
3 چهارشنبه  18 اردیبهشت 1398  شماره 5016  ویـکرد ر

درخواست وزارت کشور برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس
رئیس پژوهش��کده ش��ورای نگهبان از درخواس��ت وزارت کشور از این شورا 

برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت الکترونیکی خبر داد.
س��یامک ره پیک گفت: ش��ورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات نظراتش 
درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعالم کرده است. 

وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در ش��رایط ش��ورای 
نگهبان برای برگزاری انتخابات به ش��کل الکترونیک ایجاد نشده است، اظهار داشت: 

الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را 
شامل می شود که بخشی از آنها در دوره های گذشته انتخابات نیز اجرا شده است.

وی مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات را مربوط به صندوق های رأی الکترونیک دانست 
و تصریح کرد: در دوره قبلی انتخابات ریاست  جمهوری وزارت کشور نتوانست ایرادات شورای 

نگهبان نسبت به صندوق های رأی الکترونیک را برطرف کند، اما در انتخابات شوراها اجرا شد.

شورای نگهبان
شورای عالی امنیت  ملی در روند اجرای برجام تجدیدنظر کند

عضو کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس گفت: پس از بدعهدی های 
طرف مقابل در اجرای برجام شورای عالی امنیت  ملی درباره این موضوع تجدیدنظر کند.
عالء الدی��ن بروج��ردی درباره تصمیم دولت مبنی بر کاهش س��طح اجرای 
تعهدات برجام، گفت: دولت و مش��خصاً ش��ورای عالی امنی��ت  ملی باید تجدید 

نظر جدی در روند اجرای برجام از س��وی کشورمان اتخاذ کند. وی با بیان اینکه 
تجدیدنظ��ر در روند اجرای برجام از س��وی ای��ران به معنای خ��روج از این معاهده 

بین المللی نیس��ت افزود: اینگونه نیس��ت که ایران تعهداتی را بپذیرد و آن را به صورت 
یک سویه و به خوبی اجرا کند و طرف های دیگر به تعهدات خود عمل نکنند.

وی ب��ا تاکید براینکه ایران نیز باید بخش��ی از تعهداتی را ک��ه در برجام پذیرفته را 
کاهش دهد، اضافه کرد: مجلس بر این موضوع پافشاری دارد که دولت با سیاست جدید 

در مقابل بدعهدی های آمریکا و اروپایی ها در روند اجرای برجام برخورد داشته باشد.

نظرگاه
باید در اجرای »برجام« تجدیدنظر کنیم

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: اروپایی ه��ا هیچ کدام به وظایف 
و تعه��دات خود عمل نکردند، به همین جهت عق��ل اقتضا می کند که ایران در 

چارچوب منافع خود در مورد اجرای برجام تجدیدنظر کند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور درخصوص تصمیم دولت مبنی بر کاهش سطح 

اجرای تعهدات برجام، گفت: برجامی باقی نمانده است که سطح اجرای آن کاهش یابد. 
وی تصریح کرد: برجام خانه ویرانه متروکه تار عنکبوت گرفته ای اس��ت که آقای روحانی 

مثل خانم »هاویشام« در آن باقی مانده است و اال چیزی از برجام باقی نمانده است.
وی اظهار داشت: بارها قبل از خروج آمریکا از برجام، برجام توسط آمریکا نقض شد، با 
خروج آمریکایی ها دیگر چیزی از برجام باقی نمانده است که بخواهد نقض شود. در حال 
حاضر نیز تهدیدات متعدد و مخالف با برجام توسط آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است، 

از جمله تحریم های هسته ای که این اقدامات کاماًل برخالف تعهدات برجام است.

دیدگاه

تبیین حقیقت در جنگ
یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین است؛ 
حقائق را بدون تعصب روش��ن کنن��د؛ بدون حاکمیت 
تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده. اینها مضر 
است. جناح و اینها را باید کنار گذاشت، باید حقیقت را 
فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار 
یاسر تبیین حقیقت بود. چون آن جناح مقابل که جناح 
معاویه بود، تبلیغات گوناگونی داشتند. همینی که حاال 
امروز به آن جن��گ روانی میگویند، این جزو اختراعات 
جدید نیس��ت، ش��یوه هاش فرق کرده؛ این از اول بوده. 
خیلی هم ماهر بودن��د در این جنگ روانی؛ خیلی. آدم 
نگاه میکند کارهایش��ان را، می بیند که در جنگ روانی 
ماه��ر بودند. تخری��ب ذهن هم آس��انتر از تعمیر ذهن 
اس��ت. وقتی به ش��ما چیزی بگویند، سوءظنی یک جا 
پیدا کنید، وارد ش��دن س��وء ظن به ذهن آسان است، 
پاک کردنش از ذهن س��خت است. لذا آنها شبهه افکنی 
میکردند، سوء ظن را وارد میکردند؛ کار آسانی بود. این 
کسی که از این طرف، خودش را موظف دانسته بود که 
در مقابل این جنگ روانی بایستد و مقاومت کند، جناب 
عمار یاس��ر بود، که در قضایای جنگ صفین دارد که با 
اس��ب از این طرف جبهه، ب��ه آن طرف جبهه و صفوف 
خودی میرفت و همین ط��ور این گروه هائی را که - به 
تعبیِر امروز، گردانها یا تیپهای جدا جدای از هم - بودند، 
به هر کدام میرسید، در مقابل آنها می ایستاد و مبالغی 
ب��رای آنها صحبت میکرد؛ حقائقی را برای آنها روش��ن 
میکرد و تأثیر میگذاش��ت. یک جا میدید اختالف پیدا 
ش��ده، یک عده ای دچار تردید شدند، بگو مگو توی آنها 
هست، خودش را بسرعت آنجا میرساند و برایشان حرف 
می��زد، صحبت میکرد، تبیین میک��رد؛ این گره ها را باز 

میکرد. بنابراین، بصیرت مهم است. 

 بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری
و سپاه حفاظت ولی امر
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مخاطب شمایید

شما مامور اسالم و جمهوری اسالمی هستید
صفحه ریحانه پس��تی درباره اس��تفاده ابزاری از 
تصاویر زن��ان برای فروش کتاب منتش��ر کرد و 
نوش��ت: روایت هایی از بازدید رهبر انقالب از نمایش��گاه 
کتاب در بهار کتاب ۹۸. رهبر انقالب در جریان بازدید از 
نمایشگاه کتاب و خطاب به وزیر ارشاد، استفاده ی ابزاری 
از تصویر زنان روی جلد بعضی کتاب ها را جزو مواردی یاد 
کردن��د که وزارت ارش��اد باید درب��اره آن مراقبت کند و 
گفتند: »تحت تاثیر برخی جوها نباید قرار گرفت. ش��ما 
مأمور اس��الم و جمهوری اس��المی هستید. رودربایستی 
نکنید. اگر کتابی به خواننده و مخاطبش زیان می رساند 
باید جلویش را گرفت. در همین کش��ورهای غربی که با 
وقاحت دم از آزادی بیان می زنند محدودیت هایی در چاپ 
و انتشارات هست که اگر بیشتر از ما نباشد کمتر نیست.«

 پرهیز از برگزاری ضیافت افطاری
در ماه مبارک رمضان

ش��هیندخت موالوردی نوشت: دعوت شورای 
عالی سیاس��ت گذاری احزاب زنان اصالح طلب 
از سایر احزاب، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
ب��رای پرهیز از برگزاری ضیافت افطاری در ماه مبارک 
رمض��ان. ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اح��زاب زنان 
اصالح طلب در نشس��ت مورخ ۹۸/۲/16 خود، با تاکید 
بر لزوم اس��تمرار کم��ک به مناطق س��یل زده، ضمن 
تصمی��م به عدم برگ��زاری ضیافت افطار س��االنه ی 4 
حزب عضو این ش��ورا، از تمامی دفاتر و شعب خود در 
سراس��ر کش��ور خواس��ت تا ضمن ح��ذف برنامه های 
افطاری، هزینه های مربوطه را از طریق واریز به حساب 
اعالم شده از طرف سازمان هالل احمر، برای کمک به 
هموطن��ان آس��یب دی��ده در س��انحه ی س��یل اخیر 
اختصاص دهند. این ش��ورا همچنین از دیگر احزاب، و 
نی��ز دس��تگاه های اجرایی و نهاده��ای عمومی جهت 

مشارکت در این پویش ملی دعوت بعمل آورد.

 پیشنهاد یک دیپلمات 
برای واردات خودروهای دست دوم

حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن نوش��ت: 
سال هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی 
مانند روس��یه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی 
تولید خودرو هم هس��تند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، 
کاهش قیمت و افزایش اس��تانداردهای محیط زیس��ت، 
مه��م  کمپانی ه��ای  دوم  دس��ت  خودروه��ای  واردات 
اتومبیل سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند. 
اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و  پژو و دیگران 
صورت نگرفته بود امروز ش��رایط صنعت خودرو در ایران 
متفاوت بود. اما در شرایط تحریم و محدودیت های متعدد 
دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که 
می تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش 

دهد، در ایران نیز شایسته بررسی جدی تری است.

سیاست مجازی

اول
بت 
نو
آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله اي

(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)

ایستگاه  اجراى  منظور  به  دارد  نظر  در  یزد  استان  گاز  شرکت 
حفاظت کاتدیک در TBS کوچه یاسمن بلوار جمهورى اسالمى یزد 

از طریق مناقصه اقدام نما ید .
گزاري  بر  قانون  ماده 12  (ج)  بند  اجرایی  نامه  آیین  براساس  لذا 
مناقصات  به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 85/07/16 از کلیه 
بودجه   و  برنامه  سازمان  ازسوي  شده  صالحیت  تایید  شرکتهاي 
پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و  کشور که داراي حداقل 
تأیید صالحیت  گواهینامه  گازو  و  نفت  رشته  در   5 پایه  حداقل  یا 
ایمنى امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید 
که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان 
اجراي کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتى شرکت گازاستان یزد 

به نشانى : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 035-36238522

ضمنًا نامه اعالم آماد گى واسناد ومدارك ارزیابی کیفی میبایست 
فرا  آگهی  نوبت  آخرین  چاپ  تاریخ  از  )14روز  هفته  (دو  حداکثر 
قراردادهاي  امور  به  شماره  اخذ  و  دبیرخانه  در  ثبت  از  پس  خوان 
شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارك 

ارسالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*وصول اسناد ومدارك تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی 

براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
*فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی

www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی 
است.

شرکت گازاستان یزد

/
شرکت گاز استان یزد

کمک 280 میلیارد ریالى فوالد خوزستان به مناطق سیل زده

ادامه از صفحه اول
مس��افران انق��الب برعکس برخ��ی امریکا را 
کدخ��دا نمی دانن��د و ب��ا همه دنی��ا از جیبوتی تا 
عربس��تان و لبن��ان ت��ا زمانی در صل��ح و آرامش 
هس��تند که ش��ان انقالب و م��ردم را حفظ کند، 
مس��افران جاده انقالب برایشان فرقی نمی کند که 
کشورهای میکروسکوپی منطقه بیش از کوپنشان 
اظهارات ناجور بی��ان کنند یا ایالت متحده امریکا 
برایش شاخ و شانه کشیده و ناو هواپیمابر را برای 
تهدید بفرستند، وقتی گردنکشی بی منطق ببینند، 
وقتی زورگویی به ملت و آرمانشان را بشنوند هیچ 
مماش��اتی نداش��ته و س��ینه س��پر می کنند تا از 
س��رزمینی که با عشق، فداکاری و ایثار مهیا شده 

است حراست کنند.
این روزها که امریکا تهدیداتش را علنی کرده 
و چش��م کور نهاده��ای بین الملل��ی نمی بیند که 
چطور بر خ��الف قواعد و قوانی��ن بین المللی یک 
دول��ت به جنگ تهدید می ش��ود، ای��ن روزها که 
ایال��ت متحده به جز خ��روج غیرقانونی از تعهدی 
الزام آور )برج��ام( تحریم های غیرقانونی را در برابر 
ملت جمهوری اسالمی روا داشته و رسوایی حقوق 
بش��ر را بی��ش از پیش در مبارزه ب��ا متجاوزان به 
حقوق ملت به رخ می کش��د، نباید از مس��یری که 
هم حق اس��ت و هم انسانیت و هم قانون تاییدش 
می کند عقب نشس��ت، امریکا با س��ر و صداهایی 
ک��ه راه اندخته می خواهد ترس��ش را از نیروهای 
مقاومت و پیروزی های گسترده این نیروها مخفی 

کرده و با فش��ار بر جمهوری اس��المی ایران کاری 
کند که مرکز مقاومت عقب نشینی کند تا دیگران 
هم به تبع آن از مبارزه با تروریست های داعشی، از 
مبارزه با صهیونیست های متجاوز دست کشیده و 
اجازه دهند تا به کودک کشی هایشان ادامه دهند.

 ای��ن روزها رجزخوانی امریکا دو وجهی ش��ده 
اس��ت به ج��ز تالش برای عقب کش��یدن هس��ته 
مقاومت تالش دارد تا با ترس��اندن دنیا اروپا و باقی 
کش��ورها را در برابر گزینه یا جنگ یا تحریم ایران، 
گذاشته و با خود همراه سازد تا درست در ثانیه های 
آخ��ری که مچش به خاک نزدیک می ش��ود بتواند 
جان ت��ازه ای بگیرد غافل از اینکه ش��واهد و قرائن 
شکست و به خاک نشستن برای او را فریاد می زند.

واقعی��ت این اس��ت که ایالت متح��ده امریکا 
حتی در درون کش��ورش طرفداری برای آغاز یک 
جن��گ دوباره حت��ی جنگ با کش��وری کوچک و 
بی تجهیزات ندارد، عالوه بر آن بودجه این کش��ور 
که به دلی��ل ریخت و پاش در جنگ های ناروا کم 
شده روز به روز کم و کمتر شده و بنابراین ترامپ 
برای ش��روع جنگ با مش��کالت اعتباری فراوانی 
روبه رو خواهد بود، اگ��ر این بخش را هم به دلیل 
تامین اعتراف از کیف پول سعودی ها نادیده گرفته 
و اینط��ور درنظر بگیریم ک��ه کل هزنیه جنگ را 
آل سعود تقبل می کند، باید بدانیم که طبق قواعد 
جدید ایالت متحده هیچ جنگی با دس��تور رئیس 
دولت آغاز نخواهد ش��د و رئیس جمهور ترامپ در 
واقع نمی تواند دس��تور شروع هیچ جنگی را بدون 

رضایت کنگره صادر کند. 
به جز موارد یاد شده، باید یادآور شد که امریکا 
و متحدانش که جنگ سعوی با یمن را آغاز کردند 
هنوز در گرداب و باتالق جنگی بی سر و ته مانده و 
هر روز، زور می زنند تا به نوعی این بس��اط را جمع 
کنند، یمن که به دلیل استعفای سردمدارانش دچار 
جنگ داخلی و مش��کل بود، یم��ن که از تجهیزات 
جنگ��ی آنطور که باید و ش��اید برخ��وردار نبود به 
باتالقی در برابر تجهیزات مدرن سعودی - امریکایی 
تبدیل شده اس��ت، همین یک نمونه کافی است تا 
امریکایی ها بفهمند که اگر قرار بر ش��روع جنگ با 
جمهوری اسالمی ایران باشد چطور به ورطه نابودی 
و آغاز بی پایان جنگی فرسایشی قدم می گذارند که 

نمی توانند پایانی برای آن متصور باشند.
بر همین اس��اس اس��ت که امریکایی ها اگر از 
اندک قوه تحلیل برخوردار باش��ند هیچ جنگی را 
خصوصا در خلیج فارس که شاهراه بین المللی است 
آغاز نخواهند کرد و حرکات نمایشی ش��ان را باید 
به حساب نواختن دوهل جنگ و رجزخوانی برای 
تسلیم جمهوری اس��المی و دنیا تلقی کرد که به 
خواس��ته های آنها تن دهد، درباره تصمیم جامعه 
بین الملل و نوع برخورد با امریکا و اینکه آیا امریکا 
را در تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران همراهی 
می کنند تا به قول این کش��ور جنگی آغاز نش��ود 

نمی توان اظهارنظر کرد.
 ام��ا درب��اره نوع رفت��ار مس��ئوالن انقالب به 
راحت��ی می توان نس��خه پیچید و انتظار داش��ت، 
به جز اینکه مطمئنیم مس��ئوالن انقالبی مس��یر 
انق��الب را به دلیل ت��رس و تهدید ره��ا نکرده و 
تس��لیم نمی ش��وند، می توان به راحتی حدس زد 
که مسئوالن در جمهوری اسالمی متوجه هستند 
ک��ه رجزخوان��ی امریکا ب��رای تس��لیم مقاومت و 
تالش های منطقه ای و دس��تاوردهای نظامی ایران 
اس��ت و تالش دارد تا با پروپاگان��دای خود افکار 
عمومی داخل کش��ور را بترس��اند اما مسئوالن در 

جمهوری اسالمی مسیرشان را پر قدرت ادامه داده 
و ب��ا صداقتی که با مردم خواهند داش��ت مردم را 

پای خود و آرمان ها و کش��وری ک��ه برایش جان 
داده اند نگه می دارند.

تکرار تهدید امریکا برای آغاز جنگ با ایران؛

ناله ای از سر استیصال
ایران، ایستاده در خلیج فارس، بدون عقب نشینی

آمریکایی ها توان انجام اقدام نظامی علیه ایران را ندارند
مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: آمریکایی ها 
نه مایلند و نه قادر به انجام کاری هستند؛ به این معنا که عدم تمایل شان ناشی از ناتوانی آنها در به 
آشوب و تشنج کشاندن منطقه یا احتماالً اقدام نظامی علیه ایران چه در یک اقدام محدود چه در مورد 

حمله قرار دادن بعضی از مراکز یا پایگاه ها است.
سردار حسین دهقان در مصاحبه با شبکه العربی قطر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر دریافت 
نامه رسمی از آمریکا راجع به عدم حمله نظامی به ایران اظهار کرد: ضرورتی وجود ندارد که جمهوری 
اسالمی ایران منتظر یا عالقمند به دریافت چنین نامه ای از طرف آمریکایی ها باشد؛ با این حال ممکن 
است برخی جریان های سیاسی یا رسانه ها با توجه به تحلیل هایی که از شرایط دارند، چنین برداشت یا 

نگاهی را داشته باشند.
وی افزود: باورمان بر این است که آمریکایی ها نه مایلند و نه قادر به انجام کاری هستند؛ به این 
معنا که عدم تمایل شان ناشی از ناتوانی آنها در به آشوب و تشنج کشاندن منطقه یا احتماالً اقدام نظامی 

علیه ایران چه در یک اقدام محدود یا چه در مورد حمله قرار دادن بعضی از مراکز یا پایگاه ها است.
مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: درخصوص اینکه 
این که آمریکایی ها بخواهند یک جنگ گسترده و همه جانبه ای را برپا کنند، نه منطقه ظرفیت پذیرش 
یک بحران فراگیر را دارد و نه خود آنها قادر هستند که در این راستا فضایی در افکار عمومی جهانی 

ایجاد یا امکاناتی بسیج کنند که بتوانند علیه جمهوری اسالمی ایران اقدام نظامی انجام دهند.
سردار دهقان همچنین در واکنش به بیانیه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درخصوص 
اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با هدف اعالم پیام به ایران خاطرنشان کرد: در تحلیل های 
نظامی عده ای جابجایی نیروها و امکانات را آماده شدن برای جنگ و نبرد تحلیل می کنند. این تحلیلگران 
حتی ممکن است اهدافی را نیز برای این جنگ بر شمرند. اما با توجه به اظهارات اخیر دونالد ترامپ 
-رئیس جمهوری آمریکا - مبنی بر اینکه »اگر من می خواستم به حرف های بولتون گوش کنم، باید االن در 
چند نقطه دنیا می جنگیدم«، فکر می کنم در اداره سیاسی آمریکا هنوز اندک عقالنیت وجود دارد که از 
تندروی ها جلوگیری کند یا اینکه اجازه پیش برد دامنه تنش را به میزان بیش از حد قابل قبول ندهند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها و اسرائیلی ها و همچنین عربستان بنا دارند شرایط عمومی را به نوعی 
ترسیم کنند که بگویند منطقه در آستانه یک بحران جدی قرار دارد، این درحالی است که خود آنها نیز 
می دانند در چنین بحرانی، اگر کسی شلیک اول را انجام دهد، دامنه آن شلیک محدود به یک محل و 

منطقه خاص نخواهد بود.
مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان این گفت وگو و 
در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم ایران راجع به تنگه هرمز، با بیان اینکه »بستن تنگه هرمز چیزی 
نیست که از دایره توان جمهوری اسالمی ایران خارج باشد«، تصریح کرد: همواره حرف جمهوری اسالمی 
ایران این بوده که تنگه هرمز یا برای همه باز است یا اگر قرار باشد که برای ما محدودیتی در استفاده 
اینکه  بنابراین  نیز خواهد شد؛  این محدودیت شامل حال دیگران  دامنه ی  قاعدتاً  ایجاد شود،  آن  از 
محدودیتی در رابطه با صادرات نفت ایران ایجاد شود و این گذرگاه راهبردی بخواهد از دایره حاکمیت 
ما خارج شود یا در جهت تأمین منافع ما عمل نکند، یقیناً جمهوری اسالمی ایران نیز این تنگه را به عنوان 

یک ابزار به کار خواهد گرفت.

نمای نزدیک


