
 چرایی تحریم
 بخش  عمران و ساخت و ساز ایران 

در ادامه تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران، وزارت خارجه 
امریکا خبر از تحری��م بخش عمران و ساخت و س��از کشورمان به بهانه 
دسترسی سپاه پاسداران به این بخش داده است.  این نوع تحریم، حاکی 
از شکست سیاست فشار و تحریم علیه ایران اسالمی و حرکت به سمت 
اقدامات نمایشی و تبلیغاتی برای جبران ناکامی های پیاپی کاخ سفید 
محسوب می شود که با توجه به خودکفایی کشورمان در این زمینه هیچ 
تأثیری بر این بخش از اقتصاد ملی نخواهد داشت. در همین حال این 
تالش، نشانگر این است که امریکایی  ها دستیابی به چند هدف را از اعمال 
آن متصور هستند:  1-جلوگیری از رونق گرفتن بخش ساخت و ساز و 
عمران که می تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و در آمد مردم و ارتقای 

رضایتمندی و امید آنان داشته باشد. 
2- ایجاد مانع در روند کاهش قیمت مسکن که در ماه های اخیر به طور 
میانگین نرخ نزولی 35درصدی را تجربه کرده و از نگرانی مردم نسبت به 

تأمین مسکن کاسته شده است. 
3- ممانعت و کارشکنی در روند کارآمدی و حل مشکالت مردم و جلب 
اعتماد و سرمایه اجتماعی توسط حاکمیت که مقدمه ثبات و آرامش در 

کشور به حساب می آید. 
4- ایجاد دست انداز و مانع در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور، که عالوه بر 
ایجاد اعتماد و امید در داخل به اعتبار بیرونی نظام و الهام بخشی به سایر 
ملت  ها برای طی مسیر استقالل و پیشرفت بدون باج دهی به قدرت های 

استعمارگر کمک می کند. 
بنابراین سران ک��اخ سفید که فروپاشی یا تسلی��م کشورمان را پس از 
تشدید تحریم های ظالمانه انتظ��ار می کشیدند، با مشاهده عبور ایران 
اسالم��ی از این مرحله سخ��ت و سرنوشت ساز و تخلی��ه بدون نتیجه 
بار تحریمی، به بهانه دسترسی سپاه به بخ��ش ساخت و ساز و عمران، 
تحریم های ظالمانه خود را به این بخش مهم اقتصادی در کشور تسری 
داده اند تا با ایج��اد فضای روانی بر روند رونق در ای��ن بخش که با ورود 
دولت به تولید مسکن و اختصاص درآمدهای نفتی به پروژه های عمرانی 
می تواند به مثابه موتور محرکه در سایر بخش های تولیدی کمک کند، 
فشار را بر مردم کشور حفظ کرده و اگر از سایر تحریم   ها نتیجه دلخواه 
نگرفته اند، در این بخش اهداف ناجوانمردانه، ضد انسانی و ظالمانه خود 
را دنبال کنند.  ام��ا این بار و در این عرصه نی��ز ناکامی کاخ سفید قابل 

پیش بینی است. چراکه؛ 
1-سال   ها است کشورمان در این عرص��ه به خودکفایی رسیده و حتی 

صادرات به خارج را نیز تأمین می کند. 
2- تمسک امریکایی  ها به این نوع تحریم   ها ولو به بهانه محدود ساختن 
سپاه در این عرصه هیچ توجیهی نزد افکار عمومی ایرانیان نداشته و تنها 
تنفر و تمسخر مردم کشورمان نسبت به سران کاخ سفید و بی اعتباری 

بیشتر آنان را موجب می شود. 
3- این اقدام امریکا، پس از زده شدن هواپیمای جاسوسی آنان، شکست 
جنگ نیابتی و سقوط داع��ش و نافرجام ماندن جن��گ یمن و تحمل 
خسارت های سنگی��ن عربستان و امارات به رغ��م حمایت و پشتیبانی 
مستقیم امریکا از آنان تنه��ا نوعی اعتراف به عج��ز و ناتوانی با ادبیات 
وزارتخارجه امریکا به حساب می آید که بار  ها نش��ان داده فاقد دانش، 
مهارت و تجربه کافی است و نتیجه ای جز خسارت و هزینه برای امریکا 
نخواهد داشت. همین ضعف   ها است که به حرکت امریکا در مارپیچ افول 

قدرت سرعت بیشتری می دهد. 

رسولسناییراد

فرمانده ارتش: هرگز زانو زدن برابر دشمن بي رحم براي مردم دستاوردي نخواهد داشت

نسل چهارم  استکبارستیز

 برخی   ه�ا در داخل و خارج چشم ش�ان به پنجره 
»فرس�ایش استکبار س�تیزی« سفید ش�ده اما 
استکبارس�تیزی، ذات�ی بچه ه�ای س�رزمین 
ایران اس�ت. بچه  هایی ک�ه نافش�ان را در خاک 
ای�ران می برن�د و زی�ر پرچم حس�ین پ�رورش 
می یابند، هر س�ال زیر بار حرف زور نرفتن شان، 
محکم ت�ر و زیبات�ر از س�ال قب�ل می ش�ود. 
همچنانک�ه 13 آب�ان امس�ال چنی�ن کردن�د.

ه��ر سالي که دان��ش آم��وزان ایران��ي، پرچمداران 
گرامیداشت 13 آبان، براي تجم��ع بزرگداشت روز 
مبارزه با استکبار جهاني در اقصي نقاط کشور آماده 
مي شوند، اتفاقات جدیدي در مسیر دشمني امریکا 
با ای��ران روي داده که خ��ود س��وژه اي جدید براي 
ایستادگي مقابل استکبار است که بر همه موضوعات 
قبلي افزوده مي شود. در ط��ول 40 سال گذشته، از 
یک 13 آبان تا 13 آبان بعدي، دولت امریکا با عملکرد 
خود کلي بر لیست پر تع��داد دشمني هایش بر ملت 
ایران افزوده است. از تحریم اقتصادي و تهدید نظامي 
تا قرار دادن نیروي نظام��ي رسمي کشور در لیست 
گروه هاي تروریستي تا درنوردیدن مرزهاي ایران با 
پهپاد تا تحریک براي توقیف نفتکش هاي ایران و تا 
توقیف نفتکش دوستان امریکا توسط ایران و تا هدف 
قرار گرفتن پهپاد امریکایي و دور زدن تحریم ها و ... . 
این است که ایاالت متحده چه دموکرات ها در آن بر 
سرکار باشند و چه جمهوریخواهان، دشمني با ایران را 
به عنوان یک سیاست کلي و مستمر در همه دولت ها 
حفظ کرده و پیش برده اس��ت و دشمني را تازه نگه 
داشته است. شب 13 آبان امسال رئیس جمهور امریکا 
مشغول بازنشر اخبار ضد ایراني رسانه هاي ضدانقالب 
در توئیتر بود! این سو هم مردم ایران ایستادگي را هر 
سال معنایي تازه تر مي بخشند. 13 آبان روز جشني 

براي این ایستادگي است. 
13 آبان 98 هم همچون همه  13 آبان هاي گذشته 
بر مردم ایران در 40 سال گذشت��ه، روز تجمع براي 

اعالم مبارزه همیشگي با دشمني هاي استکبار بود. 
فریاد »مرگ بر امریکا« به عنوان شعار نمادین مبارزه 
با استکبار جهاني روز گذشته باز هم در سراسر ایران 
طنین انداز شد. شهرهاي بزرگ و کوچک ایران روز 
گذشته صحنه تجمع دانش آموزان ایراني براي اعالم 
ایستادگي براي وطن بود. در پایتخت ایران اسالمي، 
این تجمع همچون هر سال در مقابل سفارت سابق 
امریکا، الن��ه جاسوسي برگزار ش��د و سخنران ویژه 
مراسم، سرلشکر موسوي، فرمانده کل ارتش جمهوري 

اسالمي ایران بود. 
   تس�خیر الن�ه جاسوس�ي از مهم تری�ن 

حرکت هاي خودجوش انقالب بود
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوي، فرمانده کل ارتش 
جمهوري اسالمي ایران در سخنراني یوم اهلل 13 آبان 
در مقابل النه جاسوسي، اظهار داشت: سیزدهم آبان، 
نمادي از سه رویداد تاریخي در سال های 43، 5۷ و 58 
است که در هر سه حادثه، در یک طرف بازیگر اصلي 
و کارگردان امریکاست و در مقابل آن رویکرد دیني و 
ملي جوانان انقالبي، که در هر سه مقطع، همگرایي با 
رهبري واحد و همسویي با گفتمان دیني به محوریت 
حضرت امام )ره( مشهود است. هر سه رخداد، پیام و 
هدف مشترك استقالل  خواهي و مبارزه با استکبار و 

نظام سلطه را تعقیب کرده است. 
وي با اشاره به اهمیت و گستره  ملي و جهاني تسخیر 
النه جاسوسي گف��ت: این اقدام یک��ي از مهم ترین 
حرکت هاي خودجوش در تاریخ انقالب هاي اصیل 
و مردمي جهان بود که از یک ط��رف ابهت پوشالي 
امپریالیسم امریکا را در هم شکست و از سوي دیگر 
فریاد مظلومی��ت و آزادگي مردم ای��ران را در پهنه 
گیتي طنین انداز کرد.   فرمانده کل ارتش ابراز داشت: 
آنچه باعث اقدام شجاعانه جوانان انقالبي در تسخیر 
النه جاسوسي شد، اوالً عقبه ذهني جامعه  ایراني از 
رفتارهاي تحقیرآمیز و ضد مردمي امریکا در وقایع 
تاریخي قبل از انق��الب، مانند کودت��اي 28 مرداد، 

حمایت از رژیم منحوس پهلوي و چپاول منابع ملي 
ایران، ادامه دشمني ها با انقالب اسالمي و ثانیاً بررسي 
رفتار امریکا در کشورهاي مختلف در طول 100 سال 
گذشته بود. امریکا در بیش از ۶0 کودتا و جنگ داخلي 
نقش داشته و ادامه فعالیت هاي مخرب و توطئه هاي 
آنها در النه جاسوسي به احتمال زیاد سرنوشتي شبیه 

۶0 کشور دیگر را براي ما رقم مي زد. 
امی��ر سرلشکر موسوي گف��ت: امریکا ک��ه حامي و 
پشتیبان اصلي رژی��م منحوس پهلوي ب��ود و تمام 
توان و تالش خود را براي جلوگیري از پیروزي انقالب 
اسالمي به کار گرفته و ناکام شده ب��ود؛ سفارتخانه 
خود را به پایگاهي براي طراحي و اجراي توطئه هاي 
گوناگون علیه انقالب اسالمي تبدی��ل کرد، تا از این 
طریق بتواند انقالب اسالمي مردم ایران را به شکست 
یا انحراف بکشاند. این بود که جوانان انقالبي ما رفتند 

و مرکز توطئه را تعطیل کردند. 
   امری�کا از هی�چ اقدامي علیه مل�ت ایران 

فروگذار نکرد 
وي گفت: پس از پی��روزي انقالب، دشمني امریکا با 
ملّت ایران ادامه پیدا کرده است؛ از حمایِت گروه هاي 
سیاسي مخالف، حمله نظامي مستقیم، سازماندهي 
گروه هاي تروریستي، تحریک و حمایت رژیم بعثي، 
حمله به نفتکش ها و سکوهاي نفتي، هدف قراردادن 
هواپیماي مسافربري، تا اعمال تحریم هاي ظالمانه 
علیه ملّت ای��ران، مسدود ک��ردن دارایي هاي ایران، 
راه اندازي جنگ نرم علیه ایران ت��ا طراحي و اجراي 
جنگ هاي نیابتي و دهها اقدام خبیثانه و جنایتکارانه 
دیگر علیه مردم ایران.  سرلشکر موسوي تصریح کرد: 
سرکرده نظام سلطه یعني امریکاي جهانخوار از هیچ 
اقدامي علیه ملّت ایران فروگذار نک��رده است، اّما به 
حول و قوه الهي همه توطئه ها با شکست مواجه شده 
و ایران سربلنِد اسالمي به مسیر خود ادامه مي دهد. 
امروز انقالب  اسالمي و فریاد حق طلبي و عدالت خواهي 
ملّت بزرگ ایران در برابر استکبار جهاني، از مرزهاي 

ایران فراتر رفته و ملّت هاي مستضعف را متوجه خود 
کرده است. 

    امریکا با سرعت بیشتري به سقوط نزدیك 
مي شود

فرمانده کل ارتش تأکید ک��رد: در پرتو الهام بخشي، 
استکبارستیزي و مقاومت اسالم��ي، شیطان رانده 
شده از منطقه، طعم تلخ شکس��ت و سرخوردگي را 
چشیده و جایگاه خود را از دست داده و در مسیر افول 
با سردمداری ترامپ با سرع��ت بیشتري به سقوط 
نزدیک مي شود.  سرلشکر موس��وي گفت: برخي از 
اندیشمندان غربي با ارائه شواهد و قراین افول امریکا 
را پیش بیني کرده اند و مقایسه 20 سال پیش امریکا 
با 10 س��ال پیش و ام��روز در عرصه ه��اي سیاسي، 
اقتصادي و نظام��ي مؤید این پیش بین��ي است، اّما 
تکیه گاه و استدالل محکم ما وعده تخلف ناپذیر الهي 

است که قطعاً جبهه حق بر باطل پیروز مي شود. 
وي گفت: در آغاز فصل جدیدي از حیات طیبه انقالب 
اسالمي و طلیعه گام دوم انق��الب، بر همگان به ویژه 
جوانان عزیز الزم است، ف��راز و فرودهاي گذشته را 
دقیق بشناسند و از رویدادهاي گذشته درس بگیرند. 
زیرا دشمن ب��ا جدیت به دنبال تحری��ف واقعیات و 
حقایق است.  فرمانده کل ارت��ش تصریح کرد: ملّت 
ایران فتنه هاي زیادي را پشت سر گذاشته که بعضاً با 
خسارت هایي هم همراه بوده، اما دشمن دست از فتنه 
برنداشته است، از مقابله نظامي تقریباً ناامید شده، در 
جنگ اقتصادي به یأس رسیده و در آستانه شکست 
است، اّما از فتنه ناامید نیس��ت، قطعاً بدانید فتنه ها 
در راه است. به خاطر داشت��ه باشید که شیطان یک 
چهره ندارد، شیطان با لباس هفت رنگ و هفت وصله 

اغواگري مي کند. 
   دشمني امریکا با ایران به موضوع هسته اي 

یا به فرد خاصي محدود نیست
وي تأکید کرد: خواهران و ب��رادران عزیز! دشمني و 
عداوت امریکا با ملّت ایران، نه به موضوع بخصوصي 
مثل موضوع هسته اي منحصر و ن��ه قائم به شخص 
است، تضاد غرب و امریکا با ایران یک تضاد راهبردي 
است ن��ه تاکتیکي، اخت��الف بین نظ��ام استکبار و 
جمهوري اسالمي ماه��وي و محتوای��ي و ریشه اي 
است.  سرلشکر موسوي افزود: امریکا خود را در تقابل 
با اسالِم ضداستکباري تعری��ف کرده و تقابل و حّتي 
به ظاهر تعامل شان با نظام در همه دوره ها به جهت 

خنثي سازي، براندازي یا انحراف نظام است. 
    تجربه نش�ان داده زانو زدن مقابل دشمن 

دستاوردي ندارد
وي تأکید کرد: آموزه هاي دین مبین اسالم و تجربیات 
سال های گذشته نشان داده، هرگز زانو زدن در برابر 
دشمن بي رحم و ناجوانمرد و بوسه زدن بر پنجه گرگ 
خونخوار، براي انقالب و م��ردم دستاوردي نخواهد 
داشت.  سرلشکر موسوي در ادامه با بیان اینکه نظام 
سلطه براي ادامه استیالي خود، تالش مي کند گفتمان 
سازش را در قالب واژه هاي خاکستري به ایران تحمیل 
کند، گفت: تغییر رفتار ایران از اردیبهشت 98 و اتّخاذ 
راهبرد مقاومت فعال باعث تغییر در محاسبات و رفتار 
نظام استکبار گردیده و عقالي آنها این پیام را درك 
کرده اند که دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده 
و ایران براي پاسخ به فشارها، امکانات، اراده و اجماِع 
الزم را دارد. پیام این اجتماع، امروز در یک هزار نقطه 
کشور براي دشمن این است که ملّت ایران راهي را که 

آمده با قدرت ادامه خواهد داد. 

نماینده ولي فقیه در سپاه: 
انقالبي ها اهل تعامل با شیطان نیستند

نماین�ده ول�ي فقی�ه در س�پاه ب�ا بی�ان اینک�ه انقالبي ه�ا اه�ل 
تعام�ل با ش�یطان نیس�تند، گف�ت: انقالبی�ون با ش�یطان تعامل 
نمي کنن�د، ام�ا ب�ا س�ایر ملت ه�اي دنی�ا اه�ل تعامل هس�تند. 
به گزارش رسا، حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي روز گذشته در مراسم 
راهپیمایي گرامیداشت یوم اهلل 13 آبان در قم، ضمن گرامیداشت یوم اهلل 
13 آبان گفت: مردم شریف ایران اسالمي همواره با همه وجود، والیتمداري 
خود را اثبات کرده اند. وي قم را خاستگاه انقالب اسالمي دانست و با بیان 
اینکه حوزه علمیه مرکز حفظ، نشر و تداوم انقالب است، ادامه داد: مردم 
والیتمدار ایران از همه دارایي هاي خود گذشتند، اما دست از آرمان هاي 

انقالب اسالمي نکشیده و نخواهند کشید. 
حجت االسالم حاجي صادقي با اش��اره به اینکه روز 13 آب��ان روز اعالم 
تبري و انزجار نسبت به استکب��ار است، ابراز داش��ت: دین و نظامي که 
استکبارستی��زي، کفرستیزي و ظل��م ستیزي نداشت��ه باشد، اسالمي 
نیست؛ مردم والیتمدار ایران توالي خود را در راهپیمایي اربعین حسیني 
و تبراي خود را با شرکت در راهپیمایي 13 آبان نشان مي دهند. نماینده 
ولي فقیه در سپاه با بیان اینکه دین و نظام ما با امریکا، رژیم اشغالگر و آل 
سعود خائن سر سازش ندارد، خاطرنشان کرد: دین ما مظهر ظلم ستیزي 
و عدالت خواهی است؛ دشمني استکبار با ما بر سر والیت اهلل است، از این 
رو هیچ گاه نمي توانیم با آنها سازش داشته باشی��م. وي با اشاره به اینکه 
دشمن از غلبه بر ملت ایران عاجز است، افزود: دشمنان بدانند امروز نسل 
جدید انقالب قوی تر، محکم تر و با بصیرت تر از نسل اول در سنگر انقالب 
اسالمي ایستاده اند و به رغم تبلیغات گسترده دشمن و تهاجم فرهنگي آن 
وارثان خوبي براي شهدا بوده و گفتمان انقالب و مقاومت را ترك نخواهند 
کرد. حاجي صادقي با بیان اینکه خدا را شاکر هستیم که رهبري بصیر، 
فرزانه و حکیم داریم که از انقالب اسالمي در برابر همه توطئه ها پاسداري 
مي کنند، گفت:  اي مسئوالنی که به برکت خون شهدا و انقالب به مقام 
رسیده اید در درك مواضع و فرامین رهبري و در عمل به منویات ایشان 

ثابت قدم باشید. 
نماینده ولي فقیه در سپاه با بیان اینکه تسخیر النه جاسوسي کمر استکبار 
را شکست، عنوان کرد: انقالب نخست نوکر استکبار یعني رژیم شاهنشاهي 
را از پاي در آورد و انقالب دوم یعني تسخیر النه جاسوسي اصل استکبار و 
به قول برخي کدخدا را زمین زد؛ امروز به کوري چشم استکبار از مظلومان 
منطقه دفاع مي کنیم و با عنایات الهي همه صحنه هاي مقاومت به پیروزي 
رسیده است؛ مگر مي شود حسیني بود و با امریکا کنار آمد؟ مگر مي شود 

پیرو حسین)ع( بود و با ظلم هاي استکبار کنار آمد؟
وي با اشاره به شعار محوري »افول و شکست استکبار« تأکید کرد: ما امروز 
سنگرهاي کلیدي جهان یعني قلوب ملت ها را فتح کرده ایم و استکبار در 
سراشیبي سقوط قرار گرفته است؛ امروز عمر امریکا و استکبار به پایان 
رسیده و مرگ و نابودي آن را به زودي شاهد خواهیم بود. حجت االسالم 
حاجي صادقي ابراز داشت: آقایاني که از تعامل سخن مي گویید و بچه هاي 
انقالبي را اهل تقابل مي دانید، بدانید انقالبیون با شیطان تعامل نمي کنند، 
اما با سایر ملت هاي دنیا اهل تعامل هستند؛ ق��رآن به ما مي گوید اگر با 
شیطان تعامل کنیم عزت خود را از دست خواهی��م داد؛ شما خدا، امام 
زمان)عج(، رهبري و مردم را دارید بنابراین چه نیازي به استکبار دارید؟ ما 
اهل تعامل هستیم، اما نه تعامل از موضع ذلت و سازش با کفر. نماینده ولي 
فقیه در سپاه با بیان اینکه مسئوالن، مدیران و نخبگان بدانند که انقالب 
ایستاده و مرگ تدریجي و سقوط استکبار رسیده است، خاطرنشان کرد: 
طرفداران مذاکره از سرنوشت شوم و تلخ تعامل کنندگان با استکبار عبرت 
بگیرند. وي با اشاره به اینکه جوان��ان با روحیه انقالبي و شجاعت خود به 
شهدا پشت نمي کنند، گفت: دشمن براي جوانان ما نقشه دارد و مي خواهد 
با حرکت هاي ایذایي و شبیخون هاي فرهنگي اراده آنها را متزلزل کرده و 

باورشان را تغییر دهد. 

  گزارش

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: 
 امریکایی ها در توطئه تحریم هم

 شکست خواهند خورد
رئی�س جمهور ضم�ن گرامیداش�ت 
فرا رس�یدن 13 آبان س�الروز تسخیر 
النه جاسوسي، اظهار داشت: 13 آبان 
از یك س�و ی�ادآور حض�ور فداکارانه 
دانش آم�وزان در حرک�ت حق جویی 
و اس�تقالل طلبی م�ردم ای�ران و 
از س�وي دیگ�ر ب�ه عن�وان روز ملي 

مبارزه با اس�تکبار جهاني نام گذاری ش�ده اس�ت تا ب�ر بیداري 
نس�ل ها نس�بت به تاریخ طوالني مقاومت و مبارزه مردم ایران با 
نقش�ه ها و طراحي هاي بیگانگان بیفزاید و عزم و آگاهي نس�بت 
ب�ه راه هاي پی�روزي و پیش�رفت پی�ش روي مل�ت را ب�اال ببرد. 
به گزارش پایگ��اه اطالع رسانی دفتر ریاست جمه��وري، دکتر حسن 
روحاني در جلسه عصر دیروز هیئت دولت،  ب��ا بیان اینکه دولت هاي 
مختل��ف امریکا در ط��ول چند ده��ه گذشته روش ه��اي مختلفي را 
آزموده ان��د، افزود: امریک��ا در 13 آبان 1343 مستقیم��ا به رژیم شاه 
دستور داد امام را تبعید کند چون ام��ام در آن سخنراني پرشور علیه 
کاپیتوالسیون فرمودند که منفورترین دولت ن��زد ملت ایران، دولت 
امریکاست؛ بنابراین 13 آب��ان از اول یک جریان ض��د امریکایي بوده 
است. وي ادامه داد: امریکا بعد از 13 آبان 1343 دوباره در 13 آبان ماه 
135۷ در امور داخلي ایران و در جریان نهضت انقالب اسالمي مداخله 
کرد و این دخالت ها بود که دانشجویان خط امام را با احساس نگراني 
از تکرار توطئه هاي امریکا و تکرار 28 مرداد 1332 مجبور به واکنش 

علیه امریکا کرد. 
رئیس جمهور با اشاره ب��ه آخرین مداخله امریکا که ب��از هم مقارن با 
13 آبان ماه بود، خاطرنشان کرد: در 13 آبان ماه 139۷ بود که امریکا 
بدترین تحریم ها را در طول تاریخ ب��ه ملت ایران تحمیل کرد اما قطعا 
امریکا در این توطئه ه��م شکست مي خورد و اکن��ون امریکایی ها به 
روشني فهمیده اند که تحریم مسیر پیروزمندانه اي نیست. امیدواریم 
دانش آموزان، دانشجویان و سایر ملت با وحدت و همبستگي این مسیر 

پیروزمندانه را با قوت و قدرت ادامه دهند. 

با حضور رئیس سازمان انرژي اتمي آغاز شد
 IR6 گازدهي سانتریفیوژهاي نسل جدید

در نطنز
ماش�ین هاي  گازده�ي  عملی�ات 
 IR6 سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید
با حضور رئیس س�ازمان ان�رژي اتمي 
روز گذش�ته در مجتمع غني س�ازي 
شهید احمدي روش�ن نطنز آغاز شد. 
به گزارش ایرن��ا، علي اکب��ر صالحي در 
مراسم راه اندازي و رونمایي زنجیره 30 

تایي ماشین هاي IR6 در سایت هسته اي نطن��ز گفت: تقارن امروز و 
این افتتاحیه ب��ا 13 آبان را به فال نیک مي گیری��م این نشان مي دهد 
که خون شهداي م��ا پایمال نش��ده و جوانان غیور و شج��اع سازمان 
انرژي اتمي ک��ه مجاهدان راه علم هستند در فراین��د پر چالشي که با 
دنیاي غرب و استکبار داریم امروز نشان دادند راه بزرگواران و شهداي 
هسته اي را ادامه دادند و هیچ گاه این حرکت را با کندي و یا ایستایي 
رو به رو نخواهند کرد. وي افزود: امروز شاهد راه اندازي زنجیره 30تایي 
ماشین ها IR6 هستیم، البته مسائل بی��ش از این حرف هاست. اینجا 
مجموعه اي تحت عن��وان اس 8 است ک��ه سانتریفیوژهایي که مورد 
تست و آزمایش قرار مي گیرند اول در این مکان تست هاي گوناگون و 
تثبیت هاي مکانیکي را روي آن انجام مي دهند و بعد آن را در گود که 

جاي اصلي سانتریفیوژهاست مي برند. 
صالح��ي ی��ادآور شد: اینج��ا مح��ل تحقی��ق و توسعه اس��ت تعداد 
سانتریفیوژهایي که عزیزان ما در فاصل��ه دو ماه در اینجا نصب کردند 
قریب به 15 سانتریفیوژ نسل جدید است که دستاورد بسیار عظیمي 
است، ملت ایران به این ترتیب متوجه مي شوند عزیزان ما در سازمان 
انرژي اتمي همواره فعال بودند هیچ گاه فعالیت های شان با کندي رو 
به رو نبوده و متوقف نشده بود اگر چنین بود ما نمي توانستیم در عرض 
دو ماه بیش از 2 هزار و ۶۶0 سو به ظرفیت سویي را که االن داریم اضافه 
کنیم، همچنین االن مقدار سو ما به 8۶۶0 س��و رسیده است و تولید 
اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود االن به بیش 
از 5 هزار گرم در روز رسیده است یعني 10 برابر شده است. وي تصریح 
کرد: این فق��ط در فاصله دو ماه بوده است و عزی��زان ما شبانه روز کار 
کردند در ایام محرم و صفر دوستان ما عاش��ورا و اربعین اینجا بودند و 
اینها ادامه دهنده راه حضرت اباعبداهلل بودند در برپایي پرچم اسالم به 

این چالش علمي به زیبایي درخشیدند. 
صالحي ضمن قدرداني از 15 هزار پرسنل سازمان انرژي اتمي یادآور 
شد: امروز سه افتتاحیه به صورت نمادین داریم که یکي از آنها زنجیره 
میاني 30 تای��ي IR6 است که پیش از این زنجی��ره 20 تایي را در 20 
فروردین نصب کرده بودیم و یک زنجیره 10 تایي هم داشتیم، بنابراین 
االن تعداد IR6 به ۶0 ماشین رسیده که هر کدام 10 سو و در مجموع 

۶00 سو به ظرفیت موجود اضافه کردند. 
رئیس سازمان انرژي اتمي گفت: قرار نبود زنجیره 30 تایي را اکنون 
راه اندازي کنیم، قرار بود بع��د از اینکه کارها را در زنجیره 20 تایي به 
سرانجام مي رسانیم سه چهار سال بعد این کار انجام شود، اما چالش 
سیاسي که غرب براي ما پدید آورد باعث شد مسئوالن ارشد نظام این 
تصمیم را بگیرند و دستور مقامات ارشد کشور این بود که این چالش 
را حتما به نمایش بگذاریم، که ت��وان و اراده جمهوري اسالمي ایران 
آن چنان است که اراده کنند به فوریت آنها را عملیاتي مي کنند و این 
کاري را که همکاران م��ا انجام دادند بزرگان ای��ن فناوري و نخبگان 

مي دانند که چه کار بزرگي انجام شده است. 
جمهوري اسالمي ایران تاکنون در سه گام خود از میان پنج تعهد اصلي 
برجامي )سقف ذخایر، سقف درصد غني سازي، زمان بندي تحقیق و 
توسعه، تعداد ماشین هاي غني س��ازي و نظارت ها( سه تعهد را کنار 
گذاشته است. ایران براساس بیانیه 18 اردیبهشت شوراي عالي امنیت 
ملي در توقف برخي تعهدات برجامي، اقداماتي را در قالب گام هاي اول 

و دوم صورت داد. 
در گام اول ایران از 300 کیلوگرم اورانیوم غني شده 3/۶۷ درصد عبور 
کرد و در پایان این گام و زمان ورود به گام دوم )1۶ تیر ماه( نیز عنوان 
شد که ای��ران از این به بعد سقف غني س��ازي 3/۶۷ درصد را رعایت 
نمي کند و یک روز بعد هم بهروز کمالوندي سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي در گفت وگو با فارس خبر داد که سقف اورانیوم غني شده ایران 

به 4/5 درصد رسیده است. 
در گام س��وم نیز سازمان ان��رژي اتمي موظف ش��د در زمینه تحقیق 
و توسعه هر آنچه نی��از فني کشور است، بالفاصله ش��روع کند و تمام 
تعهداتي را که در زمینه تحقیق و توسعه در برج��ام مدنظر بوده کنار 

بگذارد. 
به نظر مي رسد، اق��دام دیروز سازمان انرژي اتم��ي در تداوم گام سوم 
کاهش تعهدات برجامي صورت گرفته است. حال آنکه تا پایان مهلت 
دوماهه گام سوم به طرف هاي اروپایي ) 1۶ آبان( چند روز بیشتر باقي 
نمانده است. باید دید اقدامات ایران در گام چهارم کاهش تعهدات با چه 
کیفیتي آغاز و شامل چه محدودیت هایي در کاهش تعهدات برجامي 

خواهد بود. 
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       قضائی

رئیس ق�وه قضائی�ه، تعام�ل جدي ب�ا دولت، 
مجلس و س�ایر دس�تگاه ها را راهب�رد جدي 
ق�وه قضائیه دانس�ت و گفت: تعامل ب�ا دولت، 
مجل�س و دس�تگاه ها راه�کار اصل�ي ب�رون 
رفت از مش�کالت کش�ور اس�ت و ما همه قوا، 
نهادها، رس�انه ها و دغدغه مندان کشور را در 
مس�یر مبارزه با فس�اد در کنار خود مي دانیم. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومي ق��وه قضائیه، 
آیت اهلل سیدابراهی��م رئیسي در جلس��ه شوراي 
عالي قوه قضائیه، 13 آب��ان را نماد هویت و اصالت 
استکبارستیزي انقالب اسالمي دانست و تصریح 
کرد: چهار دهه است که جمهوري اسالمي، پرچم 
استکبارستیزي را به دوش دارد و به رغم همه فتنه ها 
و توطئه هاي دشمنان به ویژه امریکا، امروز دست 

تفوق و برتري از آن جبهه انقالب اسالمي است. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فهرست خباثت هاي 
امریکا در منطقه و جهان، طوماري بلندباال است، 
ادامه داد: 13 آبان، نماد و نم��ود استکبارستیزي 
امت اسالمي و نشان دهن��ده ماندگاري این پرچم 
در همه نسل ها و عصرهاست؛ چنانکه امروز دانش 
آموزان، دانشجویان و نسل هاي سوم، چهارم و پنجم 
انقالب روز به روز ب��ا این فرهنگ آشناتر مي شوند 
تا ان شاءاهلل در مواقع الزم، ب��ا زمان شناسي خود، 
عکس العمل هاي درخور نشان دهند و در صحنه 

حضور یابند. 
آیت اهلل رئیسي، جمهوري اسالمي را الگویي موفق از 
40 سال حکومت داري و سیاست ورزي بدون امریکا 
براي مردم و دولت های منطقه و جهان توصیف کرد 
و یادآور شد: امروز به رغم جنگ سنگین اقتصادي، 
سیاسي، رواني و اقتصادي دشمن علیه ملت ایران، 
به لطف خدا جمهوري اسالمي با ابتنا به ارزش های 

اسالمي، خواست م��ردم و رهبري هاي حکیمانه 
رهبر معظم انقالب در مسیر تعالي و پیشرفت خود 

به پیش مي رود. 
    گزارش گزارشگر حقوق بشر از ایران غلط 

و بي مبناست
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگري از سخنان خود 
با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر حقوق بشر ایران، 
تأکید کرد: م��ا در چهار دهه گذشت��ه بارها اعالم 
کرده ایم که حکومت مان مبتني بر شریعت است و در 
خصوص آنچه مربوط به اجراي احکام الهي در بحث 
کیفرها و مجازات هاست، با هیچ فرد و نهادي سخن 
و بحث نداریم. در قوه قضائیه نیز شرع انور، مبناي 
اصلي کار است و تعجب مي کنم فردي که مسلمان 
است، بدون توجه به آی��ات، روایات و سنت نبوي، 
مطالبي را تدوین کرده و توجه ندارد که ما به هیچ 

عنوان از مبناي دیني خود دست برنمي داریم. 
آیت اهلل رئیس��ي اف��زود: نکته دوم ای��ن است که 
بخش جدي این گزارش ها از منابع ناسالم و معاند 
با نظام جمهوري اسالم��ي دریافت شده است که 
گزارش هایي کام��اًل غلط و ب��ي مبناست. چنین 
گزارش هایي باید براساس اطالعات معتبر و از منابع 
رسمي و مورد تأیید باشد. البته این گزارش مورد 
توجه نخواهد بود زیرا بر اساس حقد و کینه نسبت 
به جمهوري اسالمي تنظیم شده است اما به هر حال 
هر اطالعاتي براي تنظیم گزارش در زمینه حقوق 
بشر باید از ستاد حقوق بشر و منابع رسمي اخذ شود، 

نه گروه هاي معاند. 
   جراحي هاي قضایي در جهت تداوم سالمت 

اداري
رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه، راهبرد جدي 
دستگاه قضایي را تعامل با ق��وا عنوان کرد و گفت: 

امروز همکاري و تعامل را یکي از راهبردهاي جدي 
و تنها راه برون رفت از مشکالت، رونق تولید، مبارزه 

با فساد و ساماندهي امور مي دانیم. 
آیت اهلل رئیس��ي تصریح کرد: هم��ه اقدامات ما و 
جراحي هاي قضایي در جهت تداوم سالمت نظام 
اداري کشور، صیانت از دولتم��ردان و حمایت از 
خدمتگزاران به مردم است. طبعا ممکن است این 
اقدامات ابتدا مثل یک دارو در کام برخي افراد تلخ 
بیاید اما نهایتا تبدیل به سالمت نظام اداري کشور 
مي شود. بر همی��ن مبنا، ام��روز دولت، مجلس، 
دستگاه ها و همه دغدغه مندان ارزش های انقالب 
و پیشرفت کشور را در مسیر مب��ارزه با فساد در 
کنار خود مي بینیم و تأکید مي کنیم که مبارزه با 
فساد، اصالح امور و سالمت اداري در ذات انقالب 
اسالمي است. بنابراین هیچ گونه ناسالمتي و فساد، 
زیبنده نظام نیست و هیچ کس نباید آن را بپذیرد. 
رئیس ق��وه قضائیه در بخش دیگ��ري از سخنان 
خود با تأکید بر اینکه هیچ پرونده اي جز مواردي 
که شأن پرونده اقتضا مي کند، در دستگاه قضایي 
نباید بدون تعیین زمان رسیدگي بماند، اظهار کرد: 
نباید به نتیجه رسیدن پرونده ها به گذشت زمان 
سپرده شود بلکه باید مدت زمان رسیدگي به یک 
پرونده و به سرانجام رسیدن آن تعیین شود و براي 
خود قاضي مشخص باشد. این امر عالوه بر افزایش 
رضایتمندي مردم مي تواند از اطاله دادرسي نیز 

جلوگیري کند. 
    بازسازي سرمایه اجتماعي در دستور کار 

دستگاه قضایي
آیت اهلل رئیسي در بخش دیگري از سخنان خود با 
اشاره به نتایج یک نظرسنجي که از سوي رئیس 
حوزه ریاست قوه قضائی��ه در جلسه مطرح شد، 

خاطرنشان کرد: یکي از موارد مه��م در دستگاه 
قضایي، بازسازي سرمایه اجتماعي است و آماري 
ک��ه در حال حاض��ر در باب رضایتمن��دي مردم 
از رویکرد دستگاه قضایي به دس��ت آمده است، 
براي ما مسئولی��ت آور است. اینک��ه نگاه عموم 
مردم مثبت شود، در گرو اقدام��ات ماست و اگر 
این اقدامات دنباله نداشت��ه و مقطعي باشد، نظر 
مردم برمي گردد. بنابراین این نرخ ها قطعي نیست 
و همه چیز به تالش و پیگیري م��ا بستگي دارد. 
از طرفي، نبای��د فراموش کنیم ک��ه بین رویکرد 
کلي قوه قضائیه و آنچه در محاکم مي گذرد، باید 
تفاوت قائل شد؛ یعني ممکن است مردم از رویکرد 
دستگاه قضایي در مبارزه با فس��اد، رونق تولید و 
... رضایت داشته باشن��د اما مثاًل از رفتار قضات یا 
کارکنان راضي نباشند؛ بنابراین باید به طور جدي 
در نشست هایي با قضات و کارکنان، توصیه هاي 
الزم صورت گیرد تا می��زان رضایتمندي مردم از 
محاکم نیز افزایش یابد. آیت اهلل رئیسي با اشاره به 
طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این 
امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسالمي دانست 
و به نوعي مخالفت دستگاه قضایي با تصویب چنین 

طرحي را اعالم کرد. 
براساس این گزارش، غالمحسین اسماعیلي رئیس 
حوزه ریاست و سخنگوي قوه قضائیه با ارائه نتایج 
یک نظرسنجي که از س��وي یکي از دستگاه هاي 
رسمي کش��ور در چند استان انج��ام شده است، 
میزان استقبال مردم از رویکرد جدید قوه قضائیه 
را ۷۶ درصد اعالم کرد. سخنگوي دستگاه قضایي 
تأکید کرد: براساس آمارهاي موجود، این رویکرد 
در میان مردم امیدي ایجاد کرده که باید با استمرار 

تالش ها آن را زنده نگه داریم و تقویت کنیم. 
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