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به همین خاطر اس��ت که ایران همیشه و در همه 
زمینه ها باید آمادگی داش��ته باش��د و این آمادگی در 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران سال هاست که 

وجود دارد و روز به روز هم تقویت شده است.
اکنون وضعیت میان ایران و آمریکا چگونه اس��ت 
آیا به سوی درگیری و جنگ پیش می روند یا این که 

تنها به قدرت نمایی و رجزخوانی می پردازند؟
برخی تحلیلگران و کارشناسان نظامی و سیاسی 
بر ای��ن اعتقاد هس��تند که وجود درگی��ری لفظی و 
تهدیدات زبانی میان دو کش��ور نشانه ای از تصمیم دو 

طرف برای جنگ است.
اما این موضوع سال هاست که میان ایران و آمریکا 
وجود داش��ته و پس از درگیری محدود آمریکا با ایران 
در خلیج فارس در سال 67 که منجر به سرنگون کردن 
هواپیمای مس��افربری ایران بر فراز خلیج فارس ش��د، 
تاکنون درگیری نظامی میان دو کش��ور وجود نداشته 

است.
ضمن آن که همانگونه که گفته شد، آمریکایی ها 
با وجودی که دش��من اصلی جمهوری اسالمی ایران 
هستند، اما خواهان جنگ تمام عیار با ایران نیستند و 

این موضوع در رفتار و گفتار آنها وجود دارد.
اگر برخی ب��ه خاطر اعزام ن��او هواپیمابر آبراهام 
لینکل��ن به خلیج ف��ارس به این نتیجه رس��یده اند که 
آمریکا در تدارک جنگ با ایران اس��ت، این افراد باید 
بدانن��د که اعزام این ناو هواپیمابر پیش از آغاز چنین 
فضایی تصمیم گیری ش��ده ب��ود و ارتباطی به جنگ 
لفظی با ایران ندارد، خلیج فارس بارها ش��اهد ورود و 
خروج ناوهای جنگی آمریکا بوده اس��ت. رژیم آمریکا 

در منطقه چندین پایگاه نظامی دارد.
برای یک جنگ گسترده و طوالنی نیازمند تدارک 
و لجس��تیک بسیار زیاد اس��ت، چراکه آمریکایی ها با 
جمه��وری اس��المی ایران مرز خاکی و آب��ی ندارند و 
هزاران کیلومتر دورتر از جمهوری اسالمی قرار دارند.
تح��رکات نظامی آمریکا حتی با توجه به اعزام ناو 
هواپیماب��ر لینکلن و چند فرون��د بمب افکن ب 52 به 

منطقه، نمی تواند نشانه تدارک جنگ باشد.
این حجم از تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس، 
همیش��ه وجود داشته و ورود و خروج آنها نیز زیر نظر 
نیروه��ای دریایی جمهوری اس��المی ایران در منطقه 

قرار داشته است. در واقع این تحرکات عادی است.
یک جنگ گس��ترده مس��تلزم حضور همه ارکان 
نیروهای مس��لح یک کش��ور برای آغاز جنگ اس��ت، 
نیروی زمین��ی، نیروی دریایی و نیروی هوایی باید به 
ط��ور کامل برای یک جنگ آماده باش��ند در غیر این 
صورت چنین پیش فرضی نمی تواند نش��ان از تدارک 

جنگ از سوی آمریکا علیه ایران داشته باشد.
آیا اکنون چنین واکنش و تحرکی از سوی آمریکا 

در منطقه دیده می شود؟
آمریکا در جنگ خلیج فارس که به سرنگونی صدام 
مهره س��وخته رژی��م ایاالت متحده انجامی��د، از همه 
ارکان نیروهای خود بهره ب��رد. نیروی هوایی، دریایی 
و زمینی هر سه حضور داشتند آن هم با حجم و اندازه 
باال، تخمین زده می شد که ارتش آمریکا 600 هزار نفر 

نیروی زمینی را برای حمله به عراق آماده کرده بود.
آنچه که از نش��انه های دوطرف دیده می شود، هر 
دو از آغ��از درگی��ری دوری می کنند، اما هر دو طرف 
بر این نکت��ه تأکید دارند که اگر حمله به آنها صورت 

گیرد پاسخ خواهند داد.
افزای��ش جنگ لفظ��ی را نیز نمی ت��وان صرفاً به 
ش��دت گرفتن تنش های میان آمریکا و ایران برداشت 
کرد چراکه این موضوع، هم می تواند زمینه ساز جنگ 
باشد و هم مانعی بر سر آغاز جنگ، که البته نشانه های 

جلوگیری از بروز جنگ آن پررنگتر است.
وضعی��ت کنونی آمری��کا که در جایگاه دش��من 
جمهوری اسالمی ایران شناخته میشود، تنها بر اساس 
جنگ لفظی و جنگ روانی اس��ت و نشانه ای که ثابت 
کن��د آمریکا در ت��دارک آغاز جنگ با ای��ران و حمله 

پیش دستانه است دیده نمی شود.
دو ط��رف، یکدیگ��ر را زیر نظر دارن��د، تحرکات 
نظام��ی را رصد می کنند، نق��ل و انتقاالت همدیگر از 
چشمان نظامیان دور نیست. شرایط حساس هست به 
همین خاطر آمریکایی ها بیشترین مالحظه را در این 
موضوع دارند تا باعث نش��وند که درگیری آغاز شود و 
گسترش یابد. گس��ترش درگیری و جنگ در منطقه 
ابعاد فراتر از تصوری خواهد داشت که آمریکایی ها به 

آن واقف هستند.
پ��س نمی توان تنش های موجود می��ان آمریکا و 
ای��ران را زمین��ه آغاز جنگ دانس��ت و آنهایی هم که 
با اظهارنظرات و رس��انه های خود از دوراهی جنگ یا 
صلح سخن می گویند، مجری همان راهبردی هستند 

که آمریکا درپی آن است.

سرمقاله

تقابلانقالببااستکبارحساسترازهرزمانیاست
نماین��ده ولی فقیه در س��پاه گفت: ام��روز تقابل جبهه انقالب با اس��تکبار 
حساس تر از هر زمان دیگری است و این نشان می دهد که تقابل بر سر جغرافیا 

نیست، تقابل تمدن است.
آیین تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه جامع امام حسین 
)ع( با حضور حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار 
سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین )ع( و 
جمعی از فرماندهان، در محل مسجد دانشگاه برگزار شد. حاجی صادقی گفت: اکنون تقابل 
بر سر جغرافیا نیست، تقابل تمدن است و امروز دشمن از تمامی امکانات و ظرفیت های خود 
برای ضربه زدن به انقالب و تمدن اسالمی استفاده می کند. در پایان این مراسم با تجلیل از 
تالش های حجت االسالم، حجت االسالم محمود پاکیزه به عنوان مسئول نمایندگی ولی 

فقیه در دانشگاه جامع امام حسین )ع( منصوب شد.  سپاه نیوز

دیدگاه
حفظالریجانیدرریاستمجلسخطقرمزفراکسیونمستقلین

س��خنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه این 
فراکسیون برای انتخاب نواب رئیس مجلس آماده ائتالف با سایر فراکسیون های 
مجلس اس��ت، تاکید کرد که حفظ ریاست علی الریجانی در سال آخر فعالیت 

مجلس خط قرمز این فراکسیون است.
مهرداد الهوتی افزود: اعضای فراکس��یون مستقلین در جلسه ای روی ریاست 
آقای الریجانی تفاهم کردند زیرا حفظ ریاست ایشان خط قرمز فراکسیون مستقلین 
اس��ت اما در مورد نواب رئیس قرار ش��د نظر فراکس��یون های دیگر را ببینیم، اگر آنها 

تصمیمی به ائتالف داشتند ما هم آمادگی این امر را داریم.
نماین��ده مجل��س در ارزیابی خود از تحوالت هیأت رئیس��ه در س��ال پایانی گفت: 
معموالً در س��ال آخر تغییر چندانی در ترکیب هیأت رئیسه اتفاق نمی افتد و نهایتاً این 

تغییرات در حد دو سه نفر است. ایسنا

پارلمان
تشریحبرنامههایانتخاباتیجبههپیرواناززبانسجادی

کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری برنامه های این 
تشکیالت را برای انتخابات مجلس تشریح کرد و با اشاره به اهمیت این انتخابات از 
لحاظ ابعاد داخلی، خارجی و همچنین کارنامه مجلس و نمایندگان، تصریح کرد: 

این انتخابات، انتخابات مهمی هم برای اصولگرایان و هم اصالح طلبان است.
وی به فعالیت های جبهه پیروان و جمنا اش��اره کرد و گفت: جامعه روحانیت 
مبارز هم س��اختار حزبی پیدا می کند و امیدواریم هم��ه این مجموعه ها بتوانند برای 
وفاق اصولگرایان کارهایی انجام دهند که منجر به ساختاری باشد که همه اصولگرایان و یا 

اکثریت آنها در این ساختار باشند و بتوانند با قوت و قدرت مناسبی وارد انتخابات شوند.
س��جادی گفت: سابقه و تجربه ثابت کرده که هر وقت تشتت، لیست های مختلف و 
اختالفات وجود داش��ته باشد معموال وضعیت خوبی در نتیجه انتخابات نخواهیم داشت 

مگر اینکه دارای انسجام و ائتالف مناسبی باشیم.  تسنیم

احزاب

سخنگوی ش��ورای نگهبان از  ارسال ایرادات شورای نگهبان سخنــــگو
به طرح استانی شدن انتخابات به مجلس خبر داد.

عباس��علی کدخدایی در نشست خبری با بیان 
اینکه شورای نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات 
نیس��ت، گفت: کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت 
حق��وق نامزدها و ش��هروندان از ایرادات ش��ورای 
نگهبان به اس��تانی ش��دن انتخابات است عالوه بر 

این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است.
کدخدایی گف��ت: طرح اصالح قانون انتخابات 
طبق قانون، اش��کاالت و ایراداتی را از جهت قانون 
اساسی داشت و ابهامات متعددی نیز وجود داشت 
به دلیل اینکه متن مصوبه گویا نیس��ت و مقصود 

قانونگذار روشن نیست.
وی افزود: بیش از ۱0 مورد ابهام در این طرح 
وجود داش��ت، چهار مورد مصوبات مجلس در این 
موضوع خالف شرع و مواردی خالف قانون اساسی 
تش��خیص داده شد. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی 

بررسی این طرح به مجلس ارسال خواهد شد.
کدخدایی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با نفس 
استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد، گفت: روش هایی 
که برای اس��تانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده 

است، ناقض حقوق شهروندان و مردم است.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: کاهش 
مش��ارکت مردم و نادیده گرفتن حقوق نامزدها با 
توجه به تفکیکی که بین حوزه های اصلی و فرعی 
شده، از ایرادات ش��ورای نگهبان به استانی شدن 

انتخابات مجلس است.

وی اظهار داشت: در موضوع عدالت انتخاباتی 
ک��ه در سیاس��ت های کلی ابالغی از س��وی مقام 
معظ��م رهبری م��ورد تأکید قرار گرفت��ه، در این 

طرح تأمین و رعایت نشده است.
کدخدایی اف��زود: ایراد اص��ل پانزدهم قانون 
اساس��ی مبنی بر اس��تفاده از واژه های غیرفارسی 
مانن��د »پالکارد« و »ایده« نیز از ایرادات ش��ورای 

نگهبان به این طرح بود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده 
۳۱ طرح اص��الح قانون انتخابات ک��ه اصالح ماده 
5۹ را مد نظر قرار داده اس��ت، مربوط به ممنوعیت 
مطلق فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در س��اعات 
غیر اداری اس��ت. در حال حاضر این ممنوعیت در 
س��اعات اداری وج��ود دارد و فعالیت مس��ئوالن و 
مدیران در جای دیگری آمده است. وی تأکید کرد: 
ممنوعیت فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی کارکنان 

دولت در غیر ساعات اداری مورد ایراد بود.
کدخدایی گفت: در مورد اقلیت های دینی که 
در کش��ور حضور دارند، ابهامی وجود داش��ت. در 
جایی اش��اره شده از تعریف و روشی که ثبت نام به 

صورت انفرادی و گروهی اس��ت، اقدام کنند اما در 
ماده دیگری آنها مستثنی شده اند بنابراین ابهامی 
در این م��اده وجود دارد که می تواند ناقض حقوق 

اقلیت های دینی باشد که اصالح خواهد شد.
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان بیان ک��رد: در 
مواردی ب��ه فعالیت های احزاب، گروه ها و جبهه ها 
اش��اره شده است اما احکام آنها برابر نیست و یا به 
صورت مشخص، روشن نش��ده است که آیا وقتی 
که گروه های سیاس��ی را یاد می کنند، مقصودشان 
احزاب است یا بالعکس؟ اینها باید به خوبی روشن 

شود تا در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
وی گفت: در ماده ۳7، قانونگذار در صدد بوده 
اس��ت که تخریب نامزدها را ممنوع کند اما درواقع 
ممنوعیت مطل��ق نقد را آوردند. ب��ه عبارت دیگر، 
رس��انه های رس��می هیچ گونه نقدی را نس��بت به 
نامزدها نمی توانند انجام دهند؛ بنابراین سوال شده 
اس��ت که آیا منظور از نقد، نقد مطلق افراد است یا 
مواردی که منجر به دروغ و استهزاء است لذا به نظر 
ما این بند ناقض حقوق شهروندان و رسانه ها است.

کدخدایی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه 

در چه صورت این قانون در انتخابات آینده مبنای 
عم��ل خواهد گرف��ت؟ افزود: ای��ن اصالحات باید 
تش��ریفات خاص خود را طی کند. در صدد نیستم 
ک��ه این زمان بندی را به صورت قطعی اعالم کنم. 
دوس��تانمان در وزارت کش��ور و مجلس باید این 

موضوع را اعالم کنند.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان تأکید ک��رد: اگر 
اس��تعفاها را مالک ق��رار دهیم تا اواس��ط خرداد 
فرصت استعفا وجود دارد و شرایط این قانون باید 
به گونه ای باش��د که افرادی ک��ه می خواهند وارد 
گردونه انتخابات ش��وند، اح��کام این قانون بر این 
افراد هم جاری باش��د. وی اظهار داشت: اگر بماند 
بعد از ای��ن زمان های مقرری که ب��رای انتخابات 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، نمی توان��د به صورت 
کلی الزم االجرا باش��د اما در هر صورت به فعالیت 

دوستانمان در مجلس بستگی دارد.
وی افزود: اگر مجلس در زمان باقیمانده بتواند 
اصالح��ات قانون انتخابات را انج��ام دهد، طبیعتاً 
آن بخش��ی که طی تش��ریفات قانونی را بخواهد، 

الزم االجرا هم خواهد بود.

کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه 
ش��ما همواره تأکید کرده اید ک��ه مجازات هایی در 
قانون انتخابات برای برخورد با متخلفان انتخابات 
باید پیش بینی ش��ود و بازدارنده باشد و اگر اصالح 
قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، 
چگونه این خالء را برطرف می کنید؟ تصریح کرد: 
اگر این اصالحیه الزم االجرا نش��ود، طبیعتاً قانون 

فعلی حاکم خواهد بود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان متذکر شد: البته 
انتظار داش��تیم که مجلس ش��ورای اس��المی در 
طول س��ال های گذش��ته این تالش را داشته باشد 
ک��ه بتواند قانون انتخابات را در فرصت الزم اصالح 
کند و ابالغ و الزم االجرا ش��ود ک��ه این کار به هر 
دلیل��ی انج��ام نش��د. وی تأکید ک��رد: آنچه االن 
الزم االجراس��ت، قانون فعلی است که طبق قانون 
فعلی هم با متخلفان انتخابات برخورد خواهد شد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
شورای نگهبان می تواند خالء قانونی در این زمینه 
را ت��ا حدی برط��رف کند؟ یادآور ش��د: اختیارات 
شورای نگهبان هم محدود است و ما هم تابع قانون 
هس��تیم و قوانین متعددی که مربوط به نظارت بر 
انتخابات است، محدودیت های خودش را دارد و ما 

هم در چارچوب آن قوانین عمل می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت بررسی 
الیحه جامع انتخابات در مجلس خاطرنش��ان کرد: 
بنده اطالعی ندارم و در جریان جزئیات بررسی این 
الیحه در مجلس نیس��تم و فکر نمی کنم که دیگر 

زمانی برای بررسی آن مانده باشد.

کدخدایی اعالم کرد

استانیشدنانتخاباتباعثکاهشمشارکتمیشود
ایرادات شورای نگهبان را به مجلس ارسال کردیم

پاسخی که باید به تهدیدات داد
دکتر احسان شریعتی 

نتیجه دخالت های نظامی امریکا و متحدانش، از افغانستان 
گرفته تا عراق و از لیبی تا سوریه، جز گسترش آشکار بی ثباتی، 

ناامنی، تروریسم، توحش قومی، و تنفر دینی نبوده است.
 بر فراز همه خطرهای »طبیعی«، اجتماعی )معیشتی(، 
و سیاس��ی )بحران سرنوشت و مش��روعیت(، که کشور ما را 
تهدی��د می کند، خطر جنگ خارجی )به س��رکردگی ترامپ و 
متحدانش در منطقه (، آیا جدی ترین تهدیدها نیست؟ در این 
صورت، وظیفه ما در قبال این تهدید، به ظاهر محتمل و شاید 
قریب الوقوع، کدامست؟ و چه راه کار ملی را برای مقابله با این 
فاجعه پیش می نهیم؟ آیا نقش ما همچون ژورنالیس��تی ناظر 
و مفسر، تنها تحلیل و توصیف و پیش بینی است و یا مداخله 

و اتخاذ موضع و پیشگیری؟
 همه می دانند که عواقب این جنگ به نفع هیچ یک از 
طرفی��ن نخواهد بود، اما چنان ک��ه تجربه تاریخ معاصر جهان 
)و بویژه قدرت های غربی( نشان می دهد، هنگامی که ماشین 
جنگ به راه می افتد دیگر کس��ی جل��ودار آن نخواهد بود. به 
این دلیل که سرمایه داری بیهوده بر روی امری چنین خطیر 
و پُرهزینه س��رمایه گذاری نمی کند و اگر ک��رد برای گرفتن 
نتیجه ای مشخص است. جنگ تمام عیار اقتصادی هم اکنون 
آغاز شده است. این جنگ نه ادامه سیاست که نتیجه بُن بست 
سیاسی و دیپلماسی و نظم حقوق بین المللی است! در این جا 

و در حال حاضر، سیاست ادامه جنگ است.
مشخصه اصلی جنگ در دوران ما، بویژه پس از دو جنگ 
بزرگ جهانی، وجه اقتصادی اوست. حتی آنگاه که در مناطق 
پیرامونی س��الح ها علیه انس��ان ها و کش��ورها ب��ه کار گرفته 
می ش��ود، هدف زد و خوردها، بیش از پیشروی و عقب نشینی 
و بُ��رد و باخت نظامِی این و آن قدرت منطقه ای، س��وداگری 
صاحب��ان اصلی صنایع نظامی جهان، در کش��ورهای صنعتی 

پیشرفته است. و اما در مورد ایران، ورود به فاز درگیری نظامی 
به سود هیج قدرتی نخواهد بود، زیرا برغم شروع به ظاهر سهل 
آن ب��رای تکنولوژی تخری��ب، پیامدهای پایان��ی روند انهدام 
متقابل برای متحدان امپراطوری پیش بینی ناپذیر خواهد بود.

نتیجه تاکنونی دخالت ه��ای نظامی امریکا و متحدانش، از 
افغانستان گرفته تا عراق و از لیبی تا سوریه، جز گسترش آشکار 
بی ثباتی، ناامنی، تروریس��م، توح��ش قومی، و تنفر دینی نبوده 
است. با افزوده ش��دن حلقه ایران به این سلسله، سرزمین های 
خاورمیانه یکس��ره به میدان جنگی علی��ه امپراطوری و عّمال 
منطقه ای او تبدیل خواهد شد. ایران کشوری مشابه آنچه تاکنون 
با آن مواجه بوده اند نیست. از اسکندر گرفته تا نوادگان چنگیز، 
هر جهانگیری که به این سرزمین یورش برده، برغم پیروزی آنی، 

در بلندمدت در این سرزمین غرق و هضم ودفع شده است. 
ایرانیان، برغم تمام��ی تنوع و تضادهای داخلی خود، در 
ط��ول تاریخ در برابر تع��رض و تجاوزگری قدرت های اجنبی 
متح��د ش��ده اند و به ش��یوه های گوناگون، از جمل��ه با فریب 
دش��منان آنها را به تس��لیم )و تعظی��م در برابراین فرهنگ-

و-تمدن( واداش��ته اند. حتی همان ایرانی تبارهای خائنی که 
به اغوای قدرت ها برای یورش به کش��ور مش��غول بوده اند، تا 
به خیال خام خود س��وار بر بال کرکسان به میهن بازگردند، 
خیرخ��واه آن قدرت ه��ا نبوده  و به عکس، آن ه��ا را به گواهی 

تاریخ به حضیض مذلت کشانده اند.
 با همه این پیش فرض ها، وقوع جنگ همچنان خطری 
است محتمل که می بایست برای دفع آن، تا آنجا که هر یک از 
ما شهروندان این مرز و بوم بتوانیم، آماده شویم، و همچون همه 
خطرات بوم زیستی رایج در این اقلیم، سبک زیستی پیش گیرانه 
و دفاعی متناس��ب با شرایط اضطرار را در سال جاری برگزینیم. 
هر اقدام انتقادِی اعتراضی و اصالحِی انقالبی می بایست معطوف 
به گش��ایش فضای انس��داد و انحصار و اقتدار باش��د و به نّیت 
گسترش جّو اعتماد، همبس��تگی ملی، و تنش زدایی در درجه 
نخس��ت با ملت خویش و سپس با ملت های همسایه و منطقه ، 
یعنی با احترام و گش��ودن آغوش بر تنوع فرهنگی و عقیدتی، 
تا »صلح طلبی« پیش ش��رط روحیه دفاع مش��روع از حق بقای 

خویش و منجر به »ارج شناسی« متقابل گردد.  الف

یادداشت

ن فرمانده کل س��پاه پاسداران  ا ر ا ســد اسالمی مقیاس عمل پا انقالب 
اطالعات س��پاه را کل نظ��ام و انقالب و جغرافیای 
تهدی��د علیه ایران دانس��ت و گف��ت: ما در جنگ 
اطالعاتی قادر به شکس��ت دشمن هستیم و اینکه 
اراده دش��من برای ب��ه کارگیری قدرت را س��لب 

کنیم، به مفهوم خلع سالح دشمن است.
سردار حسین سالمی در آیین تکریم و معارفه 
مس��ئولین اطالعات سپاه در سخنانی با نقد فلسفه 
سیاسی امریکا اظهار کرد: ریشه اصلی شکست های 
امریکا در فلسفه سیاسی این کشور نهفته است که 
در بند کشیدن، وابسته کردن و اسیر کردن کشورها 

و ملت ها از جمله شاخص های آن می باشد.
وی اف��زود: این فلس��فه ب��رای امریکایی ها نه 
تولید قدرت، که تنها تولید دشمن کرده است؛ به 
گونه ای که امروز شکس��ت و افول مدنیت سیاسی 

آنها را رقم زده است.
عضو ش��ورای عالی امنیت مل��ی در ادامه نبرد 
اطالعاتی بین ای��ران و آمریکا را یک واقعیت جدی 

دانس��ت و افزود: ما امروز در فضای جنگ تمام عیار 
اطالعاتی با آمریکا و جبهه دش��منان انقالب و نظام 
اسالمی هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و 
عملیات سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی عمومی 
و القای رعب و وحشت است و در این نبرد لحظه ای 
از اندیشیدن به آمریکا و تمرکز بر دشمن، تشخیص 

راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید غافل شویم.
وی تح��والت و رخداده��ای اخی��ر را کارگاه 
آمریکا شناسی پیش روی ملت ها قلمداد و تصریح 
کرد : دش��منان دیگر ما هم مثل امریکا قاعده مند 
عمل می کنند و هرگاه احس��اس خطر می کنند از 
ما دور می ش��وند؛ آنها بر این باور بودند که هرچه 
فش��ار را تشدید کنیم، ایرانی ها عکس العمل نشان 
نمی دهند، اما ب��ا تصمیم گیری ها و اقدامات اخیر 

جمهوری اسالمی مفروضات آنها فرو ریخت.

فرمانده کل س��پاه با بیان اینک��ه امریکایی ها 
هم اینک با دامنه وسیعی از ریسک های ناشناخته 
مواجه ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: نظام سیاس��ی 
امریکا ترک برداش��ته و استحکام خود را از دست 
داده اس��ت، این نظام ظاهر و هیکلی مهیب دارد، 
اما دچار پوکی استخوان است؛ در حقیقت داستان 
آمری��کا مانند برج های تجارت جهانی اس��ت که با 

تحمل ضربه ای ناگهان فرو می ریزند.
سرلشکر سالمی موقعیت جمهوری اسالمی و 
مل��ت ایران را مطمئن و خ��وب ارزیابی و با تاکید 
بر اینکه ساختمان های بزرگ در حین فرو ریختن 
خطرآفرین نیز هس��تند، گف��ت: هیمنه آمریکا در 
رون��د زوال ق��رار گرفته و در حال نزدیک ش��دن 
به انتهای خود اس��ت و در عی��ن حال باید مراقب 
خطر های محتمل در چنین ش��رایطی باش��یم؛ در 

حالی که قدرت ایران اس��المی ظهور و در مس��یر 
بالندگی و تثبیت قرار دارد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر ضرورت تشخیص 
نقاط تهدید و محاس��به درست و دقیق اقدامات و 
دس��تور کارهای ماموریتی، مقیاس عمل اطالعات 

سپاه را کل نظام و 
انقالب و جغرافیای 
تهدید علیه ایران 
تاکید  و  برشمرد 

ک��رد: ما در جنگ 
اطالعاتی قادر به شکست 

دش��من هس��تیم؛ این که اراده 
دش��من برای به کارگیری قدرت را 
سلب کنیم، به مفهوم خلع سالح 

دشمن است.

وی در پای��ان با بیان اینکه از آنجا که اطالعات 
قدرت س��از اس��ت، نیازمند مصونیت است، تصریح 
ک��رد: تقوا در عرصه اطالعات از هر مقوله ای مهمتر 
اس��ت؛ بر این اساس بایستی از نظر معنوی خود را 
ه��ر روز قوی تر س��ازیم و بدانیم ایم��ان و توکل به 
خدا، ان��س با قرآن و نماز، صبر پیش��گی، دل های 
مس��تحکم و قلب های مطمئن و حرکت در صراط 
مستقیم الهی ضامن موفقیت نیروهای 

اطالعاتی است.
در این مراسم، فرمانده کل سپاه 
والمسلمین حسین  حجت االس��الم 
طائب را به عنوان مسئول اطالعات 
سپاه و سردار سرتیپ پاسدار 
حس��ن محق��ق را نی��ز با 
عنوان جانش��ین اطالعات 
س��پاه معرفی و از خدمات 
س��ردار س��رتیپ پاس��دار 
حسین نجات قدردانی کرد. 

 سپاه نیوز

سردار سالمی:
مقیاس عمل اطالعات سپاه کل نظام و انقالب و جغرافیای تهدید علیه ایران است

نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس  شورای اس��المی با بیان اینکه هیچ اقدام درحـــاشیه
عملی برای بازس��ازی واحدهای مس��کونی مناطق س��یل زده 
کالت انجام نشده، گفت: حدود ۹0 درصد زمین های کشاورزی 
مناط��ق کالت که در معرض س��یل قرار دارند، تخریب ش��ده 
است و خسارات وارده به مردم باعث مهاجرت آنها شده است.

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر ن با اشاره به آخرین وضعیت 
م��ردم مناط��ق س��یل زده در کالت گفت: هیچ اقدام مناس��ب 
اجرایی ب��رای مردم مناطق س��یل زده در کالت انجام نش��ده، 
فقط با پیگیری هایی که بنده داش��تم زمینی به وسعت 5 هزار 
مترمربع برای ساخت منزل برای کسانی که خانه های خود را در 
سیل از دست داده اند از طرف وزارت راه و شهرسازی تخصیص 
یافته است. وی افزود: البته تنها کاری که انجام شده تا به حال 
تخصیص همین متراژ زمین اس��ت و حتی کار نقشه برداری آن 
هم برای س��اخت واحد مسکونی انجام نشده و طبق برنام مقرر 
ش��ده که کمیته امداد و بنیاد مسکن واحدهای مسکونی برای 

سیل زدگان را در این زمین 5 هزار متری بسازند.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: با وجود این اما زندگی مردم بعد از سیل عمال 
با مشکل مواجه استو با وجود اینکه حدود صد واحد مسکونی 
در س��یل تخریب شده اند هنوز حتی یک واحد بازسازی نشده 

و اقدامی صورت نگرفته است.
پژمان فر خاطرنشان کرد: گذشته از سیالب های حدود دو 
ماه قبل ش��ب جمعه هفته قبل مجددا در بعضی روس��تاهای 
کالت س��یل جاری شد که به تعدادی از زمین های کشاورزی 
خس��ارت وارد و تعدادی از پل ها را تخریب کرد و آسیب هایی 
به روستاها رس��یده. وی افزود: در سیالب های اخیر به حدود 
۹0 درصد از زمین های کشاورزی مناطق کالت که در معرض 

سیل قرار دارند خسارت وارد شده و مردم خسارت جدی را از 
این سیالب ها متحمل شدند.

نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: یکسری مسائل باید در کالت به صورت ریشه ای 
حل ش��ود، کالت هر سال در سال های ۹6-۹7 و امسال دچار 

بحران های سیل بوده و هست.
پژمان ف��ر خاطرنش��ان کرد: یک��ی از مس��ائل مهم برای 
جلوگیری از سیل در کالت آبخیزداری و آبخان داری و احداث 
دیواره های حفاظتی در مسیر رودخانه هاست و تا زمانیکه این 
دیوار احداث نش��ود کالت و روس��تاهای آن در معرض آسب 
است و این شهر همیش��ه به دلیل کوتاهی های صورت گرفته 

در معرض سیل قرار داشته است.

وی افزود:  گاهی کل محصول کش��اورزی این منطقه بر اثر 
س��یل از بین رفته این مس��ائل و مشکالت همه روی هم جمع 
شده و باعث شده تا ما با کاهش جمعیت در کالت و مهاجرت به 
سمت مشهد باشیم و این کوچ جمعیت از کالت به مشهد یک 
فاجعه است که دارد اتفاق می افتد. ما در منطقه کالت نسبت به 

سال های گذشته 5 درصد کاهش جمعیتی داشته ایم.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: مش��کل دیگری که وجود دارد این است که ما 
در 20 مرداد ۹6 ش��اهد وقوع س��یل در منطقه کالت بودیم و 
بنا شد مشکل شبکه آبرسانی روستایی بعد از این سیل حل و 
فصل شود اما هنوز که هنوز است مشکل لوله کشی و آبرسانی 
روس��تایی این مناطق که بر اثر سیل تخریب شده، حل نشده 
است و ما شاهد بحران در این منطقه هستیم. وی خاطرنشان 
کرد:  دفتر بنده در مشهد در ارتباط با مشکالت مربوط به سیل 
پاسخگوی تمامی مشکالت مردم است و پیگیر مشکالت مردم 

بخش  های مختلف استانی و کشوری خواهیم بود.  فارس

پژمان فر:
هیچ اقدام عملی برای بازسازی خانه های سیل زده در کالت صورت نگرفته
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