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    اين سفارتخانه چرا خالي است؟
دكتر عبداهلل گنجي در صفحه توئيتر خود از اينكه سفارت 
جمهوري اسالمي ايران در چين سفير ندارد، انتقاد كرده 
و نوش��ت: اينكه ما در اوج فش��ارهاي اقتصادي و جنگ 
همه جانبه امريكا و خروجش از برجام فاقد سفير در چين هستيم، تأسفبار، 

فرصت سوزي و تأمل برانگيز است. 
   واكنش مهدي  محمدي به اظهارات ترامپ درباره خليج فارس

مهدي محمدي در صفحه ش��خصي خود درباره اظه��ارات ترامپ درمورد 
خليج فارس، نوشت: ترامپ مي گويد در سال 2018 هيچ قايق ايراني براي 
ناوهاي امريكايي در خليج فارس مزاحمت ايجاد نكرده. منظورش اين است 
كه هيچ شناور امريكايي جرئت نزديك ش��دن به آب هاي سرزميني ايران 

را نداشته است. 
    كشته شدن 179 ژاپني به دليل شعار مرگ بر امريكا!

يكي از كاربران فضاي مجازي در توئيتر درباره س��يل در ژاپن با كنايه نوشت: 
كشته هاي سيل ژاپن به 179 نفر رسيد. در حالي كه مقامات ژاپن با دادن آدرس 
غلط بارش هاي بي سابقه را عامل سيل و تلفات باال اعالم كردند اما تحليلگران 
سياسي معتقدند عده اي از مردم ژاپن در خلوت خود شعار مرگ بر امريكا سر 

داده بودند و اين سيل نتيجه بازتابش آن شعارهاي مرگ بر امريكا بوده است!
    مشي امام علي)ع( در برخورد با فساد اقتصادي مسئوالن

سيدعلي صيدي در توئيتي با هش��تگ حجامت نظام نوشته: امام علي)ع( 
باخبر شد نماينده اش گرفتار رشوه و فساد مالي شده، به رفاعه استاندار اهواز 
فرمود: بالفاصله بركنارش كن، به زندان بينداز، رسوايش كن، روز جمعه در 
مأل عام او را بيرون بياور و تازيانه اش بزن، او را در تمام بازار بگردان كه همه 

ببينند و بشناسند.]دعائم الاسالم، ج2ص۵٣2[

سفر دكتر واليتي به روسيه براي ابالغ پيام مقام 
معظم رهبري و رئيس جمهور به مقامات روسي 
حركتي جدي در ديپلماس�ي فعال براي مقابله 
با تحريم هاي يكجانبه امريكا محسوب مي شود 
اما به نظر مي رسد در اين مسير جاي خالي يك 
نماينده ويژه در ارتباط با چين ديده مي ش�ود. 
ماجراي جدي نگاه ايران به شرق زماني شروع شد 
كه در دهه اول قرن بيس��تم تحوالت بين المللي به 
سمتي رفت كه عماًل زمينه براي نگاه جدي تر ايران 

به سمت شرق را فراهم كرد. 
با ب��ه قدرت رس��يدن ج��ورج ب��وش پس��ر و واقعه 
11سپتامبر نگاه نظامي امريكا به منطقه خاورميانه 
اوج گرفت. نقط��ه اوج اين راهبرد حمل��ه نظامي به 
عراق و افغانس��تان در فاصله كمتر از دو س��ال بود، 
همچنين ايران از سوي جورج بوش به عنوان محور 
شرارت معرفی ش��د و احتمال حمله نظامي به ايران 
شدت گرفت. طبيعي بود كه ايران در چنين شرايطي 

نمي توانست همچنان به دنبال نگاه به غرب باشد. 
اگرچه در پرونده هسته اي ايران، جمهوري اسالمي 
باز هم اروپا را براي مذاكره انتخاب كرد اما اتفاقات 
سال 200٣ تا سال 200۵ نشان داد اروپا و امريكا از 

يك نگاه مشترك در قبال ايران برخوردار هستند.
تحول ديگري كه ايران را در نگاه جدي تر به شرق راغب 
كرد، س��رعت گرفتن تحوالت اقتصادي در روسيه و 
چين بود. با ادامه رشد اقتصادي در چين اين كشور از 

سال 1999 به واردكننده نفت تبديل شود. 
به اين ترتيب ايران توانس��ت به تدريج مشترياني 
جدي در خارج از كشورهاي بلوك غرب براي خود 
بيابد. هند نيز در كنار چين خريدهاي نفتي خود 
را از ايران افزايش داد و تا سال 200۵ سهم چين و 
هند در خريد نفت ايران به تنهايي به يك ميليون 

بشكه رسيد. 
به نظر مي آمد شرايط و تحوالت به نحوي پيش رفته 
است كه ايران براي اولين بار بتواند با حفظ استقالل 
خود به يك همپيماني مؤثر با ش��رق دست يابد. به 
اين ترتيب بود كه به تدريج نگاه به شرق در دستور 

كار سياست خارجي ايران قرار گرفت.
ايران اگرچه بعد از جنگ به دليل نياز به منابع مالي 
و تكنولوژي پيشرفته براي بازسازي خسارت هاي 

هشت س��ال جنگ تحميلي به س��مت غرب و به 
خصوص اروپا رفت، اما از اهميت شرق و به خصوص 

چين در معادالت مهم بين المللي غافل نبود. 
شايد آش��كارترين نكته براي ايران اين بود كه تنها 
روس��يه حاضر به تكميل نيروگاه نيمه كاره بوشهر 
شد و چين نيز تنها كشوري بود كه تكنولوژي اوليه 
براي توسعه برنامه غني سازي هسته اي را در اختيار 

ايران گذاشت. 
در كنار اين چين و روس��يه تنها كشورهايي بودند 
كه اقدام به فروش تس��ليحات و تكنولوژي نظامي 
به ايران كردند، كما اينكه روسيه تنها كشوري بود 
كه جنگنده هاي ميگ 29 و سوخو 24 و همچنين 
زيردريايي هاي س��نگين را در اختيار اي��ران قرار 

داد و چين به عنوان مهم ترين منبع براي توس��عه 
برنامه موش��كي ايران عمل مي ك��رد، البته در اين 
ميان چيني ها هم نقش بس��يار مهمي در توس��عه 
برنامه نظامي ايران ايفا كردند، به گونه اي كه بخش 
زيادي از تكنولوژي نظامي ايران در حوزه موشكي 
با كمك چيني ها توس��عه يافت. به عنوان مثال در 
دوران جنگ تحميلي عراق عليه اي��ران نيز چين 
تنها كشوري بود كه به ايران تسليحات به خصوص 
موشك هاي بالستيك براي هدف قرار دادن بغداد از 
سوي ايران كه زير فشار شليك موشك هاي اسكار 
روس��ي قرار داش��ت، مي فروخت. از همين رو بود 
كه چين تبديل به دوس��تي پايدار در عرصه روابط 

بين الملل شد. 

   چين بر مي خيزد 
چين كه در ابتدا با انقالب كمونيس��تي در سال 1949 
توانسته بود، اقتدار حاكميت مركزي خود را احيا كند در 
حال تبديل شدن به يك قطب اقتصادي بود. اين روند در 
سال 1979 و با اصالحات اقتصادي از سوي دنگ شيائو 
پنگ آغاز و در دهه 90 اوج گرفت. هند نيز در اواخر دهه 
80 و با اصالحات وسيع اقتصادي در مسير رشد اقتصادي 
حركت مي ك��رد. اگرچه نمي ت��وان از اراده غ��رب و به 
خصوص امريكا در آغاز چنين روندي چشم پوشي كرد، اما 
به تدريج رشد اقتصادي چين و منطقه شرق دور به همراه 
هند، كره جنوبي و آسه آن يك بلوك جديد اقتصادي را در 
دنيا ايجاد كرد كه به سمت ساختارسازي هاي جديد در 

عرصه بين الملل حركت مي كرد.

    چين جايگزيني براي يك متحد اقتصادي 
حاال و پس از خروج ترامپ از برجام به نظر مي رسد 
اتحاد ايران و روس��يه قوي تر از گذشته شده است. 
اگرچه چالش هايي قوي نيز بر سر اين همكاري وجود 
دارد. سفر حسن روحاني رئيس جمهور اسالمي ايران 
به اجالس شانگهاي نشان داد ايران براي همكاري با 

شرق تصميم قاطعي گرفته است. 
اگرچه برخی غرب ب��اوران به دليل گرايش مثبت با 
غرب چندان تمايلي به همكاري با شرق ندارند، اما 
خروج امريكا از برجام و اتحاد نزديك با اعراب جايگاه 

آنان را در بين افكار عمومي تضعيف كرده است. 
ايرانيان ديگر نگاه منفي به همكاري با روس ها ندارند 
و حوزه هاي همكاري بين دو كشور به خصوص در 
حوزه نفت و انرژي به سرعت در حال گسترش است. 
از سوي ديگر چيني ها با اتكا بر اقتصاد قدرتمند خود 
نقش جدي تري در دنيا ايفا مي كنند. ارائه شاخص 
جديد نفتي به يوان در بازار ش��انگهاي نش��انه اي 
جدي از همين تحرك است. ايران نيز اميدوار است 
با صدور گس��ترده نفت به بازار چين كه هم اكنون 
تبديل به بزرگ ترين وارد كننده نفت در دنيا شده با 

تحريم های يكجانبه امريكا مقابله كند. 
در س��ايه انفعال اروپا در مقابل خروج ترامپ از برجام 
شكي نيس��ت كه اتحاد ايران و شرق استوارتر خواهد 
شد. شايد زود باش��د كه بخواهيم از ايجاد يك اتحاد 
جهاني صحبت كنيم، اما شايد در آينده روند حركت 
به چنين هدفي آغاز شود. چين به دنبال احياي دوباره 
جاده ابريشم است و روس ها تبديل به چالش جدي در 
مقابل غرب شده اند. شايد اتحاد اژدهاي چيني و خرس 

روسي با حضور متحدي همچون ايران تكميل شود. 
    ضرورت تعيين يك نماينده ويژه 

به نظر مي رسد با شرايط فعلي بد نباشد همان گونه كه 
دكتر واليتي به عنوان نماينده ويژه جمهوري اسالمي 
ايران عازم كشور روسيه شده است، دولت به فكر اين 
باشد كه يك نماينده ويژه براي ارتباط با چين از سوي 

نظام جمهوري اسالمي تعيين كند. 
به طور حتم چين تنها متحدي است كه در شرايط 
فعلي مي تواند به كش��ورمان براي گذر از ش��رايط 
تحريمي كمك كند؛ تحريم هاي��ي كه به زودي از 

راه مي رسد.

نگاه به غرب فقط فرصت سوزی بود

زمانی برای پیوند استراتژیک با شرق
مهدی   پورصفا

   تحلیل 

اختالف�ات اعض�اي كابين�ه در هفته ه�اي اخي�ر به س�طح رس�انه ها رس�يده 
اس�ت و دولتم�ردان در تريبون ه�اي عموم�ي علي�ه يكديگ�ر موض�ع 
مي گيرن�د. اي�ن نش�ان مي ده�د اختالف�ات در كابين�ه باالس�ت ك�ه س�رريز 
آن در فض�اي عموم�ي دي�ده مي ش�ود. در موضوع�ات مختل�ف دولتم�ردان 
علي�ه يكديگ�ر موضع گي�ري داش�ته اند ك�ه ب�ا ه�م آنه�ا را م�رور مي كنيم. 
روشن اس��ت انتقاد اصلي به علني ش��دن اختالفات در قالب جدل هاي بي سود است، 
وگرنه اصل وجود اخت��الف نظر مي تواند به پويايي منجر ش��ود اما وقتي به جدل هاي 
عمومي منتج مي شود و وقتي اين اختالفات و تفاوت ديدگاه ها به جمع بندي مشترك 
نمي رسد، زيان آن آسيب ديدن اعتماد عمومي و نيز نداشتن عملكرد مناسب توسط 
دولت است. روشن نيس��ت چرا رئيس جمهور از اختيارات خود براي يكدست كردن 

كابينه استفاده نمي كند. 
   ماجراي آذري جهرمي و شريعتمداري

رئيس جمهور حسن روحاني ششم تير گفت: »اگر فشارهاي خارجي با بداخالقي هاي 
داخلي توأم شود اين يك خطر مهلك براي كشور اس��ت و مي تواند ضربه اي سنگين 
وارد كند. بايد اختالفات را كنار گذاشته و با شجاعت، كار و تالش كنيم« و بعد دستور 
داد»وزير صنعت، معدن و تجارت بايد صريحاً به مردم بگويد كه چه اقالم و جنس هايي 
به كشور به وفور وارد مي شود و قيمت آنها تغيير نخواهد كرد و اگر اين اقالم نياز به ارز 

دارد ما تحت هر شرايطي آن را تأمين خواهيم كرد.«
اما شريعتمداري اين دستور را كه پيش از آذري جهرمي در حوزه خودش اجرايي كرده 

بود، ابتدائاً پشت گوش انداخت و در نهايت هم با كلي اما و اگر انجام داد. 
وزارت ارتباطات اوايل تيرماه فهرستي از 40 شركت واردكننده گوشي همراه را در بيانيه اي 
اعالم كرد. در همين ميان محمد ش��ريعتمداري كه به عنوان يكي از عوامل ايجاد وضعيت 
فعلي اقتصادي از سوي برخي كارشناسان معرفي مي شود در نشست خبري با اصحاب رسانه 
كه تنها سه روز پس از دستور رئيس جمهوري به وي انجام شد، ضمن بيان اينكه ما به عنوان 
وزارت صنعت نمي توانيم ثبت سفارش كنندگان را افشا كنيم، چراكه اينطور به جنگ بخش 
خصوصي رفته ايم، در پاسخ به اين سؤال كه وزير ارتباطات متخلفان واردكننده موبايل را 
اعالم كرد، شما چرا اين كار را انجام نمي دهيد، گفت: »وزير ارتباطات باعث به هم ريختگي 
بازار شد، 22۵ميليون يورو اعالم كرد و بعد غيرواقعي بود و باعث شد، كلي به هم ريختگي 

ايجاد شود و اين كار خوبي نبود.«
پس از آن بود كه آذري جهرمي در توئيتي تلويحاً به اين اظهارات شريعتمداري واكنش 
نشان داد و عماًل اختالفات در كابينه را كه قباًل بر سر شفافيت ارزي به وجود آمده بود، 

نمايان س��اخت. او در توئيتر خود در مواجهه با اين نقد وزي��ر صنعت، معدن و تجارت 
نوشت: »با »ايمان قلبي« كه بر پايه »عقل خدادادي« است، مي گويم: فساد، موريانه و 

عامل بي ثباتي اقتصاد كشور است. 
بخش خصوصي پاكدست از انتشار ليست ارز بگيران حمايت كرده و خواهد كرد. بايد 
به جنگ اقتصاد رانتي رفت.« اكانت توئيتر رئيس جمهور هم به نفع آذري جهرمي وارد 

ماجرا شد و اين توئيت را اليك زد. 
    جدل بر سر ميزان سود بانكي

وزير صنع�ت، معدن و تجارت ٣0دي ماه سال گذشته در شهرك صنعتي نظرآباد از باال 
بودن سود بانكي اعالم نارضايتي كرد و گفت: »با نرخ سود فعلي كار توسعه واحدهاي 
صنعتي با مشكل مواجه است و نرخ بازده در حوزه صنعت، توانايي تحمل اين نرخ باالي 
سود را ندارد.« اما در طرف مقابل اين موضع مس��عود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي 
معتقد بود »نبايد نرخ سود بانكي كاهش يابد زيرا اين تصميم تورم زا بوده و مردم پول 

خود را از بانك ها خارج مي كنند و به بازارهاي ديگر وارد مي شوند.«
اين پيش فرض وجود دارد كه به دليل اين نوع اختالفات بين رؤساي دو وزارتخانه مهم 
اقتصاد و صنعت هر كدام به نوعي سعي دارند مشكالت اقتصادي را كه نتيجه تصميمات 

غلط داخلي است به يكديگر نسبت دهند. 

  احتمال خداحافظي نامزد پوششي روحاني 
خبرگزاري فارس مي نويس��د: هر روز از گوش��ه و كنار دولت متالطم اخباري مبني بر 
اختالف بين حسن روحاني و اسحاق جهانگيري شنيده مي شود. معاون اول دولت يازدهم 
كه نقش پوششي حسن روحاني در انتخابات سال 96 را بر عهده داشت احتماالً حضور 
خود را در دولت دوازدهم با قدرت بيشتري قلمداد مي كرد اما به ناگاه و پس از شروع به 
كار كابينه دوازدهم رفته رفته حناي جهانگيري رنگ باخت و تقريباً به گوشه رانده شد، 
هر چند محمود واعظي كه از او به نام اصلي ترين عنصر براي كنار گذاشتن جهانگيري 
نام برده مي شود، بس��يار تالش مي كند اين موضوع را منكر شود اما در تازه ترين اظهار 
نظر سياسيون، رمضان زاده سخنگوي دولت اصالحات در توئيتي از فشار برخي عناصر بر 

روحاني جهت آوردن قاليباف به جاي معاون اول فعلي خبر داده است. 
   ربيعي و قاضي زاده پاي ثابت دعوا

يكي از جنجالي ترين اخبار در سال هاي گذشته، اختالف مشهود دو وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره نحوه اجراي برنامه طرح تحول 
سالمت بود. قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت در سخنراني هاي خود در سال 9۵ به طور 
مداوم از شرايط پرداخت بيمه و هزينه هاي درماني، تأخير در تأمين هزينه بيمه ها و كند 
شدن روند كاري بيمارستان ها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقاد كرد و 

سپردن سالمت مردم به دست اقتصاد را اشتباه ديرينه دانست. 
از طرفي علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ادعا كرد كه 7۵درصد بار مالي اين 
تحول سالمت بر دوش وزارت رفاه است و به  صورت گمنام، اين بار را متحمل شده اند. 
آن طور كه گفته شد به نظر مي رس��يد »تجميع بيمه ها« محل اختالف دو وزير است. 
مدعي اصلي اين اختالف وزير بهداشت است كه خود و معاونانش از هر تريبون و رسانه اي 
كه دستشان مي رسد و با ادبيات هاي متفاوت ش��روع به نقد عملكرد و حمله به وزارت 
رفاه مي كنند، از طرف ديگر وزير رفاه اس��ت كه تمام قد در مقابل خواسته هاي وزارت 
بهداشت ايستاده است و مقاومت مي كند. اين رويكرد تا جايي ادامه يافت كه اخباري از 
قهر و استعفاي وزير چشم پزشك دولت به گوش مي رسيد، كار تا جايي پيش رفت كه در 

تعدادي از جلسات هيئت دولت نيز قاضي زاده حضور نيافت. 
  كالنتري، حجتي را به ُسخره گرفت

عيس��ي كالنتري رئيس س��ازمان محيط زيس��ت در ديدار با اعضاي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه اميركبير در مورد وضعيت نابسامان رودخانه هاي كشور مديريت 
فعلي را ناكارآمد خواند و گفت: »براي مش��كل رودخانه ها بايد به خدا شكايت كنيد. 

آقاي حجتي تازه سه ماه پيش متوجه شدند كه در كشور مشكل آب داريم.«

تخریب اعتماد عمومي با علني شدن اختالفات اعضا روی خط مشکالت كابينه
گزارش

   چهره ها

دبير ش�وراي نگهب�ان گف�ت: راه برون رفت از مش�كالت 
كنون�ي تفك�ر و اق�دام انقالب�ي اس�ت ام�ا ظاه�راً هن�وز 
خيل�ي از مس�ئوالن نس�بت ب�ه آن بي توج�ه هس�تند. 
به گزارش مهر، آيت اهلل جنتي در جلسه ديروز شوراي نگهبان با 
عرض تسليت ايام شهادت رئيس مذهب شيعه، امام صادق)ع( 
گفت: هر آنچه امروز ش��يعه و حوزه هاي علمي��ه دارند ميراث 
زحمات و ايثارگري هاي ائمه اطهار)ع( به ويژه امام ششم)ع( است 
و ما بايد با حفظ و نشر اين مكتب عاليه، قدردان تالش هاي ائمه 
اطهار)ع( باشيم. دبير شوراي نگهبان با انتقاد از اوضاع اقتصادي و 
معيشتي مردم، از دولتمردان خواست تا همه تالش و توان خود را 
براي حل مشكالت جامعه، بسيج كنند تا مردم از آب و برق كه از 

ملزومات اوليه آنان است به صورت مطمئن بهره مند شوند. 
آيت اهلل جنتي ب��ا قدردان��ي از تالش ه��اي بي وقفه ق��رارگاه 
خاتم االنبيا ب��راي برقراري آب مردم خرمش��هر و آبادان اضافه 

ك��رد: راه برون رفت از مش��كالت 
كنوني تفكر و اقدام انقالبي اس��ت 
اما ظاهراً هنوز خيلي از مسئوالن 

نسبت به آن بي توجه هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه با برنامه ريزي 
و تفكر انقالبي مي توان مش��كالت 
كشور را حل كرد، گفت: بايد جامعه 
و به ويژه نيروهاي انقالبي را به حل مشكالت اميدوار كرد چراكه 

تزريق نااميدي در جامعه خواست دشمنان است. 
دبير ش��وراي نگهبان در پايان با اش��اره به توطئه دش��منان از 
جمله امريكا و عربستان براي به زانو درآوردن ملت ايران اضافه 
كرد: ان ش��اءاهلل با امدادهاي غيبي الهي، رهنمودهاي داهيانه و 
اميدواركننده مقام معظم رهبري و فداكاري نيروهاي انقالبي از 

اين مرحله نيز با سربلندي عبور خواهيم كرد.

دبير شوراي نگهبان:

راه برون رفت از مشکالت تفکر و اقدام انقالبی است
نماينده مردم قائمش�هر در مجلس گفت: موضوع گراني ها 
و نوس�انات بازار ارز هيچ ارتباطي به تحريم ه�ا ندارد بلكه 
ناش�ي از بي عرضگي مديري�ت عرصه اقتصادي اس�ت كه 
موجب خفت ملي و كاهش ارزش پول كشورمان شده است. 
س��يدعلي ادياني در گفت وگو با فارس، با اش��اره به مش��كالت 
اقتصادي امروز كش��ور گفت: قطعاً نه از باب دخالت بلكه از باب 
اعمال نظارت مي گويم تيم اقتصادي فعلي كابينه آقاي روحاني 
عماًل نشان داده كفايت تمش��يت امور و اصالح امور اقتصادي و 
مهار بحران ها را ن��دارد و به نظر من آق��اي رئيس جمهور هم به 
اين نتيجه رسيده اس��ت. انتظار و مطالبه مجلس اين است كه 
رئيس جمهور از اختياراتش اس��تفاده كند و تيم اقتصادي خود 
را متناسب با شرايط فعلي كشور سامان دهد. ادياني خاطرنشان 
كرد: ترامپ رسماً اعالن جنگ اقتصادي با ايران را كرده است و 
جنگ اقتصادي فرماندهي متناسب با شرايط جنگ را مي طلبد و 

موضوع جنگ هم مسائل اقتصادي 
است و دشمن هم اقتصاد ملي ما را 

نشانه گرفته است. 
وي اف��زود: موضوع گران��ي ارز و 
نابس��اماني هاي اقتص��ادي كه در 
روزها و هفته هاي اخير اتفاق افتاد 
هيچ ارتباطي به موض��وع تحريم 
ندارد و دقيقاً نشان از س��وء مديريت يا فقر مديريت الزم در اين 
موضوع دارد. هنوز تحريم ها آغاز نشده كه بخواهد اينگونه تأثير 
بر اقتصاد ما بگذارد. آنچه ما در هفته هاي اخير در بازار شاهد آن 
بوده ايم نوعي خودتحريمي و خودزني اقتصادي بود كه ريشه در 
بي عرضگي مديريت در صحنه اقتصاد و بازار ارز و مسكن داشت و 
موجب اين شد كه ما با يك خفت ملي مواجه شويم و آن كاهش 

ارزش پول ملي ماست كه نابخشودني است.

نماينده مردم قائمشهر:

گراني هاي اخير ناشي از بي عرضگي در مدیریت اقتصادي است

سپاه همدرد مردم و همراه با آرمان هاي انقالب 
تأمل در اهم كاركردها و عملكردهاي سپاه طي40سال گذشته نشان مي دهد سپاه 
پاسداران در تمامي حوزه ها و عرصه هايي كه انقالب اسالمي نياز داشته بر اساس 
رسالتش ورود پيدا كرده و در راس��تاي حفظ انقالب و پيشبرد آن نقش آفريني 
نموده است. بر اساس همين رويكردها و عملكردهاي سپاه بود كه حضرت امام 
خميني)ره( اينچنين از سپاه اعالم رضايت فرمودند: »من از سپاه راضي هستم 
و به هيچ وجه نظرم از شما برنمي گردد. اگر سپاه نبود،  كشور هم نبود. من سپاه 
پاسداران را بس��يار عزيز و گرامي مي دارم. چشم اميد من به شماست. شما هيچ 
سابقه اي جز سابقه اسالمي نداريد.« رمز موفقيت هاي سپاه عالوه بر تكيه بر نيروي 

انساني مؤمن و انقالبي،  نهادي بودن و نهادي ماندن سپاه است.
سپاه به صورت يك نهاد انقالبي با س��اختار انطباق پذير و ارزشي،  بر اساس 
نياز انقالب در هر مقطع از زمان عمل كرده است. عده اي از كساني كه تحت 
تأثير هجمه ها و تبليغات دشمنان عليه سپاه،  برخي از اظهارات و قضاوت هاي 
نادرست را نسبت به عملكرد سپاه در داخل كشور دارند، به جايگاه سپاه در 
ساختار نظام و بعد نهادي آن به اقتضاي رسالتش توجه ندارند. سپاه يك روز به 
اقتضاي نياز انقالب در سال هاي ۵8 در خيابان هاي تهران با ضدانقالب مقابله 
مي كند و روزي با ضدانقالب و گروهك هاي تجزيه طلب در مناطق قوميتي 
درگير مي شود و زماني هم كه جنگ بر كشور تحميل شد، با تشكيل تيپ ها 
و لشكرهاي عملياتي و نيروهاي دريايي، هوايي و زميني به خلق حماسه هاي 
بزرگ در دوران دفاع مق��دس روي مي آورد و اكنون كه در ش��رايط جنگ 
اقتصادي و جنگ نرم به سر مي بريم،  بر اساس همين اقتضائات انقالب است 
كه سپاه پاسداران در عرصه اقتصادي و فرهنگي به كمك نهادها و سازمان ها و 
بخش هاي اقتصادي و فرهنگي كشور آمده تا بتواند با برداشتن گام هاي بزرگ، 
توطئه هاي دشمنان را خنثي كرده و به رس��التش مبني بر حفظ و پيشبرد 
انقالب عمل كند. از آخرين نمونه از فعاليت ه��اي اين نهاد انقالبي مي توان 
به آبرساني به شهرهاي استان خوزستان اشاره كرد؛ مسئله اي كه كشورهاي 
غربي به كمك برخي از جريانات داخلي تالش داش��تند آن را به يك بحران 

داخلي تبديل كنند و به واسطه آن لشكركشي خياباني به راه بيندازند. 
ورود سپاه پاسداران به عرصه فعاليت هاي سازندگي بر اساس نياز انقالب و 
كشور از سوي مقام معظم رهبري اين گونه وصف مي شود: »در دوران بعد از 
جنگ، مسئله سازندگي پيش آمد، مسئوالن دولتي از سپاه درخواست كردند 
و سپاه وارد ميدان سازندگي شد. بهترين سدها، بهترين پل ها، بهترين جاده ها 
و بزرگراه ها،  بهترين بخش هاي صنايع نظامي را ابت��كار كرد، توليد كرد،  به 
وجود آورد،  شكل داد و به ثمر رساند و... اينجا طبق اقتضا عمل كرد. سپاه در 
همه نيازهاي خدماتي كشور، آنجايي كه خواستند و اقتضاي نياز بود وارد شد، 

حتي بروند واكسن بزنند براي ميليون ها كودك.«
آري سپاه پاس��داران به عنوان نيروي راهبردي انقالب اسالمي در ساختار نظام 
جمهوري اس��المي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و بر اس��اس اين جايگاه به 
صورت يك نهاد انقالبي در هر عرصه اي بر اساس نياز انقالب و به صورت قانونمند 
اقدام مي كند. اين اقدام به اقتضاي شرايط، ماهيت هاي نظامي،  امنيتي،  سياسي، 
فرهنگي،  اقتص��ادي و... دارد و همي��ن ويژگي منحصربه فرد بوده كه توانس��ته 
سپاه را به عنوان توانمندترين نهاد مطرح كند؛ توانمندي هايي كه غرب را وادار 
كرده كه در طول يك سال بارها تحريم هاي گس��ترده اي را عليه آن وضع كند؛ 
تحريمي هايي كه هيچ گاه اراده پوالدين سپاه را براي خدمت به اسالم و انقالب 

دچار خدشه نكرده است. 
 

بسيج اساتيد دانشگاه اميركبير:
 بازرسي پنهاني از دانشگاه علم  و صنعت 

نقض حاكمیت ملي است
بسيج اساتيد دانشگاه اميركبير ضمن محكوميت قاطع بازرسي و تفتيش 
آزمايشگاه ها و دفاتر اساتيد دانشگاه علم و صنعت، اين حادثه را نقض 
حاكميت ملي در محيط دانشگاه و جاسوسي از دانشمندان كشور دانست. 
به گزارش فارس، بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت با صدور بيانيه اي نسبت 
به بازرسي پنهاني و بدون هماهنگي مأموران آژانس بين المللي انرژي اتمي 
از اين دانشگاه اعتراض كرد. در اين بيانيه آمده است: بازرسان آژانس انرژي 
اتمي اجازه يافته اند كه در روز تعطيل و ب��ه صورت پنهاني اقدام به تفتيش 
و بازرسي از دفاتر كار اساتيد و آزمايشگاه هاي دانشكده برق دانشگاه علم و 
صنعت ايران نموده و صحنه اي ديگر از فرآيند نقض اس��تقالل و حاكميت 
ملي جمهوري اسالمي را رقم زنند. اين بيانيه با اشاره به عدم اجراي نظرات 
رهبري توسط دولت آورده است: اكنون در آخرين پرده از نقض دستورات و 
منويات رهبري، شاهد آنيم كه عليرغم تأكيد صريح ايشان مبني بر ممنوعيت 
دسترسي بيگانگان به دانشمندان و زيرساخت هاي علمي كشور، به خصوص 
در مسائل هسته اي، با بهانه واهي و به صورت پنهاني به عوامل آژانس اجازه 
داده مي شود تا اقدام به بازرسي از آزمايشگاه هاي دانشكده برق دانشگاه علم 
و صنعت و تفتيش دفاتر اساتيد آن دانشكده و حرمت شكني نسبت به قداست 
محيط علمي نموده و ضمن جاسوسي از مراكز فناوري و اقتدار آفرين كشور، 

امنيت علمي و جاني دانشگاهيان را در معرض خطر قرار دهد. 
اين بيانيه مي افزايد: چطور مي توان باور كرد و قبول نمود كه در شرايطي كه 
حتي نيروي انتظامي براي حفظ امنيت شهروندان و محيط دانشگاه، بايد با 
مجوز خاص به محوطه دانشگاه )چه رسد به اتاق اساتيد و آزمايشگاه ها( وارد 
شود، به عوامل بيگانه و اجنبي به راحتي و به بهانه هاي واهي اجازه ورود به اتاق 
اساتيد)!( و آزمايشگاه هاي آنان داده مي شود؟ بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي 
اميركبير ضمن محكوميت قاطع بازرسي و تفتيش آزمايشگاه ها و دفاتر اساتيد 
معزز و مكرم دانشگاه علم و صنعت، اين حادثه را اهانت مسلم و نقض استقالل 
و حاكميت ملي در محيط دانشگاه و جاسوسي از دانشمندان كشور دانسته 
و مقامات مسئول، علي الخصوص وزير علوم را مسئول مستقيم ماجرا دانسته 
و آنان را ملزم به عذرخواهي از جامعه دانشگاهي و جبران هتك حيثيت واقع 

شده نسبت به محيط دانشگاه و شفاف سازي در اين رابطه مي داند.

حسن صفدري موالن


