
شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ  
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با تصور واداشتن جمهوری اسالمی به 
تسلیم در برابر اراده خود برای مذاکره روی برجام و توسعه آن به مسائل 
دفاعی، سیاست فشار حداکثری را دنبال کرد که ترکیبی از تحریم های 

ظالمانه، تهدید نظامی و جنگ روانی را برای پیشبرد آن به کار گرفت.
بر اس��اس تصور ترامپ و باند سیاسی او، مس��ئوالن و مردم کشور ایران 
اسالمی در زیر فشار این سیاست امریکایی خرد شده و به اراده طراحان 
آن تمکین خواهند کرد و بدین ترتیب هم امریکا و هم متحدان منطقه ای 
آن، یعنی رژیم صهیونیس��تی، آل س��عود و آل زاید موفق به مهار قدرت 
جمهوری اسالمی و برچیدن مقاومت از منطقه غرب آسیا و تحمیل اهداف 

سلطه جویانه و توسعه طلبانه خود خواهند بود.
بروز برخی مشکالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از بروز شوک اولیه نقض 
برجام و برخی سیاس��ت های اش��تباه و غفلت های داخلی موجب پدید 
آمدن تصور و ذهنیت غلطی در باند حاکم بر کاخ س��فید شده و اینگونه 
القا می کردند که جمهوری اسالمی با عقب نشینی از اهداف انقالبی، تنها 
به فکر حفظ موجودیت خود بوده و تحت این فشارها مجبور به تغییر رفتار 

شده است.
برخالف این برآورد غلط و محاسبات اشتباه دشمنان که تنها آشکار شدن 
اهداف خباثت آلودَ آنان را برای مردم ش��ریف ایران اسالمی آشکار نمود، 
جمهوری اسالمی ایران با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و طراحی اقدامات 
هوشمندانه برای مقابله به مثل، دست به مجموعه اقداماتی زد که حاصل 
آن شکست سیاست  فشار حداکثری دشمن و کمانه کردن آثار آن به سوی 
امریکا و متحدان منطقه ای آن بود. راهبرد مقاومت فعال موجب شد سیاست 
فشار حداکثری به مثابه یک محرک برای رفع ضعف ها و معایب و تقویت 
و به کارگیری فرصت ها و قوت ها عمل کرده و هنر تبدیل تهدید به فرصت 
در نظام جمهوری اسالمی گل کند. هنری که موجب رقم زدن چندین 

دستاورد مهم برای جمهوری اسالمی شد. دستاوردهایی چون:
1- واداشتن ترامپ به اعالم بی میلی برای ورود به جنگ و بی اعتباری امریکا 
نزد متحدان منطقه ای آن که متمایل به برافروختن آتش جنگ بوده و روی 

توان نظامی و تهاجمی امریکا حساب ویژه باز کرده بودند.
2- برمال ساختن ناتوانی امریکا در تشکیل ائتالف حدید برای ادامه حضور 
در خلیج فارس که با دعوت از سه کشور آغاز شد و با پاسخ دو یا سه کشور 

به انسداد خورد.
3- آسیب پذیری و ترس متحدان منطقه ای امریکا در جنگ احتمالی با 
جمهوری اسالمی ایران و به خطر افتادن موقعیت و حتی موجودیت آنان 
که موجب تالش آنان برای فاصله گرفتن از سیاست های ایران ستیزانه قبلی 

و رویکرد آشتی جویانه به سمت تهران شد.
4- انسجام بخشی به درون جمهوری اسالمی و همگرایی و اتحاد و انسجام 
در محور مقاومت در منطقه که جمهوری اسالمی ایران را کانون قدرت خود 
شمرده و برای هرگونه اقدام در صورت تهدید ایران اسالمی آمادگی های 

خود را تقویت کرده اند.
5- بی اعتبارسازی گفتمان سازش و کوتاه آمدن دربرابر امریکا و متحدان آن 
و تقویت گفتمان استقالل و انقالبی گری در بین  جناح های داخلی کشور که 
در بدنه مردم نیز به نفرت و انزجار از امریکا و سیاست های مداخله جویانه و 

تهاجمی آن منتهی و گفتمان مقاومت را تقویت کرده است.
6- فراهم آمدن زمینه برداشته شدن محدودیت های هسته ای ناشی از 
برجام که با نقض برجام از سوی امریکا و بدعهدی  اروپایی ها برای اقدامات 
جبرانی، مسئوالن و مردم ایران اسالمی را به اقدامات مقابله ای قانع ساخته 

و خسارت های تداوم رویه قبلی را کاهش داده است.

رسولسنائیراد

رئیس جمهور طرح ایران را برای امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان پیشنهاد کرد 

روحاني: حاضريم از خطاهاي قبلی همسايگان بگذريم

رئیس جمهور مي گوید طرحي را در سازمان ملل 
ارائه خواهد داد که بر اساس آن جمهوري اسالمي 
ایران با هم�كاري کش�ورهاي مختلف امنیت 
خلیج فارس را تأمین مي کند و حضور نیروهاي 
خارجي براي امنیت نفت و انرژي خطرناك است. 
همزمان با 31 ش��هریور و بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس، رژه نیروهاي مس��لح در تهران و سراس��ر 
کشور برگزار شد. سخنران رژه نیروهاي مسلح در 
تهران حسن روحاني، رئیس جمهور و سخنران رژه 
نیروهاي مسلح دربندرعباس علي الریجاني بود. 
روحاني طي سخناني از ارائه طرحي در سازمان ملل 
خبر داد که طي آن ایران و کشورهاي منطقه امنیت 
آبراه بین المللی خلیج فارس را تأمین خواهند کرد 
و الریجاني نیز در بندرعباس تأکید کرد نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ایران اجازه بازي با خلیج 

فارس براي ماجراجویی را نخواهند داد. 
به گزارش فارس، حسن روحاني در مراسم ویژه رژه 
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران همزمان 
با آغاز هفت��ه دفاع مقدس در ج��وار حرم حضرت 
امام خمیني ، بنیانگذار کبیر جمهوري اس��المي 
ایران، اظهار داشت: ما در این مقطع حساس و مهم 
تاریخي اوالً اعالم مي کنیم به سوي همه همسایگان 
خود دست رفاقت، دوستي و برادري دراز مي کنیم 
و حتي آماده هستیم از خطاهاي گذشته آنها در این 
منطقه بگذریم چرا که امروز در شرایطي قرار داریم 
که دشمنان اسالم و دشمنان منطقه یعني امریکا 
استکبار و صهیونیسم مي خواهند از شکاف، فاصله و 

اختالف بین ما سوء استفاده کنند. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه منطق ایران منطق 
خلیج فارسي اس��ت که امنیت آن از درون باشد، 
ادامه داد: امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي 
عمان، درون زاس��ت؛ نیروهاي خارجي مي توانند 
براي ملت ما و منطقه ما مشکل و ناامني بیافریند. 
روحاني گفت: ما امس��ال در سازمان ملل متحد با 
شعار ائتالف امید، ابتکار صلح هرمز را که خالصه آن 
حب و امید است به جهان ارائه خواهیم کرد. روحاني 
بیان داشت: ما طرحي را در روزهاي آینده در سازمان 
ملل پیش روي جهانیان خواهیم گذاشت که ایران با 
همکاري کشورهاي مختلف مي تواند و اعالم مي کند 
که امنیت خلیج فارس دریاي عمان و تنگه هرمز را 
با کمک کشورهاي منطقه ایجاد کند و به دنیا اعالم 
مي کند حضور نیروهاي خارجي ب��راي منطقه و 
آبراهه هاي خارجي و امنیت کشتي راني و امنیت 

نفت و انرژي مشکل زا و خطرناک باشد. 
   راه ما وحدت با کشورهاي منطقه است

وي تأکید کرد: مس��یر ما و راه ما ایج��اد وحدت و 

هماهنگي با کش��ورهاي منطقه است، آنهایي که 
مي خواهند حوادث منطقه را به ایران نسبت دهند 
همانند همه دروغ هاي افش��ا ش��ده آنان است اگر 
راست مي گویند و دنبال امنیت منطقه هستند این 
همه سالح و هواپیما و بمب و سالح هاي خطرناک به 
منطقه ارسال نکنند. روحاني اضافه کرد: اگر راست 
مي گویند منطقه را تبدیل به مسابقه تسلیحاتي در 
این منطقه ننمایند اگر واقعا به دنبال امنیت منطقه 

هستند از این منطقه فاصله بگیرند. 
   تكرار دروغ هاي اثبات نشده قبلي درباره 

ایران
رئیس جمهور خاطر نش��ان کرد: حضور نیروهاي 
خارجي در منطقه براي امنیت انرژي و صلح خطر 
آفرین است. نسبت دادن حوادث منطقه به ایران، 
تکرار دروغ هاي اثبات نش��ده قبلي است. اگر واقعاً 
دنبال امنیت منطقه هستند، از منطقه فاصله بگیرند. 
»ما طرحي را در روزهاي آینده در سازمان ملل پیش 
روي جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوري اسالمي 
ایران با همکاري کشورهاي منطقه مي تواند و اعالم 
مي کند که امنیت منطقه، خلیج ف��ارس، دریاي 
عمان و تنگه هرمز را با کمک کش��ورهاي منطقه 
به وجود خواه��د آورد. « وي بیان داش��ت: به دنیا 
اعالم مي کنیم حض��ور نیروهاي خارجي مي تواند 
براي منطقه، براي آبراه ه��اي جهاني، براي امنیت 
کش��تیراني، براي امنیت نفت و انرژي مشکل زا و 

خطرناک است اما مسیر ما و راه ما ایجاد وحدت و 
هماهنگي با کشورهاي منطقه است. رئیس جمهور 
بیان داشت: آنهایي که مي خواهند حوادث منطقه 
را به جمهوري اسالمي ایران نسبت دهند همانند 
همه دروغ هاي افشا ش��ده آنها است که اگر راست 
مي گویند و واقعا دنبال امنیت منطقه هستند این 
همه سالح، هواپیما، بمب و سالح هاي خطرناک به 
منطقه ارسال نکنند و اگر راست مي گویند منطقه ما 
را تبدیل به مسابقه تسلیحاتي نکنند اگر واقعاً دنبال 
امنیت منطقه هستند از این منطقه فاصله بگیرند. 

    اهل تعظیم و ذلت نیستیم
رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود با 
اشاره به آغاز جنگ تحمیلي، گفت: امام از پیش، در 
برابر چنین توطئه اي با هوشیاري، مدیریت و درایت 
خود اولی��ن قدم را اس��تحکام در ارتش جمهوري 
اسالمي گذاش��ت و ثانیاً نیروي انقالبي جدیدي را 
به عنوان سپاه پاسداران بنیانگذاري کرد و در کنار 
این دو نیرو، فرمان تش��کیل بسیج مستضعفین و 
ساماندهي آن را صادر کردند، اینها سه پایه اصلي 
براي حفاظت و حراس��ت از انقالب ما کش��ور ما و 

امنیت ملي ما بود. 
روحاني خاطرنشان کرد: دش��من راه دیگري را در 
سال هاي اخیر برگزیده است و به جاي جنگ نظامي 
و به تعبیر خودش��ان جنگ اقتص��ادي و به تعبیر 
صحیح تروریسم اقتصادي علیه ملت ها آغاز کردند. 

مردم ما در طول 4۰ سال و به ویژه در طول 1۰ سال 
گذشته؛ فشار تحریم ها را در مقاطع مختلف تحمل 
کردند و امروز هم ملت ما با ایستادگي با هوشیاري با 
اتحاد و با جهاد در میدان اقتصادي از این تنگه سخت 
عبور خواهد کرد. وي با تأکید بر اینکه ما اهل تعظیم 
و ذلت نیستیم؛ ما مرد دفاع و ایستادگي هستیم، 
تصریح کرد: ما متجاوز به مرزهاي دیگران نیستیم 
همانگونه که اجازه نخواهیم داد کسي به مرزهاي ما 
تجاوز کند. بي تردید جنگ بزرگ اقتصادي که بر 
ملت ما تحمیل کردند و فشارهایي که بر مردم ما وارد 
مي سازند براي نابودي انقالب در قدم اول همانگونه 
که در جنگ تحمیلي هدف اولشان نابودي انقالب 
و از بین بردن ایران و تجزیه ایران بود همان هدف را 
امروز با جنگ اقتصادي علیه ملت ما و جنگ رواني 
و حتي با جنگ تهدید جنگ نظامي مردم ما را در 
برابر این فشارها قرار دادند. روحاني تصریح کرد: اما 
این ملت امتحان خود را همانگونه که در هشت سال 
دفاع مقدس نه در برابر س��ربازان عفلقیان و حزب 
بعث که در برابر قدرت هاي دنیاي ایستادگي مرد 
امروز هم توان آن را دارد که در برابر جهان و در برابر 

قدرت هاي مستکبر ایستادگي کند. 
   ایران اجازه ماجراجویي نمي دهد

رئیس مجلس شوراي اس��المي هم در مراسم رژه 
نیروهاي مسلح در بندرعباس بیان داشت: دشمن 
فکر مي کرد که پس از انقالب اس��المي نیروهاي 
مسلح ایران در وضعیت نامناسبي قرار دارد و فکر 
مي کرد این نیروها قواي الزم را براي دفاع از کشور 
ندارند، ولي نمي دانستند که نیروهاي مسلح کشور 
ما از متن یک جامعه اسالمي برخاسته و پیشواي آنها 

امام حسین )ع( است. 
الریجاني عنوان کرد: نیروهاي مسلح ما قدرتمندتر 
از گذشته است. امنیت ایران اسالمي و امنیت منطقه 
توسط نیروهاي مسلح برقرار شده است این نیروهاي 
مسلح یک سرمایه بزرگ ملي و سرمایه ارزشمند 
براي امنیت منطقه اس��ت. وقتي دو کش��ور عراق 
و سوریه گرفتار پدیده  ش��وم تروریسم شدند، این 
نیروهاي مسلح کش��ور ما بودند که تروریسم را در 
منطقه شکست داد. با وجود اقتداري که نظامیان 
ایران داش��ته اند هیچ گاه ایران تعرضي در این 4۰ 
سال به کشوري نداشته است. الریجاني تأکید کرد: 
اسرائیل غده س��رطاني منطقه است و اصلي ترین 
دشمن مسلمانان به ش��مار مي رود. دفاع از ملت 
مظلوم فلس��طین را وظیفه خود مي دانیم. امریکا 
و برخي همپیمانان این کش��ور براي چپاول اموال 
مسلمانان دست به پیاده کردن سیاست هاي تنش 
زا در منطقه زدند و عملیات هاي اخیر آنان نیز براي 
چپاول آنهاست. معتقدیم ظلم به یک مسلمان ظلم 

به امت اسالمي است. 
رئیس مجلس شوراي اس��المي خطاب به سران 
کشورهاي اسالمي در منطقه از آمادگي نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ایران براي کمک به آنان 
براي تأمین امنیت منطقه خبر داد و افزود: بهانه 
جویي هاي کودکانه اي که در قال��ب نفوذ ایران 
توسط مستکبران بیان مي شود، توطئه اي براي 
به هدر دادن توان مسلمانان است. وقتي داعش 
به عراق حمله کرد و موصل و  برخي مناطق اهل 
سنت و حتي منطقه کردستان عراق سقوط کرد 
این نیروهاي ایراني بودند که با سرعت به کمک 
عزیزان اهل س��نت ش��تافتند و در عمل نشان 
دادند که برادران آنان هستند. الریجاني با بیان 
اینکه پیم��ان تأمین امنیت تنگه هرمز وس��یله 
چپاول جدید توس��ط امریکایي هاس��ت، تأکید 
کرد: امنیت تنگه هرمز با امنیت سایر آبراه هاي 
جهان یک جا معنا پیدا مي کند. نیروهاي مسلح 
ایران اج��ازه بازي ب��ا خلیج فارس ب��راي ماجرا 
جویي را نمي دهند. از نظر ایران این کار ش��روع 
عملیات��ي در جهت از بین ب��ردن امنیت منطقه 
تلقي مي شود. نیروهاي مسلح زبده ایران که در 
دفاع مقدس اعالم کردند ه��زار بار مرگ با عزت 
را بر زندگي ذلت بار ترجی��ح مي دهند، در قلب 

مردم قرار دارند. 

       ایرنا: اعضاي کمیته هسته اي مجلس شوراي اسالمي از تأسیسات 
گداخت هسته اي تهران بازدید کردند. 

       فارس: جامعه اسالمي مدیران در بیانیه اي با اشاره به جایگاه کنوني 
منطقه اي و سیاسي ایران و وضعیت سیاس��ي دولت کنوني امریکا بر 
هوشیاري کامل مسئوالن سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در 

سفر به نیویورک تأکید کرد. 
    تسنیم: نماینده مردم محالت در مجلس از نامه جمعي از نمایندگان 
به هیئت رئیسه درباره شفافیت آراي نمایندگان خبر داد. سلیمي اظهار 
داشت: جمعي از نمایندگان نامه اي را به هیئت رئیسه مجلس داده اند 
که در آن خواستار اجراي شفافیت آرا در مورد نمایندگاني که این طرح 

را امضا کرده اند شده ایم تا مردم بدانند کیفیت رأي آنها چگونه است. 

ژه
وی

   نبويایدهحجاریانرااحمقانهخواند
بهزاد نبوي، فعال سیاسي اصالح طلب و البته چپ گرا در بخشي 
از مصاحبه اش با سایت الف گفته: »صندوق رأی تنها راه تبدیل 
وضع موجود به وضع مطلوب، از منظر اصالح طلبی اس��ت. من 
به ش��دت با تحریم انتخابات مخالف هس��تم. کساني که شعار 
و پیش��نهاد تحریم را مي دهند باید بدانن��د، تحریم هرچقدر 
گسترده باشد، حداقل 5۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات 
ش��رکت مي کنند بنابراین هرکس اپوزیسیون نظام هم هست 
نمي تواند با تحریم انتخابات مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرد. 
در بسیاري از کشور ها مشارکت 5۰ درصدي رقم خیلي خوبي 
تلقي مي شود. البته براي من به عنوان یک اصالح طلب تحریم 
انتخابات احمقانه است چون تنها وسیله تغییر وضع موجود به 

وضع مطلوب صندوق رأی است. «
بهزاد نبوي ایده تحریم انتخابات را احمقانه مي خواند. ایده اي که 
از سوي سعید حجاریان، تئوریسین اصالح طلب دنبال و براي آن 
تئوري پردازي مي شود. این ایده، ابتدا در نشستي سه نفره میان 
علوي تبار، حجاریان و تاجزاده مطرح شد. آنجا حجاریان گفته 
بود: »سال آینده همین روزها، فشارهاي اقتصادي و معیشتي بر 
مردم زیاد مي شود و آنها فارغ از بحث سیاسي نه تنها به صندوق 
رأي بلکه از تمام سیستم اداره کشور قطع امید مي کنند. از این 
جهت انتخابات از معنا تهي مي ش��ود. « او بعدها در یادداشتي 
نس��بت به اینکه در ایران همچنان امکان سیاست ورزي و پي 
گیري اصالحات و انتخابات وجود داشته باشد، ابراز تردید کرد. 

مصطفي ت��اج زاده هم معتقد اس��ت که »اگر ش��وراي نگهبان 
صالحیت و پلتفرم کساني را که فتنه گر خوانده مي شوند، تأیید 
کرد، پروژه انتخابات را پیش مي بری��م. در غیراین صورت آن را 

تحریم مي کنیم و با مردم تحریم کننده هماهنگ مي شویم. «

 حساسیتبهاشرافیت  
بایدخیلیزودترآغازمیشد

مهدي نصیري،  سردبیر و مدیرمسئول کیهان در اواخر دهه 6۰ و 
اوایل دهه 7۰  در بخشي از مصاحبه  تفصیلي اش با فارس به انتقاد از 
کوچ مسئوالن از مناطق مختلف تهران به منطقه جماران پرداخته 
است. در این مصاحبه که بیشتر پیرامون عدالتخواهي و مبارزه با 
اشرافي گري یا فساد مسئوالن است، نصیري ابتدا خاطره اي ذکر 
مي کند: »زمان امام به اتفاق شهید شاهچراغي )مدیرمسئول وقت 
کیهان که سال 64 در هدف قرار گرفتن هواپیمای نظامی شهید 
شد(  به منزل یکي از روحانیون در جماران رفتیم که اسم نمي برم. 
ما وارد خانه اي ش��دیم که مصادره شده بود. حاال طرف طاغوتي 
بوده یا هر کسي. اثاثیه طلبگي که آن روحاني محترم، داخل منزل 
ریخته بود، به تِن آن خانه زار مي زد! بعده��ا آن خانه ها تملّک و 
ساخته شد و اثاثیه متناسب با آن خانه  آمد و آن زندگي هاي طلبگي 
متحّول شد. آن روز باید با حساسیت برخورد مي کردیم. « او در 
ادامه در همین زمینه مي گوید: »حضرت امام روي یک ضرورِت 
بیماري باید مي رفتند یک جاي خوش آب و هوا، که آمدند جماران، 
آقایان دیگر چه ضرورتي داشت؟ حاال نهایتاً مثاًل حاج احمد هم 

کنار امام باشد. حاال اشکالي هم ندارد دو تن از رؤساي قوا هم آنجا 
باشند ولي در خانه ساده. اّما ما دیدیم که جماران نشیني شروع شد. 

ما آن روز باید حساسیت نشان مي دادیم که ندادیم. «
 لیالزیادایراداتدالرجهانگیريافتاد!

یک س��ال و نیم پس از آنکه اس��حاق جهانگیري در اوج بحران 
ارزي، از ارز 42۰۰ توماني دولت پرده برداري کرد، سعید لیالز، 
کارش��ناس اقتصادي حامي دولت در مصاحبه با روزنامه ایران 
گفته: »اعالم دالر 4 هزار و 2۰۰ توماني، یکس��ان کردن نرخ ارز 
و اعالم اینکه به هر فردي که متقاضي باشد ارز دولتي پرداخت 
مي کنیم، سلسله اشتباهاتي بود که نشان مي دهد بحران را دست 
کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دالر به حدود 1۸ 
الي 1۹ هزار تومان در بازار رسید. این درحالي است که تحت هیچ 
شرایطي و با هیچ مقیاسي نباید نرخ ارز به بیش از ۸ هزار تومان 
مي رسید. این اتفاق یکي از کم سابقه ترین میزان دزدي و فساد را 

در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد«. 
این در حالي اس��ت که همان زمان منتقدان دولت بر اش��تباه 
بودن توزیع بي ضابطه ارز دولتي بارها تصریح کردند، اما دولت 
گوشش بدهکار نصایح دلس��وزانه نبود و کارشناسان اقتصادي 
حامي دولت مثل االن که دیگر ماه هاست همه چیز روشن شده، 
صداي اعتراض و انتقادشان بلند نبود. رسانه هاي اصالح طلب از 
این اقدام اشتباه دولت دفاع کرده و تصویر جهانگیري را در لباس 

»سوپرمن« در صفحه اول روزنامه هاي خود کار کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملي مجلس: 
مطالبه عدالت  بدون رعايت اصول آن  

ذبح عدالت است
رئیس کمیس�یون امنیت ملي و سیاس�ت خارجي مجلس با اش�اره 
به اینكه گاهي با عدالت طلبي ه�اي غیرمتعارف آب�روي برخي افراد 
و یا برخي دس�تگاه ها از بین مي رود و دیگر هم قابل جبران نیس�ت، 
ابراز داش�ت: گاهي مش�اهده مي ش�ود افرادي به ن�ام عدالت طلبي، 
آبرو و حیثی�ت برخي اف�راد را ذب�ح مي کنن�د؛ در حالي ک�ه پس از 
بررس�ي و دقت در مي یابیم حقیق�ت ماجرا چیز دیگري بوده اس�ت. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور در گفت وگو با رسا، با اشاره به جایگاه حقیقي 
و واالي آرمان عدالت طلبي گفت: کساني که در چارچوب قوانین و مقررات 
و مصالح عمومي در راستاي عدالت خواهی و عدالت طلبي گام برمی دارند، 
در راستاي قوام جامعه حرکت مي کنند. وي ش��ناخت، تسلط و احاطه بر 
بایدها و نبایدهاي جامعه و اساس و مباني عدالت و مصادیق عدل را از الزامات 
عدالت طلبي دانست و اظهار داشت: این شناخت ها سبب مي شود تا افراد از 
چارچوب مصالح مملکت خارج نشده و در راستاي وظایف شان حرکت کنند.  
ذوالنور تأکید کرد: اگر کسي صرفاً خودش وارد عمل شده و اطالعاتش نسبت 
به مباني، قواعد و حقوق در حدي نیست که بتواند بر پایه حق و عدل مطالبه 
گري داشته باشد، البته در چتر و سایه عدالت قرار دارد، اما در حقیقت آن را 

ذبح مي کند. 
نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه عدالت خواهان و 
عدالت طلبان نباید تحت تأثیر جو و فضاي حاکم بر یک موضوع دست به اقدام 
بزنند، ابراز کرد: شخص عدالت طلب باید تصمیمات جامع داشته و قبل از 
ورود در یک مسئله، زوایاي آن را به درستي مد نظر قرار دهد، سپس با مطلع 
ش��دن از قضیه، بدون دخالت دادن حب و بغض هاي شخصي و صرفاً براي 
رضاي خداوند در راستاي عدالت طلبي گام بردارد. وي ادامه داد: اگر شخص 
عدالت طلب تحت تأثیر جو قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن رضاي خداوند، 
حب و بغض هاي شخصي را مالک عمل خود قرار دهد، بدون تردید ظاهري 

عدالت طلبانه به خود مي گیرد، اما در باطن، ضد آن عمل خواهد کرد. 
ذوالنور با اشاره به اینکه گاهي با عدالت طلبي هاي غیرمتعارف آبروي برخي 
افراد و یا برخي دستگاه ها از بین مي رود و دیگر هم قابل جبران نیست، ابراز 
داشت: گاهي مشاهده مي شود برخي افراد به نام عدالت طلبي، آبرو و حیثیت 
برخي افراد را ذبح مي کنند؛ در حالي که پس از بررسي و دقت در مي یابیم 

حقیقت ماجرا چیز دیگري بوده است. 
رئیس فراکس��یون روحانیت مجلس ش��وراي اس��المي با تأکید بر اینکه 
عدالت طلبي باید در مسیر و چارچوب قانون قرار گیرد، بیان کرد: شخصي که 
مي خواهد عدالت طلبي داشته باشد، باید ابتدا نسبت به اظهار نظرات شخص 
مورد نظر توجه دقیق داشته باشد، سپس مسئله را با خود او در میان بگذارد، 
حال اگر آن شخص حاضر به اصالح رفتار خود نباشد، موضوع را با دستگاه هاي 
ذي ربط و اثرگذار در میان بگذارد. وي اضافه کرد: حال اگر به دستگاه هاي ذي 
ربط مراجعه شد و اقدامات الزم از سوي آن دستگاه صورت نگرفت، در این 
صورت اگر حقیقت موضوع براي شخص عدالت طلب محرز باشد، باید آن را با 
افکار عمومي در میان بگذارد. حجت االسالم ذوالنور با انتقاد از برخي اقدامات 
ناشایست از سوي برخي گروه ها و کانال هاي اجتماعي در فضاي مجازي با 
نام عدالت طلبي تصریح کرد: گاهي مشاهده مي شود که برخي گروه ها و یا 
کانال هاي اجتماعي موضوعي را با عن��وان عدالت طلبي مطرح کرده و طي 
آن چهره برخي افراد را تخریب مي کنند، بدون اینکه حتي مسئله را با خود 

شخص در میان بگذارند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
بیان اینکه عدالت طلبي باید با رعایت شئون، تقوا و اشراف بر مباني و اصول 
صورت بگیرد، گفت: حیات جامعه مبتني بر چنین حرکت هایي است، بر این 
اساس در غیراین صورت در پوشش عدالت طلبي، گناه، دروغ پراکني و ظلم 
صورت مي گیرد؛ عدالت طلبي بدون رعایت اصول، مباني و مصالح ثمره اي جز 

ذبح عدل و عدالت ندارد. 

  گزارش

مأموریت های قرارگاه سازندگي 
در دوران تحریم ها به روایت فرمانده

قرارگاه بن بست شکن
ق�رارگاه در ت�الش اس�ت نق�ش بن بست ش�كني را در دوران 
تحری�م و در بخ�ش فن�ي و مهندس�ي ایف�ا کن�د ک�ه قطع�ًا 
ای�ن کار اث�رات زی�ادي ب�ر س�ایر بخش ه�ا خواه�د گذاش�ت. 
به گزارش س��پاه نیوز، دکتر س��عید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیا در گفت و گویي درخصوص نقش قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا 
در انتقال فرهنگ و روحیه مقاومت و ایثار گفت: هسته هاي اصلي بخش 
مهندس��ي س��پاه با هجوم نیروهاي مردمي و به ویژه بخش مهندسي و 
تحصیل کرده در قالب نیروهاي بسیجي و مردمي به جبهه ها در دوران دفاع 
مقدس شکل گرفت و کارهاي بسیار بزرگي مانند احداث »پل خیبر« به 
طول 14 کیلومتر در مدت 75 روز انجام شد که از آن به عنوان یک شاهکار 

مهندسي در کل بخش هاي نظامي دنیا یاد مي شود. 
دکتر سعید محمد یادآور شد: بعد از اتمام جنگ، تیم مهندسي در سپاه 
شکل گرفت و طبق قانون اساس��ي مجموعه اي به نام قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیا در سال 136۸ تأسیس شد. ما سعي کردیم با همان روحیه 
جهادي دوران دفاع مقدس براي بازسازي کشور ناشي از جنگ تحمیلي 
و در ادامه براي سازندگي و شکست حصرهاي مختلف علیه مردم از سوي 

جبهه استکبار اقدام کنیم. 
وي ابراز داش��ت: قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا امروز ن��ه تنها در تمام 
عرصه هاي فني و مهندس��ي سرآمد اس��ت بلکه دوش��ادوش مردم در 
بحران هایي نظیر سیل و زلزله نیز خدمت رساني مي کند و این برآمده از 
همان روحیه دفاع مقدس و مولود مبارک جهاد و ایثار و حماسه هشت 
سال دفاع مقدس است. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا همچنین 
به نقش این قرارگاه در مدیریت بین بخشي براي پیشبرد اهداف و منافع 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران اشاره و عنوان کرد: پیشبرد کشور 
نیازمند همکاري و همدلي بین کل بخش ها است و حرکت یک نهاد به 

تنهایي کافي نیست. 
 وي اضافه کرد: قرارگاه سازندگي به عنوان بخشي از بدنه سپاه پاسداران 
در تالش است تا در بخش فني و مهندسي سرآمدي و بن بست شکني را 
در دوران تحریم ایفا کند و این کار قطعاً اثرات زیادي بر س��ایر بخش ها 

خواهد گذاشت. 
دکتر سعید محمد با اشاره به اقدامات مؤثر این قرارگاه در کشور گفت: امروز 
با احداث »پاالیشگاه ستاره خلیج فارس« شاهد بي نیازي کشور در بحث 
واردات بنزین هستیم که نه تنها مسئله واردات حل شد بلکه به صادرات 
نیز انجامیده است. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا در خاتمه یادآور 
شد: با توسعه پارس جنوبي و احداث شش فاز، 15۰ میلیون مترمکعب گاز 
به شبکه گاز کشوري اضافه شد که عالوه بر افزایش ارزش افزوده کشور به 

بهبود وضعیت معیشتي و رفاه مردم نیز کمک خواهد کرد. 

پیشنهاد عضو کمیسیون امنیت ملي 
دولت خسارات ناشي از نقض برجام را

 مستند کند
جمه�وري اس�المي ای�ران ش�كایت در م�ورد جبران خس�ارت 
ناش�ي از مدت نقض برج�ام را بای�د در قالب اس�ناد اجرایي توافق 
هس�ته اي ثب�ت کن�د ت�ا در آین�ده م�ورد اس�تفاده ق�رار گیرد. 
حشمت اهلل فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به خسارات وارده به ایران بعد از 
خروج امریکا از برجام، اظهار داشت: همواره مسئوالن حقوقي دولت بسیار 
ضعیف عمل مي کنند، از زمان پایمال شدن حقوق 2۹۰ نفر از مسافران 
هواپیماي ایرباس در قالب یک توافق حقوقي که کاماًل به ضرر ایران بود، 
تاکنون ایراني ها همیشه در مسائل حقوقي از کشورهایي مانند امریکا عقب 
بوده اند.  عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي بیان کرد: همواره امریکایي ها اقدام حقوقي و قضایي علیه ایران 
انجام مي  دهند، سپس ایراني ها دستپاچه مي شوند و براي مقابله به مثل 
به تکاپو مي افتند، معموالً ایران به نتیجه دلخواه خود دست نیافته است. 
وي افزود: معتقدم ضررهاي فراواني در مدت نقض برجام به ایران وارد شده 
و حتما دفاتر حقوقي وزارت خارجه و ریاست جمهوري باید این موضوع 
را براي پیگیري در دستور کار قرار دهند و در قالب اسناد برجام اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
 

جانشین فرمانده کل سپاه: 
ايران دفاع از کشورهاي منطقه را 

وظیفه خود  مي داند
جانشین فرمانده کل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي با بیان اینكه 
ایران به عنوان کش�ور بزرگ تر منطقه، وظیفه خود را دفاع از دیگر 
کشورهاي منطقه مي داند، تصریح کرد: امیدوارم که کشورهاي منطقه 
فهمیده باشند که خویشتن داري جمهوري اسالمي در برابر اقدامات 
خصمانه آنها ذیل امریكا به دلیل حفظ حرمت اسالم و مسلمانان است. 
به گزارش مهر، سردار علي فدوي روز گذشته در حاشیه مراسم رژه ملي 
که به مناس��بت آغاز هفته دفاع مقدس در بندرعباس برگزار شد، اظهار 
داش��ت: پهپاد امریکایي به دلیل ورود به مرزهاي سرزمیني ایران مورد 
اصابت قرار گرفت و تمام کشورهاي دنیا بدانند که اگر این عمل توسط هر 
کشوري تکرار شود حتما پهپاد، مورد هدف قرار خواهد گرفت. وي عنوان 
کرد: با توجه به اینکه اغلب توان جمهوري اسالمي در دریا به منصه ظهور 
رسیده است این رژه ملي در راستاي تأمین امنیت آب هاي خلیج فارس 
در بندرعباس برگزار شد.  سردار فدوي با بیان اینکه بسیاري از کشورهاي 
جهان از توانمندي هاي ایران مطلع هس��تند، ابراز داش��ت: هنگامی که 
امریکایي ها اظهار عجز و ناتواني در برابر توان جمهوري اس��المي ایران 
دارند تهدیدات دیگر کشورهاي منطقه قابل اعتنا نیست و ما بدان توجه 
نمي کنیم. وي گفت: با توجه به اینکه اغلب کشورهاي منطقه مسلمان 
هستند ما در وهله اول از اینکه چرا باید یک کشور مسلمان تحت سیطره 
شیطان باشد، غصه مي خوریم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي ایران اذعان کرد: تمام روندهایي که جمهوري اسالمي ایران در پي 

گرفته است در راستاي اتحاد همه کشورهاي مسلمان است. 
سردار فدوي با بیان اینکه ایران به عنوان کشور بزرگ تر منطقه، وظیفه 
خود را دفاع از دیگر کشورهاي منطقه مي داند، تشریح کرد: امیدوارم که 
کشورهاي منطقه فهمیده باش��ند که خویشتنداري جمهوري اسالمي 
در برابر اقدامات خصمانه آنها ذیل امریکا به دلیل حفظ حرمت اسالم و 

مسلمانان است. 
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 نماي نزديك

    باور 373 و موشك خرمشهر در رژه نیروهاي مسلح
 پس از س��خنان رئیس جمهور، رژه یگان هاي پیاده و محمول مستقر در محل برگزاري رژه 
آغاز شد که به ترتیب ابتدا یگان هاي پیاده ارتش جمهوري اس��المي ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي، نیروي انتظامي و سازمان بسیج مس��تضعفین از مقابل جایگاه و کالم اهلل 

مجید رژه رفتند. 
در بخش رژه یگان هاي محمول نیز برخي تجهیزات براي نخس��تین بار در رژه به نمایش در 
آمدند. از جمله مهم ترین دستاوردهایي که براي نخستین بار به رژه نیروهاي مسلح آمده بود، 
س��امانه پدافند هوایي ارتفاع بلند باور 373 بود که 31 مردادماه امسال از سوي وزارت دفاع 
و پشتیباني نیروهاي مسلح رونمایي شد. نیروي زمیني سپاه نیز در یگان هاي محمول خود 
براي نخستین بار یک سامانه راداري جست وجوگر مین هاي زمیني را به نمایش گذاشته بود. 
خودروي تاکتیکي ضد مین و ضد کمین )امرپ( طوفان نیز که سال گذشته از سوي وزارت 
دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح رونمایي و به سپاه پاسداران انقالب اسالمي تحویل داده شده 
بود، در این مراسم در قالب یگان هاي محمول نیروي زمیني سپاه از مقابل جایگاه عبور کرد. 
در بخش موش��کي نیز نیروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اس��المي 1۸ فروند موشک 
بالستیک را از نوع قدرF، عماد، خرمشهر، قیام و سجیل به محل رژه آورده بود. در این میان 
یکي از موشک هاي خرمش��هري که از مقابل جایگاه عبور کرد، داراي نمونه جدیدي از سر 

جنگي بود که تا کنون دیده نشده بود. 
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