
  گزارش

      خبر

از تجربه برجام درس بیاموزید
جمعه گذشته وب سایت صدای امریکا که بازتاب دهنده دیدگاه های کاخ 
سفید است در خبری با اشاره به شکست دیدار گذشته رئیس جمهور امریکا 
با کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی گزارش داد که رهبر کره شمالی در 
نشست اخیر حزب حاکم بر این کشور برای امریکا خط و نشان کشید و تا 
پایان سال جاری میالدی به ترامپ فرصت داد. او در عین حال تأکید کرد 
که در صورتی که واشنگتن رویکرد خود را تغییر دهد، حاضر به دیدار مجدد 
با ترامپ است و در غیر این صورت به دیدار سوم تمایلی ندارد. او در آستانه 
یکی از دیدارهای قبلی نیز با توجه به بدعهدی امریکایی ها تأکید کرده بود که 

دلیلی ندارد کره شمالی »شمشیر ارزشمند« خود را کنار بگذارد. 
نکته ای که سی ان ان  هم به آن اذعان کرده و گفته که دالیل بسیاری برای 
محتاط و شکاک بودن کره شمالی وجود دارد و این کشور کامالً اهرم طبیعی 
خود را از دست نخواهد داد. اگرچه ترامپ تالش کرده بود که دیدار اولیه خود 
با رهبر کره شمالی را به عنوان یک موفقیت برای خود و تیم همکارش در 
داخل امریکا و در مواجهه با دیگر کشورها برجسته نماید، اما تجربه برخورد 
او با برجام و بی پایه بودن تبلیغاتش در مالقات اولیه با رهبر کره شمالی، 
کره ای ها را نسبت به بی پایه بودن ش��عارها و تبلیغات ترامپ که نمایانگر 

تصمیمات سران اصلی امریکا است، هوشیار کرده بود.
فارغ از مذموم بودن بمب اتمی که در فرهنگ اسالمی و انسانی که خطر 
دارندگان آن برای بشریت در میان قدرت های سلطه نظیر امریکا، انگلیس، 
فرانسه و روسیه با کره  شمالی تفاوتی وجود ندارد، اما کره شمالی در مواجهه با 
امریکا و غرب به این ظرفیت به عنوان یک شمشیر و یا عامل قدرت نگاه کرده 
و سعی در حفظ آن دارد و تالش دارد آن را با وعده های تو خالی مستأجران 
کنونی کاخ سفید معامله و به تعبیری خود را خلع سالح نکند و بدیهی است 
که کره شمالی در این مصاف تجربه مواجهه کاخ سفید با ایران در مواجهه با 
برجام را در دوران ترامپ در نظر گرفته و مبتنی بر آن سیاست های خود را 
تنظیم می کند. اکنون که ضعف های روند مذاکرات هسته ای ایران با 5+1 
که به برجام منتهی شد، به گونه ای آشکار شده که دیگر مدافعان قبلی آن نیز 
ناچارند که حداقل در اعتماد بی جا به طرف مقابل اعتراف کنند، توجه به یک 
واقعیت مهم در روند این مذاکرات ضروری است که مذاکره کنندگان در قبال 
کند کردن یا ذبح یکی از فرصت ها و نقاط قوت مهم نظام اسالمی که همانا 
دستاوردهای ارزشمند هسته ای بود، ما به ازای ناچیزی گرفتند که همین 
مابه ازا نیز با بدعهدی طرف مقابل نادیده  انگاشته و فهرست بلند تحریم ها را 

به تحریم های قبلی علیه مردم ایران افزوده است.
اکنون که امریکایی ها متأثر از برآوردهای قبلی، تروریستی خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به زعم خود به عنوان گام دیگر برای تسلیم در 
دس��تور کار قرار داده اند، خأل ظرفیت توان هسته ای ایران در این مواجهه 
کاماًل خودنمایی می کند، چراکه ظرفیت توان هسته ای ایران که نمادی 
از قدرت و توان ایران بود و به رغم اینکه دش��منان از سالمت حرکت ایران 
در روند فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران واقف بودند، اما همواره به 
آن به عنوان یک قدرت و دس��ت برتر ایران نگاه کرده و لذا تا زمانی که آن 
ظرفیت وجود داشت دشمن قادر به ورود به این عرصه ها نبود تا جسارت 
تروریست دانستن  سپاه پاسداران انقالب اسالمی را داشته باشد. فراموش 
نکنیم که وجود همین ظرفیت و روند شتابنده آن در دستیابی به مرزهای 
دانش هسته ای سران کاخ س��فید را وادار به تمکین در برابر نظام اسالمی 
کرده و البته عدم ژرف اندیشی نسبت به این مالحظه دشمن و بی توجهی به 
خطوط قرمز نظام و عبور از آن به  بهانه رعایت مسائل مردم باعث گردیده که 
اکنون جسارت تروریست دانستن در مواجهه با ایران افزایش یابد که این را 
متأسفانه این روزها به بهانه تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی می توان 
شاهد بود. تأثیر این مؤلفه های قدرت را به روشنی در نحوه تعامل امریکا با 
کره شمالی می توان دید، زمانی که به رغم صحنه سازی های ترامپ در امضای 
اولیه توافق با رهبر کره شمالی، آنگاه که کیم جونگ اون متوجه بازی  فریب 
ترامپ شد و روند تخریب زیرساخت های هسته ای خود را متوقف کرد، زمانی 
که پمپئو، وزیر خارجه امریکا مورد سؤال قرار می گیرد که چرا امریکا اقدام 
جدی برای فشار به کره شمالی صورت نمی دهد او اذعان می کند که چون 

کره شمالی بمب اتمی دارد.
تردیدی در این نمی توان داشت که اکنون موقعیت و نفوذ منطقه ای ایران 
که محصول مجاهدت و تالش ایثارگران جبه��ه مقاومت و تدابیر نظام و 
عمل میدانی نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است، به عنوان 
یک عامل بازدارنده در برابر دشمن عمل کرده یا توان موشکی که آن هم 
محصول تالش   ها و مجاهدت های نیروهای جهادی در نیروهای مس��لح 
است، دش��منان نظام اس��المی را به هراس انداخته و آنان را به یک اقدام 
انفعالی علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی است، واداشته است، ضرورت 
درک و هوشمندی مجموعه تصمیم گیران و مدیران کشور در این شرایط 
حساس را الزامی می نماید.  اکنون عبرت های گذشته باید مسئوالن اجرایی 
کشور را به این واقعیت رسانده باشد که جبران مافات یکی از وظایف کنونی 
آنان است. دشمن در عین تالش برای ایران هراسی بر اقتدار و نفوذ داخلی و 
منطقه ای ایران اعتراف کرده، ناباورانه به نفوذ انقالب اسالمی و گسترش آن 
اعتراف می کند. در روزهای اخیر، برایان هوک نماینده ویژه امریکا در امور 
ایران اذعان می کند که دلیل اصلی تحریم سپاه، نقش سپاه در صدور انقالب 
اسالمی است و بدیهی است که این صدور قبل از اقدام عملی سپاه به ماهیت 
و ویژگی انقالب اسالمی باز می گردد که برگرفته از دین مبین اسالم و عمل 
و اندیشه امامین انقالب در طول 40 س��ال گذشته و البته عمل میدانی و 
مجاهدانه فرزندان انقالب است و این وظیفه دولتمردان و مسئوالن اجرایی 

کشور است که آن را به درستی پاس داشته و شکوفا کنند. 
مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن در روز عید مبعث بر این مهم تأکید 
کرده و در مورد علت دش��منی های غرب با نظام اسالمی یادآور   شدند که 
علت دشمنی با نظام  جمهوری اسالمی همان خط دشمنی جبهه طاغوت 
با جبهه توحید است و اینکه گفته می شود که دشمن تراشی نکنید، حرف 
نادرستی است زیرا جبهه طاغوت با اصل و هویت حرکت توحیدی مخالف 
است و امریکا و نوکرهای او همچون آل سعود، به کمتر از از دست کشیدن از 

حرکت در مسیر توحید راضی نمی شوند. 
رهبر معظم انقالب مصاف »توحید و طاغ��وت « را مصافی اجتناب ناپذیر 
دانسته و با تأکید بر اینکه خداوند پیروزی جبهه حق را مقدر فرموده است 
خاطرنشان کردند که : اگر ملت ایران همانگونه که تا به حال حرکت کرده 
است، به مسیر خود ادامه دهد قطعاً بر دشمنان یعنی امریکا و اذناب او غلبه 

خواهد کرد و پیروز خواهد شد . 

محمد اسماعيليعباس حاجی نجاری 

نخس�تين جلس�ه ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي در س�ال 
جديد روز يك ش�نبه به رياس�ت دکت�ر حس�ن روحاني رئيس 
جمهور و ب�ا حض�ور رئيس مجل�س ش�وراي اس�امي، رئيس 
ق�وه قضائي�ه و ديگ�ر اعض�اي ش�وراي عالي تش�كيل ش�د. 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه قضائیه که 
براي اولین بار در جلسه شوراي عالي شرکت داشت، خوشامد گفت 
و ابراز امی��دواري کرد که همکاري هاي قوه قضائیه در پیش��برد امور 
اقتصادي کشور با استفاده از ظرفیت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 

تداوم یافته و گسترش یابد. 

حسن روحاني با اشاره به وقوع سیل بي سابقه در کشور که از اواخر سال 
گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: از مردم خوب کشورمان 
که در کنار نیروهاي امدادي، مسئوالن کشور و نیروهاي نظامي و انتظامي 

به کمک سیل زدگان شتافتند، قدرداني مي کنم. 
کمک هاي سازمان یافته مردم به هم میهنان خود همچنان مورد نیاز 
اس��ت که در کنار تالش هاي دولت دس��تگاه هاي مختلف امکان آن 
را فراهم کنند که هر چه زودتر زندگي در مناطق س��یل زده به حالت 
طبیعي برگردد. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاري سه قوه 
براي کمک  به آسیب دیدگان سیل اخیر در کشور تأکید کرد. رؤساي 

قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدرداني از کمک هاي مردمي و مسئوالن 
کشوري و لشکري به س��یل زدگان، تداوم این کمک ها را مورد تأکید 
قرار دادند.  در این جلس��ه، موضوع اختصاص منابع الزم براي جبران 
خسارات وارده به سیل زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي مورد بررسي قرار گرفت و تصمیمات مقتضي اتخاذ شد. شوراي 
عالي در بخش دیگري از بررسي هاي خود لزوم دسترسي حداکثري 
مردم به بیمه حوادث طبیعي را مورد بررس��ي ق��رار داده و در جهت 
اختصاص منابع کافي در این زمینه پیشنهادهاي الزم را مورد بررسي 

و تصویب قرار داد. 

قدردانيرؤسايقواازكمكرسانیهايمردمي،كشوريولشكريبهسيلزدگان

ژه
یک بازیگر زن س��ینما که همه فعالیت سیاسي اش این بوده وی

که خطبه عقدش را رئیس دولت اصالحات خوانده، احساس 
مي کند در هر موضوعي باید یک نظر سیاسي بنویسد. نظرات او 
البته ارزش پرداخت و تحلیل ندارد، اما آنچه اخیراً او در توئیتر به 
اشتراک گذاشته، با توجه به آنکه عمیقاً نژادپرستانه است و خطر 
تعصبات نژادي را افزایش مي دهد، به جهت محتوا و نه نویسنده، 
باید مورد توجه قرار گیرد. او با به اشتراک گذاشتن ویدئویي از 
سخنان یک جوان خوزستاني در مورد اینکه چرا عراقي ها براي 
کمک به سیل زدگان ایراني آمده اند و ما به کمک آنان نیاز نداریم 
و این براي ایران زشت است! شکل جدیدي از نژادپرستي را که 
شاید تصور مي شد پس از مرگ هیتلر از بین رفته، نمایان ساخت 

و البته نام آن را »غیرت« گذاشت. 
عراقي ها از اولین روزهاي س��یل در ایران ت��الش کردند براي 
مردم ایران از میان ملت عراق کمک جمع آوری کنند. این حس 
نوع دوستی باید تقدیر شود و نه تقبیح. حال کمک هایشان به 
ایران رسیده و خودشان هم آمده اند تا شخصاً در امر امداد، کمک 
مردم ایران باش��ند. اگر همین افراد نمي آمدند، گفته مي شد 
اینقدر کمک عراقي ها کردیم، چرا آنها به کمک ما نیامدند؟! حال 
هم که آمده اند نژادپرستانه ردشان مي کنند! کسي که درکي از 
تفاوت میان عراقي هاي حشدالشعبي و عراقي هاي بعثي ندارد، 
چه اصراري دارد نظر سیاسي بدهد؟! از سویي این بازیگر زن 
ژست حمایت از شهداي جنگ ایران و عراق را گرفته، در حالي 

که همواره حامي فعالیت هاي مسیح علینژاد است که احترام به 
شهداي ایراني را حاصل شست وشوي مغزي در مدارس مي داند! 
از س��ویي این خانم بازیگر براي تولد فرزندش به آلمان رفت و 
دخترش را در کش��وري به دنیا آورد که بیشترین تسلیحات 
شیمیایي را براي به کارگیری علیه ملت ایران به صدام فروخته 
بود. نژادپرستي گرچه تفکري متحجرانه و جاهلي محسوب 
مي شود، اما متأسفانه هنوز ریش��ه آن از بین نرفته و با وجود 
اداهاي روشنفکري در بسیاري افراد دیده مي شود. نمي شود 
مقابل عراقي که حکومتش نسبت به زمان حمله به ایران تغییر 
کرده، غیرت نشان داد، ولي در برابر اروپایي ها و امریکایي هاي 

حامي صدام متواضع بود. 

سخنگوي قوه قضائيه: 
تغییرات قوه قضائیه اتوبوسي نیست

خب�ري  انتش�ار  خص�وص  در  قض�ا  دس�تگاه  س�خنگوي 
مبن�ي ب�ر تغيي�ر دادس�تان ته�ران گف�ت: ت�ا اي�ن س�اعت 
اس�ت.  نيفت�اده  اتف�اق  ح�وزه  اي�ن  در  تغيي�ري  هي�چ 
غالمحسین اسماعیلي در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تغییرات در قوه 
قضائیه و انتشار خبرهایي در خصوص تغییر دادستان تهران، اظهار کرد: 
اگر خبري باشد رسماً اعالم خواهد شد چون بر اساس گمانه زنی نمي شود 
اظهارنظر کرد.   سخنگوي دستگاه قضا درباره برگزاري نشست هاي خبري 
سخنگو هم گفت: دفتر سخنگو فعال خواهد ش��د و ارتباط مان با جامعه 
رسانه اي کشور را از طریق دفتر سخنگو در نشس��ت ها و در غیرآن برقرار 
خواهیم کرد. همچنین آن را بر اس��اس سیستم تعریف شده کاماًل منظم 
ساماندهي مي کنیم. اسماعیلي در خصوص تغییرات دیگر در قوه قضائیه 
افزود: تغییرات در قوه قضائیه همیشه حس��اب شده، دقیق و کارشناسي 
بوده و مثل تغییرات در جریانات سیاس��ي نیست که به صورت گسترده و 

اتوبوسي باشد. 

در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
طرح تقویت جایگاه سپاه 
در برابر امریكا تصویب شد

س�خنگوي کميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي 
مجل�س از تصويب ط�رح دوفوريت�ي تقوي�ت جايگاه س�پاه در 
براب�ر امري�كا ب�ه تصوي�ب کميس�يون متبوع�ش خب�ر داد. 
علي نجفي خوشرودي، س��خنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، در تشریح 
نشس��ت عصر دیروز کمیس��یون متبوعش، اظهار داشت: در نشست 
مذکور که با حضور اعضاي کمیسیون نمایندگان ارگان هاي ذی ربط 
برگزار ش��د، کلیات طرح قانوني دوفوریتي اق��دام متقابل جمهوري 
اسالمي در برابر تروریستي خواندن س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
توس��ط ایاالت متحده امریکا با اتفاق آرا به تصویب کمیسیون رسید 
و در ادامه عالوه بر ماده واحده، دو ماده از این طرح به تصویب رسید. 
وي افزود: بر اساس این طرح به منظور اقدام متقابل در برابر اقدامات 
ایاالت متحده امریکا در تضعیف صل��ح و ثبات منطقه اي و بین المللي 
و از آنجا که این رژیم برخالف اصول مس��لم حقوق بین الملل، س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي را که مطابق با اصل یکصد و پنجاه قانون 
اساسي به عنوان یکي از ارکان حاکمیتي دفاع ایران شناخته مي شود، 
سازمان تروریستي خارجي اعالم نموده اس��ت، به موجب این قانون 
نیروهاي فرماندهي مرکزي امریکا در منطقه غرب آس��یا )سنتکام( و 
سازمان ها و یا نهادهایي که تحت اختیار این فرماندهي علیه جمهوري 
اس��المي ایران اقدام مي کنند، تروریست اعالم مي ش��وند و هر گونه 
کمک هاي فني، آموزش��ي، خدماتي و تدارکاتي و غیره به این نیروها 
همکاري در اقدام تروریس��تي محسوب ش��ده و مرتکب به مجازات 
مقرر در ماده 508 قانون مجازات اس��المي و بخش تعزیرات مصوب 

1۳۹۲/۲/1 با اصالحات و الحاقات بعدي محکوم مي گردند. 
سخنگوي کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس شوراي 
اس��المي در ادامه عنوان کرد: در بند یک این طرح تصریح شده است که 
دولت جمهوري اسالمي در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنیت ملي و 
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران بر اساس تدابیر فرماندهي معظم 
کل قوا، در برابر اقدامات تروریس��تي نیروهاي امریکایي و سایر نیروهاي 
تروریستي که منافع جمهوري اس��المي ایران را به مخاطره مي اندازند، 
اقدامات متقابل و قاطع به عمل مي آورند. وي بر همین اساس اضافه کرد: 
بند ۲ این طرح نیز اشعار مي دارد که دولت جمهوري اسالمي ایران موظف 
است با استفاده از ظرفیت هاي حقوقي و سیاسي و دیپلماتیک، بهره مندي 
نیروهاي امریکایي و س��ایر نیروهاي تروریس��تي موضوع این قانون را از 
تأسیسات، تجهیزات، منابع مالي و دیگر کمک هاي احتمالي کشورهاي 

منطقه را به حداقل ممکن برساند. 

سایه   تفسیر موسع همچنان بر سر برجام
»اینکه گفته ش��ود ایران بع��د از انقضاي برجام مجاز به غني س��ازي 
اورانیوم خواهد بود، اش��تباه اس��ت. ایران مجبور اس��ت طبق پیمان 
منع اشاعه و پروتکل الحاقي در ش��رایط نظارت هاي شدید ثابت کند 
که فعالیت هاي هسته اي اش صلح آمیز است... بعد از برجام، هیچ بند 
زوال پذیري وجود ندارند. بنابراین هیچ دلیل قابل درکي وجود نخواهد 
داشت ایران بعد از برجام، اقدام به غني س��ازي وسیع اورانیوم کند« 
این بخشي از توئیت جرارد آرود سفیر فرانسه در امریکا است که روز 
گذش��ته با واکنش هاي متفاوت مقامات ایراني و برخي از کشورهاي 

1+5 مواجه شد. 
1- این نخس��تین بار نیس��ت که مقامات غربي برخي از مفاد برجام یا 
قطعنامه ۲۲۳1 را تفسیر به رأی کرده و قطعاً آخرین بار نیز نخواهد بود 
که بند و سطرهاي تفسیرپذیر آن را به نفع خود تفسیر کرده، تفسیري 
که مي تواند حتي کمترین منافع و ساده ترین خطوط قرمز جمهوري 
اس��المي ایران را مخدوش کند. تاکن��ون امریکا- اروپا تفس��یرهاي 
موسع خود از برجام-قطعنامه ۲۲۳1 را در حوزه »محدودیت فعالیت 
موشکي« و »محدودیت دائمي غني سازي اورانیوم« متمرکز کرده اند 
و در س��ایر موارد مورد مناقش��ه با ایران نظیر »برداشتن تحریم هاي 
هسته اي«، »بند غروب برجام«، » بازرسي از مراکز هسته اي � نظامي«، 
»حضور مستش��اري ایران در سوریه«و »برداش��ته شدن تحریم هاي 
بانکي � تجاري« نیز غربي ها مفاد برجام را تفسیر به رأی کرده و خواهان 
تبعیت طرف ایراني از چنین رویه اي مي ش��وند. اروپا- ایاالت متحده 
بارها با استفاده بهینه از مفاد تفسیرپذیر برجام و قطعنامه۲۲۳1 ایران 
را ناقض   برجام معرفي کرده چراک��ه ایران مانع بازدید از مراکز نظامي 

شده، آزمایش موشکي انجام داده است!
۲- اروپا-امریکا به تفس��یر متن برجام نیز بسنده نکرده و بارها تفسیر 
کاماًل غیرمنطبق بر مت��ن از برجام و قطعنام��ه ۲۲۳1 ارائه داده اند و 
روح برج��ام را »ایجاد صلح و ثبات منطقه اي و جهاني از س��وي طرف 
ایراني« معرفي مي کنند تا نخس��ت از اهداف اصلي توافق هس��ته اي 
مانند »برداشته شدن تحریم هاي ضدایراني« عدول کرده و عدم اجراي 
تعهدات امریکایي و نقض متن � روح برجام را توجیه  و ایران را همچنان 
الگوي تخریب صلح و ثبات منطقه اي معرفي کنن��د. به زعم غربي ها 
معرفي کردن ایران به عنوان ناقض صلح و امنیت بین المللي بستري را 

براي آغاز مذاکرات موشکي و حقوق بشر و منطقه اي فراهم مي کند. 
۳- اینکه وزیر امورخارجه کش��ورمان و معاون وي پاس��خي توئیتري 
به ادعاي س��فیر فرانس��ه در امریکا ارائه داده اند، ی��ک اقدام حداقلي 
اس��ت و براي ایجاد تغییر در رویکرد اروپا-امریکا مبني بر جلوگیري 
از تفس��یر موس��ع از برجام باید مجموعه اقدامات مؤثر و نه شفاهي را 
دستگاه سیاس��ت خارجه مورد توجه قرار دهد. فقدان استفاده از یک 
دستورالعمل مدون و هوشمندانه در مواجهه با تفسیر موسع متن-روح 
برج��ام و قطعنامه ۲۲۳1 توس��ط اروپا- امریکایي ه��ا در طول دوران 
پسابرجام از سوي مقامات ارش��د دولت و مجلس منجر به آن شده که 
امروز بعد از گذشته نزدیک به چهار سال از امضاي توافقنامه هسته اي، 
بخش هاي دیگري از مفاد برجام تفس��یر به رأی ش��ده و طرف ایراني 
کماکان به پاسخ دهي کلي و مبهم و البته شفاهي بسنده کند. در چهار 
سال گذشته که اروپا- امریکا تقریبا به هیچ کدام از تعهدات خود درقبال 
ایران عمل نکرده و موازي با آن با تفس��یر موس��ع و یکجانبه برجام و 
قطعنامه۲۲۳1 محدودیت هاي نظامي � منطقه اي، اقتصادي � سیاسي 
و تجاري � دیپلماتیک گذش��ته علیه ایران را حفظ و آنها را توسعه اي 
تمام و کمال داده، انتظار آن بوده که دولتمردان با ابزارهاي حقوقي و 
سیاسي درصدد مقابله جدي و نه تبلیغاتي با چنین فرایندي برآمده و 
با ارائه تفسیرهاي جمهوري اسالمي ایران از متن و روح برجام در سطح 
مناس��ب و مطمئن مانع از تحقق اهداف طرف مقابل )که پیش از این 
به آن اشاره شد( شود. مضاف بر آن، اینکه غربي ها با تفسیر غیرواقعي 
از متن توافق، ایران دوران پس��ابرجام را تهدیدي علیه جامعه جهاني 
معرفي کرد که همان ادامه پروژه ایران هراسي براي مانع سازي جهت 
عادي سازي روابط تجاري � اقتصادي ایران با بانک ها و سرمایه گذاران 
اروپایي است، هیچ گاه با برخورد باثبات حقوقي و سیاسي طرف ایراني 

مواجه نشده است. 
چشم انداز امروز مواضع جنجال برانگیز غربي ها درباره متن و روح برجام 
بر پایه اهدافي نظیر »ایران ناقض برجام معرفي شود و شش قطعنامه 
گذشته به انضمام تحریم هاي گسترده علیه ایران طبق مکانیسم ماشه 
احیا شود« معنا مي یابد و ما همچنان نظاره گر استمرار و ثبات بخشي 

چنین رویکردي از سوي آنها هستیم!
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سردار شريف امدادرسانی سپاه به سيل زدگان را تشريح کرد

گزارش سپاه به ملت: خدمت به سیل زدگان ادامه دارد 

قريب به يك ماه گذشته سپاه پاسداران انقاب 
اسامي به واسطه دو حادثه به کانون توجهات 
رسانه اي تبديل شده است؛ يكي وقوع حوادث 
س�يل در اس�تان های ش�مالي و جنوب غرب 
کش�ور و حضور جهادي نيروهاي مس�لح، از 
جمله سپاه در کنار س�اير مراکز امدادي براي 
ياری رساندن به س�يل زدگان و ديگري اقدام 
ماجراجويان�ه و نابخردان�ه دول�ت امريكا در 
گنجاندن نام سپاه پاس�داران انقاب اسامي 
در فهرست به اصطاح گروه هاي تروريستي؛ 
اقدامي ک�ه با حمايت های گس�ترده داخلي و 
حتي خارجي از س�پاه مواجه ش�د و با اذعان 
بسياري از کارشناس�ان و تحليلگران سپاه را 
نزد ملت عزيزت�ر و جاي�گاه او را تقويت کرد. 
در ميانه اين هياه�وي تبليغاتي دولت امريكا 
و کاخ سفيد، سپاه پاس�داران انقاب اسامي 
اما بي اعتنا به ماجراجويی ها، همچون هميشه 
درکنار مل�ت و ياريگ�ر مردم س�يل زده بود. 
اکنون و با گذش��ت نزدیک به یک ماه از ش��روع 
بارندگي ه��اي ش��دید در کش��ور ک��ه منجر به 
جاري ش��دن س��یل در برخي اس��تان ها به ویژه 
گلستان، مازندران، لرس��تان و خوزستان و بروز 
خساراتي براي هموطنان در این استان ها و ابالغ 
فرمانده کل سپاه به نیروها، س��پاه هاي استاني و 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا مبني بر تسریع در 
امدادرساني بیشتر و گسیل امکانات براي ترمیم 
زیرساخت ها و کمک به س��یل زدگان شد، سردار 
س��رتیپ دوم پاسدار رمضان ش��ریف، سخنگو و 
مسئول روابط عمومي کل س��پاه در گفت وگو با 
سپاه نیوز به تشریح اقدامات و فعالیت هاي سپاه و 
بسیج در فرآیند امداد و کمک رسانی به هموطنان 

سیل زده پرداخت. 
س��ردار ش��ریف کاهش تلفات انس��اني، کمک و 
مس��اعدت به مردم س��یل زده، ارائه خدمات اولیه 
مانند تغذیه، بهداش��ت، اس��کان و تراب��ري و نیز 
مدیریت متمرکز براي جلوگیري از افزایش خطر 
سیل را سرلوحه اقدامات س��پاه در امدادرسانی به 
سیل زدگان برشمرد و تصریح کرد: در جریان سیل 
اخیر سپاه هاي استاني درگیر در سیل و سپاه هاي 
استاني معین، نیروهاي زمیني ، دریایي، هوافضا و 
بسیج ، قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا و معاونت هاي 
پشتیباني مانند لجستیک ، بهداري و نیروي انساني 

سپاه به طور مداوم، مشغول امدادرساني و کمک به 
هموطنان در اس��تان های سیل زده مي باشند. وي 
افزود: حضور فرمانده کل سپاه، نماینده ولی فقیه 
در سپاه، جانشین فرمانده کل، فرماندهان نیروها 
و قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا و نیز مس��ئوالن 
معاونت هاي پشتیباني و ستادي در مناطق سیل زده 
و تقس��یم کار براي ارائه خدم��ات بهتر و مدیریت 
جهادي و انقالبي در صحنه از نخس��تین ساعات 
وقوع س��یل در حال انجام است و بحمداهلل حضور 
میداني فرماندهان نقش تعیین کننده ای در مدیریت 
بحران و کاهش آالم مردم عزیز در مناطق سیل زده 

داشته است. 
    سپاه هاي استاني چه کردند؟

س��ردار ش��ریف در ادام��ه با اش��اره ب��ه اقدامات 
برجسته رده ها و نیروهاي س��پاه در جریان سیل 
اخیر، جم��ع آوری کمک ه��اي مردم��ي، فراهم 
کردن امکانات ترابري و ارسال و توزیع کمک ها با 
هماهنگي سازمان هاي مسئول در منطقه را از جمله 
اقدامات سپاه هاي استاني درگیر در سیل و سپاه هاي 
استاني که به عنوان معین براي هر یک از استان های 
سیل زده مأموریت داشتند برشمرد و افزود: اعزام 
پاسداران، بسیجیان و گروه هاي جهادي به منظور 
ارائه خدمات میداني و همکاري با ستادهاي بحران 
اس��تان ها، برقراري امنیت و نیز کمک رس��انی به 
مردم در اسکان، تغذیه و پاک سازی منازل، معابر و 
محل های کسب آنان از دیگر اقداماتي است که طي 
یک ماهه اخیر در مناطق سیل زده صورت پذیرفته 

و همچنان ادامه دارد. 
    نيروي زميني پيشرو در ارائه خدمات

وي با اش��اره به اقدامات نیروي زمیني س��پاه در 
یاری رساندن به سیل زدگان اظهار کرد: فرمانده 
نیروي زمیني سپاه و معاون هماهنگ کننده این 
نیرو از نخس��تین روزهاي وقوع سیل در مناطق 
س��یل زده حضور دارند؛ همچنین نیروي زمیني 
سپاه با استقرار سه بیمارستان صحرایي در مناطق 
س��یل زده به ارائه خدمات تخصص��ي امدادي و 
درماني به هموطنان سیل زده مي پردازد. شریف 
اف��زود: به کارگیری واحدهاي مهندس��ي نیروي 
زمیني س��پاه براي ایجاد و ترمیم س��یل بند ها ، 
حفر کانال ، ساخت پل و ... ، بازگشایي مسیرهاي 
اصلي ارتباطي مانند جاده دسترس��ي معموالن 
و س��اخت پل هاي نوزده گانه در استان گلستان، 

به کارگیری 5۶۳ دستگاه ماشین آالت مهندسي 
و نیز به کارگیری بالگرده��اي هوانیروز به منظور 
جابه جایي و اقدامات ترابري مورد نیاز طي روزهاي 
اخیر توسط یگان هاي نیروي زمیني سپاه صورت 

گرفته است. 
سردار شریف در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین 
قرارگاه کربالي نیروي زمیني سپاه در خوزستان 
تاکنون بیش از 4 هزار متر ترمیم و احداث سیل بند 
را به انجام رس��انده اس��ت؛ تأمین بی��ش از ۲00 
هزار لیتر آب شرب سیل زدگان و اعزام و استقرار 
بیمارستان صحرایي حضرت فاطمه زهرا از استان 
کرمان به خوزستان از دیگر اقدامات این نیرو در 

مناطق سیل زده است. 
    اقدامات ترابري نيروي دريايي

س��خنگوي س��پاه در ادام��ه راه اندازی ق��رارگاه 
پشتیباني و امدادرسانی آبي در مناطق سیل زده 
را از اقدامات برجس��ته نیروي دریایي س��پاه در 
یاری رساندن به سیل زدگان برش��مرد و تصریح 
کرد: این نیرو با به کارگی��ری بیش از ۲۷0 فروند 
ش��ناور س��بک اقدام به نقل وانتقال و جابه جایي 
مردم کرده اس��ت؛ همچنین به منظ��ور تردد در 
کانال ها و مسیر هاي کم عمق مناطق سیل زده ۷0 
فروند قایق جیمیني به این نقاط ارسال شده است. 
وي افزود: انجام اقدامات ترابري سنگین تجهیزات 
در مس��یرهاي دریایي، به کارگیری بیش از 100 
دستگاه ماش��ین آالت راه س��ازی اعم از بولدوزر، 
جرثقیل، بیل مکانیکي، کامیونت و کشنده و نیز 
استقرار بیمارستان تخصصي نیروي دریایي سپاه با 
تجهیزات و امکانات کامل در منطقه هویزه، از جمله 

اقدامات این نیرو در جریان سیل اخیر است. 
سردار شریف اس��تقرار دو فروند بالگرد به منظور 
امدادرساني و انتقال بسته هاي حمایتي به مناطق 
فاقد مسیر تردد زمیني را از دیگر اقدامات نیروي 
دریایي سپاه در سیل اخیر برشمرد و اظهار کرد: 
400 نیروي متخصص شناوري ، غواص ، مکانیک 
دریایي ، آماد، پزشکي و امداد و نجات نیز در مناطق 
سیل زده به ویژه در خوزستان حضور داشته و به 
ایفاي نقش در کمک رسانی به هموطنان سیل زده 

مي پردازند. 
    پهپادهاي هوافضا هم به پرواز درآمدند

س��خنگوي س��پاه به کارگیری پهپادهاي نیروي 
هوافض��اي س��پاه به منظ��ور رصد و شناس��ایي 

مسیرهاي سیل و تجمع آب در مناطق خطرآفرین 
و ارائه اطالعات به صورت دقیق و ۲4 س��اعته به 
واحدهاي مهندسي و ستادهاي بحران استان ها 
براي اولین بار در جریان س��یل اخیر را تجربه اي 
بس��یار موفق و راهگش��ا توصیف و تصریح کرد: 
چهار فروند بالگرد نیروي هوافضاي س��پاه نیز با 
انجام 1۲0 سورتي پرواز، امدادرساني و جابه جایي 
سیل زدگان و لوازم و تجهیزات را به انجام رسانده 
و هواپیماهاي فوق سنگین ایلوشین سپاه حداقل 
در هشت نوبت، بیش از ۲00 تن کاالهاي موردنیاز 
سیل زدگان را به استان خوزستان منتقل کرده اند. 
وي افزود: واحد هاي مهندس��ي نیروي هوافضاي 
س��پاه نیز در کمک به ترمیم پل ها فع��ال بوده و 
س��اخت یک پل ارتباطي حیاتي در استان ایالم 
با تالش و مجاهدت آنان در کمترین زمان ممکن 

صورت پذیرفته است. 
    بسيج و گروه هاي جهادي 

همراه هميشگي
سردار شریف با اش��اره به حضور گسترده و فعال 
بسیجیان و گروه هاي جهادي از نخستین ساعات 
وقوع سیل در امدادرسانی به هموطنان، اظهار کرد: 
پس از وقوع سیل در استان های گلستان، مازندران، 
لرستان و خوزستان ، بس��یجیان این استان ها به 
سرعت س��ازماندهي و به مناطق مورد نیاز اعزام 
ش��دند ؛ همچنین سازمان بس��یج مستضعفین 
س��اماندهي و اعزام گروه هاي جهادي توانمند و 
متخصص به تناس��ب نیاز منطقه را در کمترین 
زمان ممکن ص��ورت داد ؛ جمع آوری کمک هاي 
مردمي و نیازهاي ضروري، ارائه خدمات امدادي 
و پزش��کي و کمک به بازگشت ش��رایط زندگي 
س��یل زدگان به وضع عادي با مرمت و بازس��ازي 
منازل س��یل زدگان از جمله اقدامات بس��یج در 
مناطق سیل زده است. وي تصریح کرد: در پي پیام 
سرلشکر حاج قاسم سلیماني فرمانده نیروي قدس 
س��پاه مبني بر حضور فرماندهان و پیشکسوتان 
دفاع مقدس و همراهي ستادهاي بازسازي عتبات 
عالی��ات و اربعین کش��ور براي کمک رس��اني به 
مناطق س��یل زده، موکب هاي اربعین حس��یني 
از سراس��ر کش��ور براي خدمت رس��انی به مردم 
سیل زده استان های لرس��تان ، خوزستان و سایر 
نقاط آسیب دیده از سیل هاي اخیر اعزام و تاکنون 
بیش از 1۲0 موکب در مناطق سیل زده راه اندازي 
شده است و به ارائه خدمات از قبیل پخت و توزیع 

غذاي گرم در میان سیل زدگان مي پردازند. 
    قرارگاه س�ازندگي و خدمت�ي که ادامه 

دارد
س��خنگوي س��پاه با اش��اره به اقدامات گسترده 
و راهگش��اي قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا در 
یاری رساندن به س��یل زدگان اظهار کرد: قرارگاه 
س��ازندگي س��پاه با بهره گیري از توان، تجربه و 
تخصص باال در خصوص اقدامات مهندس��ي و با 
به کارگیری تجهیزات و ماش��ین آالت س��نگین، 
از همان س��اعت هاي اولیه وقوع سیل در مناطق 
بحران حضور یافته و با ایجاد مسیرهاي انحرافي، 
بازگشایي راه ها ، احداث و ترمیم پل ها با بیش از 
400 دستگاه ماشین آالت مهندسي و بیش از 800 
نفر نیروي انس��اني براي برقراري ارتباط راه هاي 
روستایي و مناطق صعب العبور اقدام کرده است. 

س��ردار ش��ریف در پایان تأکید ک��رد: اقدامات و 
فعالیت هاي سپاه براي امدادرساني در جریان سیل 
که از ۲8 اسفند ماه سال گذشته در منطقه گلستان 
و مازندران آغاز شد، کماکان ادامه داشته و تمرکز 
آن در روزهاي اخیر در لرستان و خوزستان بوده 
است و خدمت رسانی پاسداران و بسیجیان تا رفع 
آالم و مشکالت هموطنان عزیز در این استان ها و 
بازگشت وضعیت به شرایط عادي همچنان تداوم 

خواهد داشت. 

نژادپرستي روشنفكرانه خانم بازیگر
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