موشک به النه شیطان 
در اربیل، امید ملت های فلســطین، عراق، یمن، سوریه و... 

را دوچندان می کند.

حکمرانی کشور دست 
4درصدی هاست

رئیس مجلس، شامگاه شنبه در دیدار جمعی از فرزندان شهدا با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از انفال جامعه در اختیار ۴ درصدی هاست، 
گفت: باید اذعان کرد کشور گرفتار بوروکراسی است که همانند اسب 
سرکش کنترلش در اختیار همین افراد است و آنها حتی به وطن 
خود نیز پایبند نیستند. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه دشمنان در 
بعد دیگر به مسائل اقتصادی پرداخته و به معیشت مردم فشار وارد 
می کنند، گفت: با وجود این در حوزه اقتصادی شاهد بی برنامگی و 
ناکارآمدی بوده ایم و باید با یک برنامه کارآمد بر این مشکات فائق 
آییم. محمدباقر قالیباف تأکید کرد: ناکارآمدی در حوزه مســائل 
اقتصادی ریشه در نداشتن امکانات و پول نیست، بلکه نتیجه این 
است که حکمرانی درست نداریم و با موضوعات، سیستمی رفتار 
نمی کنیم. سیاست های کان در موضوعات مختلف از سوی رهبر 
انقاب اباغ شده است؛ همچنین مجلس نیز در رأس امور بوده و 
قانون اساسی دارای قدرت است ولی مثا شاهدیم که بودجه کشور 
از این سیاست ها و قوانین روشن تبعیت نمی کند. تاکنون 6برنامه 
توسعه اجرایی شده اما سؤال این است که آیا هر کدام از این برنامه ها 
3۰ درصد تحقق یافته اســت؟ روزی کشورمان ۱۱۹ میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشــت و روزی هم این رقم به ۱۰ میلیارد دالر رسید 
که فاصله تحقق این اعداد 6 سال است، اما آیا تورم طی این سال ها 
کاهش یافته یا شرایط زندگی مردم تغییر کرده است؟ این نشان 
می دهد که مشکل کشور نه در پول و امکانات بلکه در شیوه مدیریت 
است. رئیس مجلس افزود: کشور ما می تواند با یک برنامه مدون، 
دارای اقتصادی سامان یافته و باثبات باشد و رشد 3 الی ۴ درصدی 
را در شرایط تحریم داشــته باشــد؛ به نحوی که کشور به صورت 
عزتمندانه و قدرتمندانه اداره شــود. البته برای تحقق این موضوع 
باید به سنت های الهی تکیه و به مردم اعتماد کنیم و از بوروکراسی 

سیستمی و حکمرانی ۴ درصدی ها گذر کنیم.

 6مطالبه رئیس جمهور
 از وزارت اطالعات

رئیس جمهور در دیدار اخیر خــود با وزیر و کارکنان 
وزارت اطاعات که به مناســبت هفته بزرگداشــت 
وزارت اطاعات برگزار شــد، 7مطالبه از آنها داشت. 
براساس گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 

توصیه های سیدابراهیم رئیسی به شرح زیر بودند: 
۱- مهم ترین مولفه قدرت، مــردم متدین در صحنه 
هستند. هر کاری که باعث ناراضی شدن آنها می شود از 
قدرت ملی می کاهد، لذا باید از این اعتماد صیانت شود.

۲- باید از مجموعه های اداری  کشور پاسداری شود تا 
فساد و روابط ناسالم به آن راه نیابد. وزارت اطاعات باید 
جلودار پیگیری مطالبات بحق مردم از دستگاه ها باشد.

3- حراست ها چشــم بینای وزارت اطاعات و نظام 
هســتند و نباید اجازه دهند زد و بند و فساد مردم را 

آزار دهد. 
۴- دســتگاه های اطاعاتی بایــد دارای همگرایی، 
همکاری و همپوشانی با یکدیگر باشند. وزارت اطاعات 

در شناخت مسائل و مشکات پیشگام باشد.
5- امروز میــدان دادن به نیروهــای انقابی با تفکر 
بسیجی در وزارت اطاعات باید بیش از همه دستگاه ها 

باشد.
6- باید با جریان ســازمان یافته، مافیــای قاچاق و 
مواد مخــدر و مافیای واردات بی رویــه به طور مداوم 

مبارزه شود.

خبرهای کوتاه

مجلس

امنیتی

سیاست خارجی

پیامروشنایرانبهشرارتصهیونیستها
 پاسخ قاطع و کوبنده سپاه پاسداران به شرارت ها و جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی، حاوی 
پیام های روشن و قاطعی برای دشمنان و همچنین آسیب زنندگان به منافع جمهوری  اسالمی 
ایران بود؛ اینکه در هر شرایطی شرارت های آنان بی پاسخ نخواهد ماند. در این میان اما پیش 
 از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که حضور مستشاری جمهوری  اسالمی ایران در سوریه 
به درخواست این کشور انجام شده و حمله صهیونیست ها اقدامی شرارت بار تلقی می شود 
که البته پاسخ محکمی نیز دریافت کرد.  سپاه پاسداران از سال1361 در سوریه و لبنان حضور 
داشته  است؛ حضوری که براساس درخواست آنها و با هدف انجام فعالیت های مستشاری بوده 
و هماهنگی های الزم و کافی در این زمینه با مسئوالن دولتی این کشورها برقرار بوده  است. 
بنابراین چنین فعالیت هایی هیچ گاه جنبه پنهانی نداشته و آشکار بوده  و از آن زمان تاکنون 
هم ادامه داشته  است. این در حالی است که صهیونیست ها همواره به شرارت ها و جنایت های 
منطقه ای خود علیه نیروهای ایرانی ادامه داده اند و اخیر 2پاســدار عزیز میهن را به شهادت 
رســاندند و تعدادی را نیز مجروح کردند. به دنبال انجام این اقدام جنایتکارانه بود که سپاه 
 پاسداران با صراحت اعالم کرد که پاسخ این شرارت را با قاطعیت می دهد؛ وعده ای که محقق 
شد و صهیونیست ها زیر ضربه موشک های نقطه زن سپاه قرار گرفتند و النه جاسوسی آنها در 
اربیل عراق بر سرشان خراب شد.  حمله موشکی سپاه پاسداران، پاسخ دندان شکنی به رژیم 
صهیونیستی بود که گمان نکنند اگر خطایی مرتکب شوند، پاسخی دریافت نخواهند کرد.  
اکنون دیگر آنها به این درک روشن و واضح رسیده اند که هر اقدام آنها علیه نیروها و منافع 
ملی جمهوری  اسالمی ایران در هر جغرافیایی، بی پاسخ نمی ماند و ضربه مهلک تری دریافت 
خواهند کرد. بررسی های اولیه نیز نشان می دهد ضربه سپاه  پاسداران بسیار اثرگذار و مهلک 
بوده  و 2نقطه ای که مراکز جاسوسی آنها در نزدیکی پایگاه های آمریکایی به حساب می آمد، 
مورد هدف قرار گرفته  است. ازســوی دیگر اما حمله موشکی سپاه به پایگاه های جاسوسی 
صهیونیست ها در اربیل پیام هایی را هم برای کشورهای همکاری کننده با این رژیم به همراه 
داشت؛ اینکه ایران در درجه نخست دست دوســتی و رفاقت به سوی همسایگان خود دراز 
می کند، اما اگر آنها بخواهند با دشمنان ایران علیه منافع کشورمان همکاری کنند، جمهوری  
اسالمی قطعا گذشت نخواهد کرد و تبعات سنگینی در انتظار اینگونه تعرض های آنان خواهد 
بود. درمجموع باید به پاسخ قاطع سپاه پاسداران از این زاویه نگریست که جمهوری  اسالمی 
نشان داد در مقابل خیانت ها و جنایت های دشمنان ایران و همکاران آنها سکوت نخواهد کرد و 

هر اقدامی دراین حوزه با عکس العملی سخت، قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.
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