
سپاه رقيب دولت و بخش خصوصي نيست 
تعابيري را كه هفته گذشته رئيس محترم جمهور در ضيافت افطاري 
فعاالن اقتصادي در مورد فعاليت هاي اقتصادي و س��ازندگي س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي به كار برد و طي آن اعالم داشت كه »ابالغ 
سياس��ت هاي اقتصادي اصل 44 براي واگذاري اقتصاد به مردم بود؛ 
اما بخشي از اقتصاد را كه دس��ت دولت بي تفنگ بود، به يك دولت با 
تفنگ تحويل دادند« را مي توان در زمره ناجوانمردانه ترين تعابيري 
دانست كه نسبت به خدمات سازندگي سپاه پاسداران در طول خدمات 
اين نهاد مطرح شده و آن هم توسط مسئول محترمي است كه خود 
شايد بيشترين اطالع را نسبت به چرايي ضرورت ورود سپاه به عرصه 

فعاليت هاي سازندگي داشته باشد. 
ورود س��پاه به عرص��ه فعاليت هاي س��ازندگي و كمك به س��اخت 
زيرساخت ها و امكانات تخريب شده كشور به سال هاي پس از جنگ و 
در دوران دولت آقاي هاشمي رفسنجاني باز مي گردد. در آن سال ها به 
رغم نياز شديد كشور به سازندگي و عدم آمادگي شركت هاي خارجي 
براي كمك به ايران و عدم توانايي و يا صالحيت شركت هاي داخلي 
براي به دوش گرفتن بار ايجاد و س��اخت مراكز صنعتي و تأسيسات 
زيربنايي كشور، منجر به واگذاري بخش��ي از اين مسئوليت به سپاه 
گرديد كه بعدها در قالب قرارگاه سازندگي فعاليت هاي خود را سازمان 
داد، در ش��رايطي كه همان زمان هم به دليل استهالك ماشين آالت 
و درگير ش��دن نيروهاي كليدي در پروژه ها، انتقاداتي نيز نسبت به 
ورود مجموعه هاي مهندسي س��پاه كه تجربيات گرانقدري را نيز در 
دوران جنگ كس��ب كرده بودند مطرح بود، ولي براس��اس تدابير و 
ضرورت هاي كشور، منافع آن شايد بيش از پيامدهاي منفي آن بود و 
به همين دليل سپاه همچون ديگر عرصه هاي حساس انقالب و مبتني 
بر مأموريت خود در دفاع از انقالب و دستاوردهاي آن اين مسئوليت 

را نيز پذيرا شد. 
طي س��ال هاي اخير بهره گيري از اين ظرفيت  س��بب شد كه بخش 
عمده اي از راهبردهاي دشمنان جهت به زانو در آوردن كشور مبتني 
بر سناريوي تحريم هاي فلج كننده اقتصادي خنثي شد و سپاه توانست 
با بردوش گرفتن اين مسئوليت، عماًل دشمنان نظام اسالمي را كه با 
تحريم هاي خود در پي ناكارآمدسازي و تسليم ايران بودند، مأيوس و 
متحير سازد كه در اين زمينه مي توان، به صدها  پروژه سنگيني اشاره 
كرد كه فازهاي جديد پارس جنوبي، پااليشگاه ستاره خليج فارس و 

ساخت چندين سد و ... تنها گوشه  هايي از آن است. 
در مورد فازهاي پارس جنوبي ورود ق��رارگاه خاتم پس از آن صورت 
گرفت كه با آغاز دور جديد تحريم ها در اواسط دهه 80، چند شركت 
خارجي )توتال، هيونداي و ...« پروژه ها را نيمه كاره رها و عماًل كارها 
را متوقف كردند، اما با قبول مسئوليت توسط قرارگاه كه در بعضي از 
اين پروژه ها انجام صفر تا صد آن بود، كارنام��ه موفق قرارگاه نه تنها 
سبب شد كه راهبرد دشمن در تحريم به شكست برسد، بلكه نيازهاي 
اساسي كشور در تأمين و صدور گاز و فرآورده هاي آن نيز تأمين و به 
اشتغال كشور نيز كمك شد و در عين حال نه سرمايه خارجي وارد شد 
كه كشور بدهكار آن باشد و ارزش افزوده اين سرمايه گذاري و توليد 
نيز در خود كشور باقي ماند و درهمين راستا نيز صدها شركت داخلي 
در تكميل پروژه ها به كار گرفته شدند و اين در حالي  است كه سپاه 
براي اجراي بسياري از اين پروژه ها كه مربوط به سال هاي قبل است 

اكنون هزاران ميليارد از دولت طلبكار است. 
اما جالب تر اين است كه بهره سياسي از اجرا و راه اندازي اين پروژه ها 
را كه خيلي از آنها در دوران دولت هاي نهم و دهم آغاز و بخش اعظم 
آن در گذشته صورت گرفته بود، دولت يازدهم برد كه مراسم نمادين 
افتتاح آنها در ايام انتخابات صورت گرفت،  بدون آنكه نامي از قرارگاه 
و يا دولت قبل برده ش��ود و جالب آن بود كه در آغ��از دولت يازدهم 
هنگامي كه وزير محترم نفت وعده آغاز همكاري شركت هاي كره اي 
و فرانسوي در تكميل پروژه هاي پارس جنوبي را داد و به همين دليل 
حتي فعاليت هاي ش��ركت هاي قرارگاه را به سمت تعطيلي برد، اين 
اتفاق نه تنها نيفتاد، بلكه ش��ركت توتال هم كه بعد از برجام اندكي 
فعاليت خود را آغاز كرده بود با تهديد دوباره امريكايي ها عقب كشيد 
و البته تفاوتش اين بود كه اطالعات مراكز نفتي و صنعتي ما را كه در 
اختيار گرفته بود به رقيب جنوبي ما تحويل داد كه البته وزير محترم 
نفت نيز نتوانس��ت آن را انكار كند و نس��بت به بدعهدي اين شركت 

واكنش نشان داد.
اما درمورد اظهارات اخير رئيس جمهور ب��ه چند نكته ديگر مي توان 

اشاره كرد:
1 � بهره گيري از اين واژه ها و تعابير نس��بت به سپاه كه متأسفانه به 
گونه اي هم مطرح ش��د كه »كف زدن حضار« در جلسه را هم در پي 
داشت، در حالي است كه رئيس جمهور و معاون اول و ديگر مسئوالن 
دولت يازدهم بارها بر نقش سازندگي سپاه اذعان كرده اند كه به طور 
نمونه مي توان به سخنان آقاي جهانگيري در 22 آذر 95 در همايش 
مديران و مسئوالن قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(  اشاره كرد كه 
گفته بود »قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا در زمينه ايجاد اشتغال و 
رشد و شكوفايي اقتصادي مي تواند نقش مؤثري داشته باشد، زيرا اين 
مجموعه عظيم طرح هايي از جمله راه اندازي فازهاي 15 و 16 پارس 
جنوبي، احداث قطار سريع السير قم � اصفهان و طرح هاي عظيم آبي 

را در كارنامه اش دارد.«
2 � معطوف كردن بخشي از واگذاري ها تحت عنوان »دولت با تفنگ« 
در حالي است كه واگذاري اندكي كه در قالب سياست  هاي اصل 44 
به سپاه صورت گرفته تنها مربوط به معدود فعاليت هايي است كه به 
لحاظ امنيتي امكان واگذاري آن به ديگران نبوده و قطعاً آقاي روحاني 
به دليل مسئوليت در شوراي عالي امنيت ملي از آن مطلع است، اما آيا 
ايشان همين تعابير و واژه ها را در مورد واگذاري ها به بخش هاي دولتي 
و يا نيمه دولتي نظير تأمين اجتماع��ي به كار مي برند و اين در حالي 

است كه بخش  اصلي واگذاري ها به قرارگاه در قالب رد ديون است. 
3 � ق��رارگاه با توجه ب��ه ظرفيت و ت��وان خود نه تنه��ا رقيب بخش 
خصوصي نبوده، بلكه در قالب پذيرش و اجراي پروژه هاي بزرگ كه 
بخش خصوصي قادر به پذيرش و اجراي آن نبوده، توانسته است صدها 

شركت خصوصي و كوچك تر را به كار گيرد. 
4 � ريشه تقابل اينچنيني با فعاليت هاي اقتصادي سپاه، به رغم اينكه 
بهره گيري اصلي آن دست خود دولت بوده است را شايد بتوان معطوف 
به عرصه هاي ديگر فعاليت هاي سپاه، در حوزه هاي اطالعاتي و امنيتي 
دانست كه شايد مجال ذكر آن در اين يادداشت نباشد، چراكه در اين 
عرصه ها مجموعه هاي اطالعاتي و امنيتي سپاه در برونده هاي مختلفی 
به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل كرده اند كه البته شايد دولت را بر آن 
خوش نيايد و البته اگر اين فهرس��ت ها منتشر شود، ديگر ابهامي در 

چرايي اين هجمه ها باقي نمي ماند.
5 � برخالف بخش خصوصي كه در پي س��ودآوري اس��ت و طبعاً در 
پذيرش پروژه ه��ا مالحظه منافع مادي و تضمي��ن تحقق آن را دارد 
و به همين دليل نه حاضر است نس��يه كار كند و نه سرمايه خود را در 
فعاليت هاي واجد ريس��ك هاي بزرگ به كار گي��رد، اما فعاليت هاي 
س��پاه اقتصادي و انتفاعي نيس��ت، بلكه حضور در عرصه هايي است 
كه خنثي كننده راهبردهاي دشمن بر فشار اقتصادي يا سازندگي يا 

محروميت زدايي از بخش هاي محروم كشور است. 
6 � و در نكته آخر به نقل اين جمله فرمانده كل سپاه بسنده مي شود 
كه: »در شرايطي كه ملت ايران بيش از هر زمان ديگري به فداكاري 
سربازان و اقتدار تفنگ ها و موشك هايش نياز دارد، هجمه غير منصفانه 
به سپاه اهداف ديگري را به ذهن متبادر مي كند كه فقط براي حفظ 

وحدت درباره آن سكوت مي كنيم.«
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فرمانده کل سپاه: 

دولت بدون تفنگ تحقير و تسليم دشمن مي شود

فرمانلده سلپاه پاسلداران انقلاب اسلامي 
با اشلاره به اينكه ملا را صاحبلان تفنگ معرفي 
مي کنند، گفت: صاحب تفنگ که سلهل اسلت 
ما صاحب موشلك هاي دشمن شلكن هستيم 
و آنها را عليه دشلمنان و بلراي حفاظت از نظام، 
مردم و امنيت ايران اسلامي به کار مي گيريم و 
معتقديم دولتي که تفنگ نداشلته باشد توسط 
دشلمنان تحقير و سلرانجام تسلليم مي شود. 
فرمانده سپاه اين بار سكوت نكرد؛ گرچه واكنشش 
بسيار حداقلي است. او واكنش محدودي نشان داد 
براي حجم باالي هجمه هايي كه اين روزها بي دليل 
سپاه را هدف قرار داده است. دوقطبي دولت با تفنگ 
و دولت بي تفنگ؛ دوقطبي دول��ت و دولت موازي 
با دولت ناميدن نيروه��اي نظامي؛ دو قطبي اقتصاد 
ما و اقتصاد آنها و ... برخي از دوگانه س��ازي هاس��ت 
كه از چند جمله در يك مراس��م افطاري در مي آيد. 
حسن روحاني پنج ش��نبه گذش��ته و در حالي كه 
ايرانيان در سراس��ر جهان مس��رور و مغرور  شليك  
موشك هاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران 
به مقر داعش بودند، در جلس��ه اي اقتصادي گفت: 
»ابالغ سياست هاي اصل 44 براي اين بود كه اقتصاد 
به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بكشد، اما 
ما چه كار كرديم؟ بخشي از اقتصاد دست يك دولت 
بي تفنگ بود كه آن را به يك دولت با تفنگ تحويل 
داديم، اين اقتصاد و خصوصي س��ازي نيست. از آن 
دولتي كه تفنگ نداش��ت مي ترسيدند چه برسد به 
اينكه اقتصاد را به دولتي داديم كه هم تفنگ دارد و 
هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و كسي 

جرئت ندارد با آنها رقابت كند.«
به نظر می رسد حاال كه ديگر »دولت قبل« خود دولت 
روحانی است و نمی توان همه تقصيرها را به گردن آن 
انداخت، روحانی به دنبال جانشينی برای فرافكنی 

درباره مشكالت و ناتوانی های دولت است. 
اين سو سپاه سكوت مي كند و آن سو هجمه ها پررنگ 
تر و شديدتر مي شود. اين س��و و آن سويي كه اصاًل 
براي پاسداران انقالب اس��المي موضوعيت ندارد و 
سكوت نجيبانه و قدرتمندانه اش هم از همين روست. 
دوقطبي اي كه سپاه به رسميت مي شناسد، انقالبي 
و ضدانقالبي است و نه اين جدل هاي بي سود داخلي. 
قصد سپاه هيچ گاه بر ورود به منازعات سياسي نبوده 
و نيست؛ اما گاه پاسخگويي ناگزير مي شود. با اين همه 
باز هم به پاسخي حداقلي اكتفا شده است تا ظرفيت 
باالي سپاه همچنان صرف امنيت و سازندگي كشور 
شود و منازعات سياسي را ابزار فرار از عمل به وظايف 

قانوني قرار ندهند. 
             

تاش براي معيشت مردم را از مصاديق حراست 
از انقاب مي دانيم

جلسه شوراي راهبردي سازندگي سپاه، روز گذشته 
يك حاشيه پررنگ داش��ت؛ سردار سرلشكر پاسدار 
محمدعلي جعفري، فرمانده كل س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي در حاش��يه اين جلسه در سخناني 
اظهار داش��ت: ما خود را مأمور به حفاظت از انقالب 
اسالمي و دستاوردهاي آن مي دانيم و معتقديم تالش 
براي قطع وابستگي معيشت مردم و اقتصاد كشور، از 

مصاديق اصلي اين حفاظت و حراست است. 

   با اصلرار دولت هلا و بلدون عملل آنها به 
تعهداتشان وارد سازندگي شديم

وي با اشاره به برخي انتقادها و اظهارنظرها پيرامون 
فعاليت هاي سپاه در حوزه س��ازندگي كشور تأكيد 
كرد: سپاه هرگز متقاضي كار اقتصادي نبوده است. 
ما به درخواست دولت ها و با اصرار آنها و بدون اينكه 
حتي دولت ها به بسياري از تعهدات خود در قبال سپاه 

عمل كنند، وارد عرصه سازندگي شديم. 
سرلش��كر جعفري با بي��ان اينكه »س��پاه فعاليت 
اقتصادي و انتفاع��ي نمي كند، فعاليت ه��اي ما در 
عرصه محروميت زدايي، س��ازندگي و خنثي سازي 
راهبردهاي دشمن براي فش��ار اقتصادي به كشور 
است« افزود: نمي شود كه آقايان كارهاي سخت را با 
كمترين منافع به سپاه واگذار كنند و به پروژه هايي 
كه سپاه مي سازد افتخار كنند، اما در مقابل و در حالي 
كه هزاران ميليارد تومان بابت پروژه ها بدهكارند عليه 

سپاه با بي انصافي حرف بزنند. 
   بايد ايران را بدون اتكا به بيگانگان بسازيم

فرمانده كل سپاه با اش��اره به اينكه اگر فعاليت هاي 
سازندگي س��پاه نبود، تحريم هاي ادامه دار تاكنون 
عرصه را بر دولت و كشور تنگ مي كرد، گفت: مبناي 
ما اين اس��ت كه بايد ايران را بدون اتكا به بيگانگان 
بسازيم، همانطور كه فازهاي مختلف پارس جنوبي 
و پااليشگاه ستاره خليج فارس و بسياري از سدهاي 
عظيم كش��ور و صدها پروژه بزرگ ديگ��ر در طول 
س��ال هاي اخير با روحيه جه��ادي و انقالبي به ثمر 

نشسته است. 
وي بيان داش��ت: ما معتقديم بيگانگان فقط به فكر 

منافع خود و دوشيدن ايران هستند و نتيجه اعتماد به 
آنها هم، جز سرافكندگي و مواجه شدن با خيانت هاي 

پي در پي نتيجه ديگري نخواهد داشت. 
   دولت بدون تفنگ سرانجام تسليم مي شود

سرلشكر جعفري با تأكيد بر اينكه »ما در اين راه از 
سرزنش ها نمي هراس��يم« گفت: ممكن است ما را 
صاحبان تفنگ معرفي كنند، بله صاحب تفنگ كه 
سهل اس��ت ما صاحب موش��ك هاي دشمن شكن 
هس��تيم و آنها را عليه دش��منان و براي حفاظت از 
نظام، مردم و امنيت ايران اسالمي به كار مي گيريم 
و معتقديم دولتي كه تفنگ نداش��ته باش��د توسط 

دشمنان تحقير و سرانجام تسليم مي شود. 
   فعاً سكوت مي کنيم

فرمانده كل س��پاه تأكيد كرد: در شرايطي كه ملت 
ايران بيش از هر زمان ديگري به فداكاري س��ربازان 
و اقتدار تفنگ ها و موش��ك هايش نياز دارد، هجمه 
غيرمنصفانه به سپاه اهداف ديگري را به ذهن متبادر 
مي كند كه فعالً براي حفظ وحدت درباره آن سكوت 

مي كنيم. 
وي در پايان با بيان اينكه »ما احساس مي كنيم اين 
قبيل اظهارات با هدف ايج��اد دو قطبي هاي كاذب، 
فرافكني و فرار از عمل به تعهدات در زمينه معيشت 
مردم و اقتصاد كشور انجام مي شود« اظهار داشت: اين 
روش ها ديگر جواب نخواهد داد و اراده سپاه و بسيج بر 
اين است كه همانطور كه در تأمين امنيت ملت ايران 
نقش آفرين است به هر شكل ممكن و درحد توان در 
مسير سازندگي كشور، جبران ناكارآمدي موجود، 
بهبود معيشت و كاهش آالم اقتصادي مردم، باز هم 

به دولت كمك كنيم. 
             

   سكوت خوب است اما نه مظلومانه
فرمانده سپاه از سكوت سپاه مي گويد و درست اين 
است كه حق با اوست. سپاه آنقدر كار دارد كه نبايد 
معطل منازعات سياسي شود. س��پاه از يك سو در 
سوريه براي مبارزه با تروريست ها حضور  مستشاری 
دارد؛ از سوي ديگر در سازندگي كشور با »پروژه هاي 
عظيم« حض��ور دارد، همچنين دنبال حفظ امنيت 
نظام و مردم و كشور و رس��يدگي به مناطق محروم 
است، بنابر اين نمي تواند سرگرم سياسي كاري هاي 
ديگران شود. از طرفي هم فضاي رواني كشور را آرام 
مي پسندند و پي ايجاد دو قطبي هاي كاذب و برهم 
زدن فضاي كش��ور و گل آلود كردن آب ها نيس��ت. 
اين س��كوت خوب اس��ت و بايد تحسين ش��ود. اما 
سكوت مظلومانه خوب نيست؛ سكوتي كه سپاه در 
مورد حجم باالي كارهايش، خصوصاً در پروژه هاي 
محرومي��ت زدايي و س��ازندگي كش��ور ب��ه مردم 
اطالع رساني نكند و راه براي گزافه گويي ها عليه سپاه 
باز شود و به بهانه زدن سپاه به كل نظام حمله شود، 
سكوت خوبي نيست. نه اينكه بگوييم سپاه هم درگير 
بازي هاي دنيايي افتتاح بازي شود؛ نه، شأن پاسداران 
انقالب اس��المي فراتر از اين نمايش هاست؛ اما بايد 
مردم ايران در جريان ليست كارهايي كه دلسوزان و 

پاسداران شان انجام مي دهند، قرار گيرند. 

     ايسلنا: حميدرضا حاجي بابايي رئيس كميس��يون تلفيق اليحه 
برنامه ششم در نامه اي به رئيس مجلس با بيان اينكه قانون برنامه ششم 
هنوز براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابالغ نشده، از وي خواست موضوع 

را پيگيري و دولت را به انجام تكليف قانوني خود ملزم كنند. 
      ايرنا: داوود محمدي، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس: اميدواريم 
دولت نسبت به دولت گذشته جوان تر و كارآمدتر باشد و تيم اقتصادي 
در راس��تاي تقويت توليد و اش��تغال تالش كند و اين خواسته جدي 
مردم است. وي افزود: بيكاري به ويژه بيكاري جوانان و تحصيلكردگان 
دانشگاهي امروز به عنوان معضل جدي است و بايد اهتمام كنيم اين 

موضوع را با اولويت بسيار ويژه مورد توجه داشته باشيم. 
     مهر: الياس نادران، نماينده پيش��ين مجلس ش��وراي اسالمي در 
واكنش به اظه��ارات مصطفي تاجزاده معاون وزير كش��ور اصالحات: 
»اعتدالي ها و آنهايي كه به دنبال آشتي ملي هستند بايد تكليف خود 
را با تندروهاي اصالح طلب مشخص كنند. گويا اين خودسران همان 

مسير آشوب 88 را مي روند.«  

عباس حاجي نجاري

    گزارش خبری     

۳۶ سال از حمله تروريستي به حضرت  آيت اهلل خامنه اي و شهداي هفتم تير گذشت
 ايران با 17 هزار شهيد بزرگ ترين قرباني حوادث تروريستي

آيت اهلل جوادي آملي: 
اقدام سپاه نشان داد به ايران نمي توان خدشه وارد كرد

     روایت 

     نگاه 

کشلورهاي غربي درحاللي اتهلام تروريسلت پروري به نظام 
جمهوري اسلامي مي زنند که تاکنلون ۱۷هزار شلهيد ترور 
فداي اين راه شلده اند و حتي رهبلر معظم انقاب نيلز از اين 
طريق مسلتثنا نماند و جانباز حادثه تروريستي منافقان شد. 
يك روز قب��ل از حادثه انفجار تروريس��تي دفتر ح��زب جمهوري 
اس��المي در 7 تيرماه س��ال 60 بود كه آيت اهلل خامن��ه اي هنگام 
سخنراني در مسجد ابوذر تهران مورد هدف عمليات ترور گروهك 

فرقان قرار گرفت و از ناحيه يك دست خود دچار مصدوميت شد. 
ماجرا به اين منوال بود كه تروريست ها از طريق كارگذاشتن بمب 
در ضبط صوت هدف ش��وم خود را پيگي��ري مي كردند و در حالي 
كه آيت اهلل خامنه اي در حين سخنراني به طرف ديگر ميز حركت 
مي كند، انفجار ضبط صوت صورت مي گيرد و ايشان بي هوش روي 
زمين مي افتند. يكي از محافظان حضرت آيت اهلل خامنه اي روايت 
مي كند: »هر طور بود راه را باز كرديم و خودم برگشتم پشت تريبون، 
ضبط صوت مثل يك دفتر 40 برگ از وسط باز شده بود. با ماژيك 
قرمز هم روي جداره داخلي اش نوش��ته بودند: اولين عيدي گروه 

فرقان به جمهوري اسالمي!«
با هر زحمتي كه ب��ود حضرت آيت اهلل خامنه اي را به بيمارس��تان 
منتقل مي كنند. وخامت حال ايش��ان مس��ئله اي ب��ود كه تمامي 
پزشكان حاضر در صحنه به آن اذعان مي كنند. دكتر ميالني كه از 
پزشكان معالج رهبر معظم انقالب بود، روند مداواي آيت اهلل خامنه اي 

را چنين بازگو مي كند: »جراحت خيلي سنگين بود، سمت راست 
بدن پر از تركش و قطعات ضبط صوت بود، حتي يكي از تركش ها زير 
گلوي آقا جا خوش كرده بود. قسمتي از سينه ايشان كاماًل سوخته 
بود. يكي دو تا از دنده ها هم شكسته بود. دست راست هم كاماًل از 
كار افتاده بود و از ش��دت ضربه ورم كرده بود. استخوان هاي كتف 
و سينه كاماًل ديده مي ش��د. 37 واحد خوني و فرآورده هاي خوني 
به آقا  زده بودند كه خود اي��ن تعداد، واكنش هاي انعقادي را مختل 
مي كرد... دو سه بار نبض آقا افتاد و چند بار مجبور شديم پانسمان 
را باز كنيم و دوباره رگ ها را مسدود كنيم... خيلي عجيب بود، انگار 
هيچ چيز ب��ه اراده ما نبود. « با بهبود آيت اهلل خامنه اي و برگش��ت 
خوردن اولين عيدي، ام��ام خميني)ره( پيامي خطاب به ايش��ان 
صادر كردند كه در بخشي از اين پيام آمده است: »اكنون دشمنان 
انقالب با سوءقصد به شما كه از س��الله رسول اكرم)ص( و خاندان 
حسين بن علي)ع( هس��تيد و جرمي جز خدمت به اسالم و كشور 
اسالمي نداريد و سربازي فداكار در جبهه جنگ و معلمي آموزنده 
در محراب و خطيبي توانا در جمعه و جماعات و راهنمايي دلس��وز 
در صحنه انقالب مي باشيد، ميزان تفكر سياسي خود و طرفداري از 
خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. اينان با سوءقصد به 
شما عواطف ميليون ها انسان متعهد را در سراسر كشور بلكه جهان 
جريحه دار نمودند... من به شما خامنه اي عزيز، تبريك مي گويم كه 
در جبهه هاي نبرد با لباس سربازي و در پشت جبهه با لباس روحاني 

به اين ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالي سالمت شما را 
براي ادامه خدمت به اسالم و مسلمين خواستارم.«

آيت اهلل خامنه اي نيز در اولين مصاحبه در بيمارستان پس از ترور، 
جان باختگي و ارادت خود را نس��بت به حض��رت امام خميني)ره( 
ابراز كرد و گفت: »من بدين وسيله از همين جا عرض سالم و ارادت 
بي پايان خودم را خدمت امام امت مي كنم و به ايشان عرض مي كنم 
كه در مقابل حوادثي اين چنين، ما هي��چ انتظاري نداريم و توقعي 
نداريم كه كمترين رنجشي به خاطر ايشان بنشيند. ما معتقديم كه 

»سر خّم مي  سالمت، شكند اگر سبويي.«
به گزارش خانه ملت، حال كه 36 سال از آن حادثه مي گذرد، غرب 
با سوءاستفاده از رس��انه هاي خود قصد دارد نشان دهد جمهوري 
اسالمي به دنبال تروريس��ت پروري در منطقه است. در صورتي كه 
خود كش��ورهاي غربي همچون امريكا و برخي كشورهاي اروپايي 
با حمايت مالي و معنوي از كش��ورهاي عربي مرتجع منطقه مثل 
عربستان اين هدف شوم يعني گس��ترش پديده تروريسم را دنبال 
مي كنند و نان خود را در آت��ش افروزي ها در كش��ورهاي منطقه 

مي بينند. 
جمهوري اس��المي با اه��داي خون 17هزار ش��هيد ت��رور يكي از 
بزرگ ترين قربانيان حوادث تروريس��تي در جهان بوده و تا كنون 
بسياري از ش��خصيت هاي تأثيرگذار را از اين مس��ير از دست داده 

است. 

آيت اهلل جوادي  آملي با اشلاره بله امنيت بي بديلل جمهوري 
اسلامي گفت: اين کشلور به لطلف الهي مهد امنيت اسلت و 
بيگانله بله ايلن امنيلت طملع دارد کله بايلد هوشليار بود. 
به گزارش رس��ا، آيت اهلل ج��وادي آملي، در خطبه ه��اي نماز عيد 
سعيد فطر در شهرستان دماوند، با تبريك اين عيد سعيد به برخي 
رخدادهاي كشور در ماه مبارك رمضان اش��اره كرد و بيان داشت: 
در اي��ن ضيافت الهي، م��ا از خدا امني��ت و امانت خواس��تيم، اين 
كشور به لطف الهي مهد امنيت اس��ت و بيگانه به اين امنيت طمع 
دارد، اميدواريم آنها كه در اين حوادث تروريس��تي شربت شهادت 
نوشيدند با شهداي صدر اسالم محشور باش��ند و اميدواريم ديگر 
حوادث اينچنيني در كشور رخ ندهد و توطئه دشمنان به خود آنها 
برگردد. وي ادامه داد: اقدام عزيزان س��پاهي در پرتاب موشك ها، 
همه عالقه مندان به ايران اس��المي را در سرتاسر جهان خوشحال 

كرد و نش��ان داد كه به ايران و مردم آن نمي توان خدشه وارد كرد، 
چراكه ايران اسالمي شاگرد علي بن ابيطالب)ع( است؛ ايشان فرمود 
به هيچ كس سنگ نزنيد اما اگر سنگي به س��وي شما پرتاب شد، 

سريع آن را برگردانيد!
اس��تاد برجس��ته درس خارج حوزه علميه قم در بخش ديگري از 
س��خنان خود ابراز داش��ت: دين فرمود با احترام با يكديگر سخن 
بگوييد، تا مي توانيد در سخن، گفتار و نوشتار خود به يكديگر احترام 
بگذاريد و حرف تند و تلخ نزنيد و كرام��ت يكديگر را حفظ كنيد، 
كه اميدواريم همگان اين مس��ئله را رعايت كنند. وي در بيان اوج 
كرامت ملت ايران اظهار داش��ت: از ابتداي انقالب تا كنون ايران به 
هيچ كشوري تعدي نكرد، اما دشمنان جنگ ده ساله را به كشور ما 
تحميل كردند؛ دو سال جنگ داخلي و هشت سال جنگ خارجي! 
بعد، قطعنامه را به ما تحميل كردند و عزي��زان رزمنده از جبهه ها 

بازگش��تند، اما در همان روزها منافقان را مسلح كردند و عمليات 
مرصاد، ناجوانمردانه شروع ش��د كه خدا رحمت كند شهيد صياد 
ش��يرازي و امثال او، اين غائله را ختم كردند. مفسر برجسته قرآن 
كريم افزود: بعد از مدتي صدام به كويت حمله كرد، امير كويت در 
قبال نفت فراوان از غرب درخواست كمك كرد، غرب مكرر از مردم و 
مسئوالن ايران براي حمله به صدام كمك خواست، ما چندين سال از 
صدام بدي ديديم اما چون قطعنامه را قبول كرده بوديم، نپذيرفتيم 
كه عهد خود را زير پا بگذاريم! در حالي كه هر كشوري جاي ايران بود 
در پي انتقام برمي آمد. اين اقدام ملت ايران در پايبندي به تعهد خود 
با دشمن، در كره زمين دومي ندارد. اين كرامت و بزرگواري محصول 
همين حسينيه ها و مساجد و دعاهاست، اين فخر ايران است، اين 
مردانگي و فرشته منشي اس��ت. آيت اهلل جوادي آملي خاطرنشان 

كرد: بايد عظمت خود را قدر بدانيم و آن را حفظ كنيم. 

در گفت و گوي تلفني امير قطر
روحاني: محاصره قطر برای ایران قابل قبول نيست

رئيس جمهوري اسامي ايران در گفت وگوي تلفني امير قطر، با تأکيد 
بر اينكه دولت و ملت ايران در کنار دولت و ملت قطر هستند، اظهار 
داشت: سياست تهران توسلعه بيش از پيش روابط با دوحه است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رئيس جمهوري، دكتر حسن روحاني 
عصر يك ش��نبه در تماس تلفني »ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني« 
امير قطر با وي، گفت: كمك به اقتصاد قطر و توسعه روابط، به ويژه 
ميان بخش هاي خصوصي دو كشور مي تواند از اهداف مشترك ما 
باشد. رئيس جمهوري با بيان اينكه تهران در كنار ملت و دولت قطر 
مي باش��د، افزود: ما معتقديم اگر اختالفي ميان كشورهاي منطقه 
باشد، فش��ار، تهديد يا تحريم راه درس��تي براي حل آن اختالفات 

نيست. 
روحاني روابط برادرانه و دوس��تانه ميان دو ملت ايران و قطر را به نفع 
مردم منطقه دانس��ت و گفت: نگاه ما به همكاري ب��ا دولت قطر يك 
همكاري مستمر اس��ت و معتقديم ظرفيت هاي فراواني براي تقويت 
بيش از پيش روابط دو كشور وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت ها بهره 
گرفت. رئيس جمهوري خواست جمهوري اسالمي ايران را حاكميت 
اعتدال، ميانه روي و عقالنيت در روابط ميان كشورهاي منطقه برشمرد 
و با ابراز اميدواري نس��بت به حل و فصل مش��كالت منطقه از طريق 
گفت وگو، اظهارداشت: دولت جمهوري اسالمي ايران براي انجام هر 
كاري كه مورد نياز آرامش منطقه باشد، آماده كمك و همكاري است.

 روحاني همچنين با تأكيد براينكه محاصره كش��ور قطر براي ما قابل 
قبول نيست، گفت: فضاي هوايي، زميني و دريايي كشورمان همواره 
به روي قطر به عنوان كش��ور برادر و همس��ايه گش��وده خواهد بود. 
رئيس جمهوري افزود: جهان اس��الم نيازمند وح��دت و يكپارچگي 
است و دو كشور بي ترديد مي توانند با همكاري يكديگر در اين عرصه 

تالش كنند.
 امير قطر در اين تماس تلفني با تبريك عيد سعيد فطر به دكتر روحاني 
گفت: آغوش قطر براي تعامل و همكاري باز است. شيخ تميم بن حمد 
آل ثاني با قدرداني از حمايت ه��اي دولت و ملت ايران از دولت و ملت 
قطر اظهارداشت: روابط ايران و قطر پيوس��ته روابطي رو به توسعه و 
نيرومند بوده و ما ضمن آمادگي براي گس��ترش همه جانبه روابط دو 
كشور، براي همكاري جهت حل مشكالت جهان اسالم نيز آماده ايم. 
وي افزود: جهان اسالم در شرايط دشواري قرار دارد و رفع مشكالت آن 

نيازمند حاكميت حكمت و گفت وگو است. 

در گفت وگو با فارس عنوان شد
تأیيد شهادت نيروي سپاه حفاظت فرودگاه 

شلهادت پاسلدار مهدي يزدي از نيروهاي حفاظت فلرودگاه که 
در مانور اخيلر فلرودگاه مهرآباد مجروح شلده بود تأييد شلد. 
سرهنگ اكبر قندلو، مسئول روابط عمومي فرماندهي حفاظت سپاه 
در گفت وگو با فارس، شهادت پاسدار مهدي يزدي از نيروهاي حفاظت 
فرودگاه كه در مانور امنيتي اخير فرودگاه مهرآباد از ناحيه سر مجروح 
شده بود تأييد كرد. بنابراين گزارش، اعضاي بدن اين پاسدار شهيد نيز 

به بيماران نيازمند اهدا شده است. 
طبق اطالعيه سپاه حفاظت هواپيمايي، اين مانور روز شنبه سوم تيرماه 
در شرايط واقعي و به منظور ارتقاي آمادگي ها و سنجش توان عملياتي 

يگان حفاظت مستقر در فرودگاه مهرآباد انجام شده بود. 

سخنگوي کميسيون امنيت ملي: 
 تحدید صدور ویزا

براي ایرانيان نقض روح برجام است
توقف صدور ويزاي امريكا براي ايرانيلان، محدوديت جديدي در 
فضاي پسابرجام اسلت که نقض فاحش برجام محسوب مي شود. 
سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس درخصوص فرمان اجرايي ترامپ مبني بر توقف صدور 
ويزا و لغو آن براي اتباع ايراني و چند كش��ور ديگ��ر اظهار كرد: ترامپ 
رويكردي نژادپرستانه دارد كه س��بب متضرر شدن اين كشور خواهد 
ش��د؛ به خصوص اينكه تاكنون با اقدامات بسياري كه عليه مسلمانان 

داشته، اعتراض و حساسيت آنها را برانگيخته است. 
نماينده مردم ورامين در مجلس ش��وراي اسالمي با يادآوري اينكه در 
قرون وسطي كش��ورها برخوردي نژادپرستانه و با توجه به نوع مذهب 
با س��اير ملت ها داش��تند، گفت: از آنجايي كه ملت ها امروز رفتارهاي 
تبعيض آميز نژادي و قوميتي را نمي پذيرند، سياس��ت امريكايي ها به 

بن بست خواهد رسيد.
 وي توقف صدور ويزاي ايرانيان را نقض صريح برجام دانس��ت و افزود: 
در فضاي پسابرجام هيچ كدام از كش��ورهاي طرف مذاكره نبايد عليه 

ايرانيان محدوديت و تحريم هاي جديد اعمال كنند.
 نق��وي حس��يني همچني��ن توقف ص��دور وي��زا را خ��الف تمامي 
كنوانسيون هاي بين المللي و قوانين مراودات بين كشورها عنوان كرد 
و ادامه داد: توقف صدور ويزا نوعي نقض حقوق بشر است كه با تمامي 
ادعاها و اظهارات سران امريكايي در خصوص رعايت حقوق بشر تضاد 
دارد. سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��المي خاطرنش��ان كرد: به رغم توصيه تأكيد ما براي سفر 
نكردن شهروندان خود به امريكا، بسياري از رفت و آمدها ميان دو كشور 
به داليل مسائل علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي بوده كه نبايد مانعي براي 

آن صورت مي گرفت. 
ديوان عالي امريكا روز دوشنبه با اجراي بخش هايي از فرمان دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري اين كش��ور در زمينه محدوديت ورود  اتباع 
كشورهاي مس��لمان به اياالت متحده، موافقت كرد.    هدف از فرمان 
اجرايي ترامپ، جلوگيري از ورود اتباع ايران، ليبي، سومالي، سودان، 
س��وريه و يمن به امريكا براي 90 روز و  ايجاد مانع ب��راي آوارگان به 
منظور س��فر به اياالت متحده به مدت 120 روز عنوان ش��ده است . 
در فرمان اوليه اي كه س��ال گذش��ته به امضاي ترامپ رسيد، عراق 
نيز در زمره كش��ورهاي ممنوعه قرار گرفت، اما بعداً از اين   فهرست 

حذف شد.  
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