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جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران که پیش از این مسئولیت ،فرمانده
نیروی دریایی ســپاه پاســداران بوده اســت ،از محدودیتهایی ســخن گفت
که از ســوی ایــران برای ناوگان نظامــی امریکایی و اروپایــی در خلیج فارس
وضع شــده اســت .به گزارش ایسنا ،ســردار علی فدوی روز گذشته با حضور
در چهاردهمین جلســه علنی شــورای اســامی شــهر تهران که به مناســبت
هفتــه دفاع مقدس انجام شــد ،قدرت بازدارندگی جمهوری اســامی ایران
را ناشی از توان ایجاد خسارت بر دشمن دانست و گفت :مرحله بازدارندگی
به این معناست که اگر دشمن بخواهد غلطی بکند ،بررسی میکند که ضرر
و زیــان اش بســیار بیشــتر از نفع و ســودش خواهــد بود ،کما اینکه در بیشــتر
موارد ما تعیین کننده هستیم و امریکاییها به این مسأله اعتراف دارند.
جانشــین فرمانده کل سپاه با اشــاره به تأکید امام راحل در اوایل انقالب
مبنی بر اینکه ما هم ابرقدرت هســتیم افزود :اگر همه کشــور همراه امام به
ایــن مطلب باور داشــتند ،مــا بهجای اینکــه در دهه  ۹۰ابرقدرت باشــیم در
دهه  ۶۰به این مرحله میرســیدیم .مشــکل این اســت که خیلی از افراد در
جاهایی قرار میگیرند که اقتضای آن ،این اســت که مانند امام فکر و مانند
امــام عمل کننــد ،اما اینگونه عمــل نمیکنند .دریــادار فدوی بــا بیان اینکه
مــردم بــا امام راحل همراه بودنــد ،اما افرادی هم بودند کــه با مردم و امام
همراهی نکرده و مشــکالتی ایجاد میکردند ،تصریح کرد :در نیروی دریایی
برای من و همه پاسداران ،امریکاییها به اندازه سر سوزنی مهم نبودند ،ما
بــه عینــه ضعیف بودن ،ذلیل بودن و در موضع انفعال قرار داشــتن آنان را
میدیدیم .ما در برخی موارد به امریکاییها در خلیج فارس زور میگفتیم،
اما چون همراهانم کم بودند ،زورمان به همین قدر میرسید .وی ادامه داد:
روزی در خلیج فارس دســتور دادیم هر کسی که میخواهد در خلیج فارس
باشــد باید فارســی صحبت کند که در ظرف کمتر از یک ماه در تمام ناوهای
امریکایی یک فارســی زبان حضور داشــت .در نمونه دیگــر اعالم کردیم که
 ۶کشــور نمیتواننــد از خطوط دریانوردی بینالمللی که ترســیم شــده عبور
کنند ،چرا که برخی از این خطوط در خاک ما در ایران قرار داشــت و دیدیم
تاکنون این کشورها امریکا ،انگلیس ،فرانسه ،کانادا و نیوزیلند از این خطوط
عبــور نکردهانــد .دریــادار فــدوی در بخــش دیگری از ســخنان خــود ،دوران
دفــاع مقــدس را یکــی از مقدمههــای معرفت بــه امام حســین(ع) و ظهور
امام زمان(عج) دانســت و با اشــاره بــه خباثتهایی که علیه کشــور و مردم
از ســوی دشــمن صورت گرفته است ،گفت :بســیاری از خباثتها یا ناشی از
مال دنیا  ،یا ناشــی از اهداف سیاســی بوده اســت که موضوع واکســن یا مثالً
گران شــدن برخی اجناس از این دست مسائل است .کسانی که میخواهند
خباثــت انجام دهند متأســفانه احســاس هزینه نمیکننــد در حالی که باید
سایه سنگین هزینه دادن را احساس کنند و جرأت خباثت نداشته باشند.

قاضی زاده هاشمی :دولت اختیارات
منطقه آزاد اروند را به بنیاد شهید بسپارد

سفیر ایران ،منشور کوروش را
به وزیر حقوق بشر برزیل اهدا کرد

آلوز" وزیــر امور زنان ،خانواده
ســفیر ایران در برزیــل در مالقات با "دامارس ِ
و حقوق بشــر این کشــور ،یک نسخه از منشــور کوروش را به عنوان نخستین
اعالمیه شــناخته شــده حقوق بشــر در دنیا همراه با ترجمــه پرتغالی آن به
وی اهــدا کــرد .به گزارش ایرنا ،در این دیدار حســین قریبی ضمن اشــاره به
پیشــرفت های روزافزون جمهوری اســامی ایران در زمینه ایجاد بســترهای
قانونی و اجتماعی برای تضمین رعایت حقوق بشــر ،با اشاره به جایگاه زن
و خانــواده در ایــران ،برخــی از آمار دســتاوردها را در این زمینــه ظرف چهار
دهــه گذشــته ارائه کرد .وی همچنین با توصیف شــرایط فعلی افغانســتان،
خدمــات ارائه شــده بــه مهاجران بویــژه برخــورداری از حــق تحصیل برای
کــودکان و دختــران افغــان همپایه اتبــاع ایرانی را شــرح داد .ســفیر ایران با
اشــاره به اینکه پیشرفت در زمینه حقوق بشر از طریق همکاری بین المللی
و تبــادل تجربیات بهینه بین کشــورها فراهم می شــود ،آمادگــی ایران برای
انجــام گفــت و گوهای دوجانبه را در ایــن زمینه اعالم و تاکیــد کرد که ایران
و برزیل در این نکته توافق دارند که ارتقای حقوق بشــر نباید به عنوان ابزار
آلوز نیز با اشــاره به چالشهای پیش
سیاســی مورد سوءاســتفاده قرار گیردِ .
روی برزیــل درخصــوص حقوق بشــر از جمله ارتقای برابــری میان طبقات
مختلف جامعه برزیل ،گزارشــی درخصوص فعالیت های دولت برزیل در
زمینــه تأمیــن حقوق بومیــان و مردمانی کــه در مناطق روســتایی دورافتاده
آلــوز همچنین ضمن اشــاره به عالقــه خود به
زندگــی مــی کنند ،ارائــه دادِ .
تاریــخ ،فرهنــگ و تمدن ایران ابــراز امیدواری کــرد که بتواند برای آشــنایی
بیشتر با جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ایرانیان از ایران دیدار کند.

هیأت کشورمان در سازمان ملل ادعای مالکیت امارات بر جزایر سهگانه را بی اساس خواند
گروه سیاســی /هیأت جمهوری اسالمی
ایــران در ســازمان ملــل بــه ادعاهــای
نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی و وزیر
امــور خارجــه امــارات در نشســت عالی
رتبه هفتاد و ششــمین اجالســیه مجمع
عمومی سازمان ملل پاسخ داد .نفتالی
بنــت ،نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی
روز دوشــنبه بــا طــرح اتهاماتــی علیــه
کشــورمان ،ایــران را کشــوری خوانــد کــه
بــه ادعــای وی میخواهــد تحــت چتــر
هســتهای حاکــم تمــام منطقــه شــود.
وی در ادامــه بــا بیان این کــه ایران یک
جهش بــزرگ هســتهای در پیش گرفته
اســت ،مدعــی شــد کــه ایــران از تمــام
خطوط قرمز هســتهای عبور کرده است
و حتــی معاهــدات آژانــس را نقــض
میکند .دیروز سهشــنبه هم وزیر مشاور
امــارات در امــور خارجــه در ســخنرانی
خــود در مجمــع عمومی ســازمان ملل
مدعی اشــغال جزایر ســه گانه از ســوی
ایران شد.
بــه گزارش ایرنــا ،دیــروز در واکنش
بــه ادعاهــای نخســت وزیــر رژیــم
صهیونیستی ،هیأت جمهوری اسالمی
ایــران در ســازمان ملــل در پاســخ
خود که توســط «پیمــان غدیرخمی»
یکــی از دیپلماتهــای ایــران قرائــت
شــد ،تأکید کــرد« :هــدف خباثت آمیز
نخســت وزیــر رژیــم اســرائیل روشــن
اســت :ســرپوش گذاشــتن بــر تمــام

سیاســتهای توســعهطلبانه و
بیثباتکننده و رفتارهای جنایتکارانه
رژیــم صهیونیســتی در منطقــه طــی
هفــت دهه گذشــته ».در پیــام واکنش
ایران با اشاره به ســوابق جنگافروزی
اســرائیل آمده اســت« :او حتی یک بار
به حقــوق مســلم مردم فلســطین که
بیــش از هفــت دهــه تحــت اشــغال و
سلطه وحشــیانه رژیم اسرائیل زندگی
میکننــد و بــه محاصــره غیرقانونــی و
غیرانسانی که بر نوار غزه اعمال و آن را
به بزرگترین زندان رو باز جهان تبدیل
نموده است ،اشارهای نکرد .در عوض،
فریبکارانه ســعی کــرد بــدون اینکه به
روی خــود بیاورد که حاکمان این رژیم
همــواره بــه فعالیتهــای تروریســتی
مشــغول بوده و برخــی از آنها حتی به
قصاب غیرنظامیان بی گناه فلسطینی
معــروف هســتند ،رژیــم خــود را بــه
عنوان تنها دموکراسی منطقه معرفی
کنــد!» این پیــام افزوده اســت« :تمام
سیاســتها و اقدامــات وحشــیانه این
رژیم ناقض آشکار اصول اولیه اخالقی
و انســانی و قواعــد حقــوق بینالملــل
بویژه حقــوق بینالملل بشردوســتانه
بــوده و همچنان ادامــه دارد .این رژیم
نمیتوانــد بــا راهانــدازی یــک برنامــه
نظاممنــد ایــران هراســی ،از جملــه
آنچه امــروز در مورد برنامه صلحآمیز
هســتهای مــا گفــت ،توجهــات را از

فعالیتهای شرورانه و بی ثبات کننده
خــود در منطقه منحــرف کند ».هیأت
جمهــوری اســامی ایــران با اشــاره به
مقاومت رژیم صهیونیستی در اجرای
معاهــدات بینالمللی ممنــوع کننده
ســاحهای کشــتارجمعی و همچنیــن
ممانعــت در ایجــاد منطقــه عــاری
از ســاح هســتهای در خاورمیانــه کــه
در ســال  ۱۹۷۴توســط ایــران پیشــنهاد
شــد ،افزوده اســت« :با این وجود ،این
رژیم با گســتاخی تمام درصدد اســت
توانمندیهــای تســلیحاتی متعــارف
ایــران یــا برنامــه هســتهای منحصــراً
صلــح آمیــز آن را که تحــت قویترین

واکنش وزارت خارجه به مطالب مطرح شده از سوی رئیس جمهوری آذربایجان:

حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی مرزهای خود تحمل نمیکنیم
ســخنگوی وزارت خارجه بــه مطالب
مطــرح شــده اخیــر از ســوی الهــام
علیاف ،رئیــسجمهوری آذربایجان
و ادعــای ورود غیرقانونی کامیونهای
ایرانــی بــه منطقــه قرهبــاغ واکنــش
نشــان داد .ســعید خطیــبزاده در
ابتــدا بــا یــادآوری اینکه روابــط خوب
و محترمانــهای میــان دو کشــور وجود
دارد و مســیرهای معمــول ارتباطات
میــان دوطــرف در باالتریــن ســطح
وجود دارد ،گفت :در چنین شــرایطی
بیان ایــن اظهارات به این شــیوه مایه
تعجــب اســت .بــه گــزارش ایســنا،
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود:
در ایــن زمینــه و موضوعــات دیگــر
مرتبــط بــا آن ،در دیــدار دو وزیــر امور
خارجــه در حاشــیه نشســت اخیــر
مجمع عمومــی ســازمان ملل متحد
در نیویــورک ،رایزنیهــای جــدی و
دقیقــی صــورت گرفــت و توافــق شــد
در یک بســتر مناســب این گفتوگوها
ادامــه پیــدا کنــد .خطیــبزاده ادامــه
داد :جمهوری اســامی ایــران همواره
مخالفــت خــود بــا هرگونــه اشــغال
ســرزمینی را اعــام داشــته و بــر لزوم
احتــرام بــه تمامیــت ارضی کشــورها
و مرزهــای شــناخته شــده بینالمللی
تأکید کرده اســت .ضمن آنکه رعایت
حســن همســایگی و همجــواری از
مهمترین موضوعاتی است که انتظار
میرود از سوی همه همسایگان مورد
توجــه قــرار گیــرد .ســخنگوی وزارت
امــور خارجــه همچنیــن درخصــوص
مانــور انجام شــده ازســوی کشــورمان

یادداشت

معــاون رئیــس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشــور گفت:
این بنیاد آمادگی کامل برای مدیریت ســازمان منطقه آزاد اروند را دارد .به
گزارش ایرنا ،ســید امیرحســین قاضیزاده هاشــمی در آیین انعقاد قرارداد
تفاهمنامه بین بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشــور و مناطق آزاد کشور که در
منطقه آزاد اروند برگزار شــد ،افــزود :از دولت میخواهیم اختیارات منطقه
آزاد را بــه بنیــاد شــهید بســپارد تا در این منطقه مســتقر شــویم و به اقتصاد
و اشــتغال آن رونــق دهیــم .وی بــا بیــان اینکه مردم ایــن منطقــه در ایثار و
شــهادت ریشــه دارند ،افزود :مردم ایــن منطقه دین زیادی به گردن کشــور
دارند و شــرایط فعلی آبادان و خرمشــهر زیبنده مردم این شــهرها نیســت.
قاضیزاده هاشمی افزود :این آمادگی را داریم تا با تزریق امکانات ،شرایط
را برای ایجاد زیرساختها و جذب سرمایهگذار فراهم کنیم تا مردم آبادان
و خرمشهر به حق خود برسند .البته این مهم با قرارداد طوالنی مدت میسر
خواهد بود تا بتوان مدیریت یکپارچه را تدوین کرد.

اخبــــــار

دستورالعملهای ایران
برای تردد امریکاییها در خلیج فارس

ایرانهراسی برای انحراف توجهات از فعالیتهای شرورانه

ل غــرب کــه
در مناطــق مــرزی شــما 
مــورد اعتــراض علــی اف قــرار گرفته
بــود ،تأکیــد کــرد :ایــن یــک موضــوع
حاکمیتــی اســت و بــرای آرامــش و
ثبات کل منطقه انجام میشود .البته
روشــن اســت کــه جمهــوری اســامی
ایــران ،حضــور هرچند نمایشــی رژیم
صهیونیستی در نزدیکی مرزهای خود
را تحمــل نخواهد کــرد و در این رابطه
هــر اقدامــی را کــه بــرای امنیــت ملی
خود الزم بداند انجام خواهد داد.
موضعگیــری وزارت خارجــه
کشــورمان پــس از آن انجــام شــد کــه
رئیــسجمهور جمهــوری آذربایجان
در گفتوگویــی بــا اتهامزنــی علیــه
ایــران گفــت :کامیونهــای ایرانــی به
طــور غیرقانونــی و منظــم ،پیــش از
آزادســازی منطقــه قرهباغ از اشــغال
ارمنســتان در ســال گذشــته ،بــه ایــن
منطقه وارد میشــدهاند .او همچنین
دربــاره اخبار مربوط بــه برگزاری یک
رزمایــش توســط ایــران در نزدیکــی
مــرز جمهــوری آذربایجــان گفتــه

بــود :هــر کشــوری میتوانــد در خاک
خــودش رزمایــش انجــام دهــد .این
حق مســلم آنهاســت .اما چــرا حاال و
چــرا در مرز مــا؟ چرا ایــن رزمایشها
وقتــی ارمنســتان در منطقههــای
جبرائیــل ،فضولــی و زنگیــان بــود،
انجــام نمیشــد؟ چرا ایــن کار پس از
ایــن که مــا ایــن مناطق را پــس از ۳۰
سال آزاد کردیم ،انجام میشود؟ این
اظهــارات در حالی بود که پیش از آن
عبــاس موســوی ســفیر ایــران در باکو
در راســتای رفــع هرگونــه ســوءتفاهم
و نگرانــی نســبت بــه ایــن مــوارد
اقــدام کــرده بــود .از جملــه در تاریخ
 ۱۹اردیبهشــت ،ســفارت جمهــوری
اســامی ایــران در باکو بــه خبرگزاری
ترند اعالم کرد کــه کامیونهای ایران
در حال ارسال کاال به قرهباغ نیستند،
همچنین به شرکتهای ایرانی حمل
و نقــل ســوخت درخصــوص تــردد
کامیونهایشــان بــه منطقــه قرهبــاغ
هشــدار داده بــود .موســوی همچنین
طی ســخنانی دربــاره رزمایــش گفته
بــود کــه ایــن یــک رزمایــش از پیــش
برنامهریــزی شــده بــوده و قــدرت
نظامــی ایــران ،تهدیــدی بــرای
همســایگانش نیســت .بــا لحــاظ این
اظهارات سفیر ایران مشخص نیست
چــرا رئیــس جمهــوری آذربایجان در
گفتوگــوی اخیــر خود بــا خبرگزاری
آناتولــی ترکیــه ترجیــح داد مســائل
حل شــده و رفع سوءتفاهم شده را به
عنــوان موضــوع تنشآفریــن بین دو
کشور اعالم کند.

دفاع مقدس؛ خمیرمایهای برای ساخت یک جامعه خودباور

هر ملتــی برای پایداری و پیشــرفت
خــود نیازمنــد عناصــر الهامبخــش
فرهنگــی و تاریخــی اســت .گاه ایــن
عناصــر الهــام بخــش در ادبیــات و
سیدرضا تقوی شــعر آن ملــت متجلــی میشــود،
عضو
جامعهمبارز گاه از خالقیــت مردمــان آن کشــور
روحانیت
در ابداعــات و اختراعــات مختلــف
نیرو میگیرد و گاهی نیز ذکاوت دانشمندان و بالغت حکمای
آن ملت موتور محرک این الهامبخشــی ملی میشــود .دفاع
مقدس ایرانیان در مواجهه با عراق بعثی قطعاً یکی از منابع
مهــم الهامبخــش تاریخــی ملت ایران هســت و خواهــد بود.
دفاعــی که البته نقش کشــور عــراق در آن روز ،نیابت داشــتن
از قدرتهــای شــرق و غــرب عالم بــرای این مواجهــه بود .در
فرهنــگ ایرانــی میتــوان قدیمیتریــن و متعددترین عناصر
الهامبخــش را در شــعر ،ادبیــات ،تاریــخ و فرهنــگ عمومــی
یافــت .در میــان همــه اینهــا پدیده دفــاع مقدس یــک پدیده
جــوان و تازه اســت .اما حتی بــا وجود این جوانــی نمیتوان از
تأثیــر شــگرف آن در جامعــه ایــران در قیاس با دیگــر عناصر
الهامبخــش فرهنگی براحتی گذشــت .این در حالی اســت که
به اعتبار موارد مشابه باید گفت که هنوز برای استخراج بخش
عمــدهای از محتــوا و محصــول دفــاع مقــدس در حوزههــای
مختلف و انتقال آن به بطن جامعه راه درازی در پیش داریم.
نکتــه مهمتر این اســت که الهامبخشــی پدیــده دفاع مقدس

ëëجزایر ســهگانه بخــش جدایــی ناپذیر
خاک ایران است
همچنیــن دیــروز هیــأت جمهــوری
اســامی ایــران در پاســخ بــه اظهــارات
نماینــده امــارات در نشســت مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،ادعای
مالکیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی
خلیج فارس را بی اساس خواند و تأکید
کــرد که جمهوری اســامی ایــران وجود
چنین اختالفی با امارات را به رســمیت
نمیشناسد .در پاسخ کشورمان تصریح
شــده اســت« :ایــن ســه جزیــره بخــش
جدایــی ناپذیــر خــاک ایــران بودهانــد و
هرگونــه ادعای خــاف آن به طور قاطع
رد میشــود .بــا این وجود و برای نشــان
دادن نهایــت احتــرام خویــش به اصل
حسن همجواری ،ایران همواره آمادگی
خــود را بــرای گفــت و گــوی دوجانبــه با
امــارات بــا هــدف از بین بردن هــر گونه
ســوء تفاهمــی که ممکن اســت از طرف
امــارات بر ســر جزیــره ابو موســی وجود
داشــته باشد ،اعالم کرده است ».در این
پاسخ آمده است« :همچنین بایستی به
نماینده امارات متحــده عربی یادآوری
شود که عبارت صحیح «خلیج فارس»
از  500ســال پیش از میالد مسیح برای
اشــاره بــه پهنــه آبــی واقع در بین شــبه
جزیــره عربســتان و فــات ایــران بــکار
برده میشده و این نام آن تا ابد همین
خواهد ماند».

ایرنا

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تشریح کرد
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ایران به ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد

پیکر عالمه حسنزاده آملی در «ایرا» آرام گرفت

پیکــر پاک عالمه ذوفنون آیتاهلل حســنزاده آملی پس از ســه روز مراســم
وداع و تشــییع در میــان دوســتداران و شــیفتگانش دیــروز صبــح در زادگاه
ابدیاش واقع در روستای ایرا الریجان آمل آرام گرفت.
بــه گزارش تســنیم ،آییــن خاکســپاری پیکر عالمــه حســنزاده آملی روز
سهشــنبه با حضور فرزندان و جمعی از اقوام نزدیک به خانواده آن مرحوم
و جمعــی از شــاگردان آن عالــم فرزانه برگزار و در منــزل واقع در زادگاهش
روســتای «ایــرا» از توابــع بخش الریجــان آمل به خاک ســپرده شــد .عالمه
حســنزاده آملــی پیش از فوتش وصیت کرده بود کــه پیکرش در زادگاهش
روســتای «ایــرا» و در آرامگاهــی کــه در یکــی از اتاقهــای خانــهاش بــرای
همســرش درســت کرده بود ،به خاک ســپرده شود .به درخواســت خانواده
مرحوم عالمه حســنزاده ،پیکر آن عالم وارســته پس از تشــییع باشکوه روز
دوشــنبه در شهرســتان آمل توســط بالگرد به روســتای «ایرا» منتقل شــد و
دوشنبه شب تا صبح سهشنبه در اختیار خانواده او قرار داشت .دوشنبه شب
نیز اهالی روســتای ایرا مراســم شــب وداع با پیکر مرحوم عالمه حســنزاده
آملــی را برگــزار کردنــد .آیتاهلل حســن حســنزاده آملی ملقب بــه عالمه
حســن زاده فیلســوف متأله ،فقیــه ،عارف ،منجم و مــدرس دروس حوزوی
شــنبه شــب در زادگاهش شــهر آمل در ســن  93ســالگی و پس از یک دوره
ســخت بیماری بــه دلیل بیماری قلبــی دعوت حق را لبیک گفــت و به دیار
باقی شــتافت .مراســم تشــییع عالمه روز دوشــنبه و مصادف با روز اربعین
حســینی با حضور دهها هزار نفری مردم شهرســتان آمل ،استان مازندران و
میهمانانی از سراسر کشور باشکوه به یادماندنی برگزار شد.
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برای جامعه امروز و فردای ایران یک الهامبخشی چندوجهی
اســت کــه زوایای بســیاری را دربر میگیــرد و به همیــن اعتبار
میتوان آن را یک تحول تاریخی جامعهســاز دانســت .به این
معنا که این تحول ســبب ایجاد تغییراتی در شــئون فرهنگی،
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعــی جامعه ایران و حتــی فراتر از
آن شــده و میشــود که مســیر پیش روی این جامعه و کشور را
تغییر میدهد.
دفــاع مقــدس در ابعــاد فرهنگــی درواقــع زنــده کننــده و
تجلــی دهنده تمام افســانهها و داســتانهای اســاطیری ایران
از شــجاعت و دالوری ایرانیــان بــود .اگــر روزگاری حــس غرور
ملــی جامعــه ایران انــرژی الزم خــود را برای بیگانهســتیزی و
وطندوســتی و همینطــور پایــداری از ایمــان عمومــی مــردم
از داســتانهایی نظیــر شــاهنامه یــا وقایــع تاریخی دوردســت
میگرفــت ،در عصر معاصــر پدیدهای زنده و در ابعاد بســیار
وســیع ماننــد دفــاع مقــدس پیــش روی اوســت که تمــام آن
افســانهها و اساطیر را به ورطه عینیت آورده است .گویی دفاع
مقدس مقطعی است که شخصیتهای اساطیری ملی ما در
آن جــان میگیرند و به عرصه یک زندگی ملموس در جامعه
و در میــان مــردم کوچه و بــازار فراخوانده میشــوند .این وجه
فرهنگــی دفــاع مقــدس وجهی اســت کــه در گذر زمــان حتی
قویتر از گذشــته نیز خواهد شــد و شکی نیســت که ایرانیان تا
قرنها درباره آن داســتان خواهند نوشت ،شعر خواهند سرود
و تحقیــق خواهنــد کــرد .حــس اســتقاللطلبی جامعــه ایران

بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی قــرار دارد ،بــه عنــوان چالشــی
بــرای ثبــات منطقــهای جلــوه دهــد.
البته ایــن چیزی جز اقدامــی ریاکارانه
بــرای منحــرف کــردن توجهــات از
خطــر واقعــی بــرای صلــح و امنیــت
منطقــهای ناشــی از ایــن رژیــم و بویژه
زرادخانــه ســاحهای هســتهای و
تأسیســات و فعالیتهــای هســتهای
پنهانــی و خارج از نظــارت بینالمللی
آن نیســت ».هیأت جمهوری اسالمی
ایــران در پایــان تأکیــد کــرده اســت:
«قاطعانــه تمــام ادعاهای بی اســاس
رژیــم اســرائیل علیه کشــورم از جمله

رئیــس جمهــوری مــا را رد میکنیم».
همچنین مجید تخت روانچی ،ســفیر
و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل
متحد روز دوشــنبه به وقــت محلی در
حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت:
ایران هراســی در ســازمان ملل به اوج
خــود رســید .ســخنرانی نخســت وزیــر
رژیم صهیونیســتی در مورد ایران پر از
دروغ بود .این رژیم در حالی که صدها
کالهــک هســتهای دارد ،نمیتوانــد
در مــورد برنامــه صلح آمیــز ما بحث
کنــد .ســکوت او در قبــال فلســطین
نشــانگر عــزم آنها برای ســلب حقوق
فلسطینیها است.

وزیر دادگستری:

قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصالح شود
وزیر دادگســتری با اشــاره به انتظارات
گســترده و البتــه بحقــی کــه مــردم
و ارکان مختلــف نظــام از ســازمان
تعزیــرات حکومتــی بــرای مقابلــه بــا
مفاســد اقتصــادی و کنتــرل تخلفــات
بــازار دارنــد ،اصــاح و بــهروز کــردن
قوانیــن مربــوط بــه فعالیــت ایــن
ســازمان کــه مربوط بــه دهــه  60و 70
شمسی است و نیز اتصال سامانههای
الکترونیکی دســتگاههای نظارتی را از
جملــه راهکارهای بــرآورده کردن این
انتظارات دانست.
بــه گــزارش ایرنــا ،امیــن حســین
رحیمــی روز گذشــته در آییــن تکریــم
و معارفــه رئیــس ســازمان تعزیــرات
حکومتــی ،توقعــات از ســازمان
تعزیرات از ســوی مــردم ،تنظیم بازار
و حوزه قاچاق را باال دانســت و با بیان
اینکه حتی مســئوالن هــم توقع باالیی
دارند ،تأکیــد کرد :در صورتی که وقتی
بــه قوانیــن نــگاه میکنیــم ،میبینیم
کــه تعزیــرات واقعــاً ایــن اختیــارات و
امکانات را ندارد .او اظهار کرد :قوانین
و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی
باید اصالح شــود و امــور صنفی قانون
مربوط به ســالهای  ۶۰و  ۷۰است اما
تــا اصالح قانــون نمیتوانیم به مردم
بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط
اســت و بخش دیگر به سازمان دیگر و
همه این موارد به دولت مربوط است؛
بنابرایــن بــرای برطــرف کــردن ایــن
نقص ،از نخســتین روز کاری به دنبال
راهانــدازی ســتادی بودیــم کــه کار آن
هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

رحیمــی با بیــان اینکه اکنون ســازمان
تعزیــرات ،اختیاری در بازرســی ندارد
و گشــتهایی کــه انجــام میشــود در
واقع شــعبه سیار تشــکیل شده است،
افــزود :در امــر قاچــاق باید بــا جدیت
برخــورد کنیــم ،امــا بایــد عدالــت و
انصاف نیز داشــته باشــیم تــا برخورد
قاطع زیر ســؤال نــرود و از طرف دیگر
باید نســبت به اصالح برخی قوانین و
مقررات اقدام شــود .وزیر دادگستری،
پیشــگیری از تخلفــات را مهمتــر از
برخورد بــا متخلفان دانســت و گفت:
راهــکار پیشــگیری از تخلفــات ،ثبــت
تخلفــات اســت و اگــر از چرخــه تولید
تــا عرضه ســامانه ثبت تخلف باشــد،
بســیاری از تخلفــات قابــل انجــام
نیســت؛ بنابرایــن ایجــاد ســامانه یک
برنامه مهم اســت و بعد از آن اتصال
این سامانهها در دستگاههای مختلف
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
رحیمــی همچنیــن با اشــاره بــه اینکه
بازرســی فیزیکی و حضور بازرسان در
اصناف بــرای همه مــوارد قابل انجام

خصوصاً در برابر اســتبداد داخلی و دســتاندازی و اســتعمار
خارجــی یک احســاس همــواره زنده در طول تاریــخ بوده و به
گــواه تاریــخ در مقاطــع مختلف جامعــه ایران همــواره درگیر
نبــرد بــا دو پدیده اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجــی بود و
هیــچ گاه مقابل آنها تســلیم نشــد .انقالب اســامی اگر نقطه
اوج پیــروزی تاریخــی جامعــه ایــران مقابــل اســتبداد داخلی
باشــد ،قطعــاً دفــاع مقــدس نقطه عطــف موفقیــت در برابر
دســتاندازی و زورگویی خارجی در تاریخ ایران است که هیچ
گاه بدین شــکل ســابقه نداشته اســت .از همین حیث نیز این
دوره تاریخی و تجارب به دســت آمده در آن در امتداد تجربه
تاریخــی انقــاب اســامی به شــکلگیری احســاس توانمندی
و وحــدت ملــی ایرانیــان کمک بســیاری کــرد و بــه جامعه ما
آموخــت کــه میتوانــد بــا حرکتهــای هماهنــگ ،فراگیــر و
فداکارانه در ســختترین شــرایط ممکن به بیشترین میزان از
پیروزی و موفقیت دست پیدا کند.
وجــه اصلــی دفــاع مقــدس را بایــد کارکــرد فرهنگــی و
اجتماعی آن دانســت اما این به آن معنا نیست که آن مقطع
تاریخی و تحوالتی که به ســبب آن شکل گرفت آثار دیگری در
حوزههای اقتصادی یا سیاســی نداشته اســت .نکته این است
که ایــن آثار همگی متأثــر از نتایج فرهنگــی و اجتماعی دفاع
مقدس بودهاند که حس خودباوری ،غرور ملی ،توان عمومی
و اتــکا بــه درون را در ایران زنده و تثبیت کرد .در این خصوص
میشــود به آثــار اقتصادی بعــدی دفاع مقــدس مانند ایجاد

نیســت ،همراهــی و همــکاری مــردم
را در ایــن رابطــه ضــروری دانســت و
درعیــن حال خواســتار انجــام نقش و
وظیفه اتاق اصناف در این رابطه شد.
وزیــر دادگســتری تصریــح کــرد:
اگــر صنفــی به دلیــل بازرســی نکردن
اتحادیه تخلف کرد ،باید اتحادیههای
مســئول نیــز مؤاخذه شــوند ،درســت
اســت کــه در جنــگ اقتصــادی،
تعزیــرات وظیفــه دارد بــا تخلفــات
قیمتــی برخورد کنــد ،اما همــه اینها
باید با رعایت عدالت و انصاف باشــد
و از تمــام ظرفیتهــا اســتفاده کنیم و
مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.
رحیمــی از ارائــه پیشــنهاد بــه
دولت برای تشــکیل ســتادی با حضور
دســتگاههای مرتبــط بــا نظــارت و
برخــورد بر تخلفــات صنفــی خبر داد
تــا از طریق این ســتاد ،در امر نظارت،
بازرســی و برخــورد با تخلــف از س.ی
نهادهای مســئول هماهنگی بیشتری
به وجود بیاید.
ایــن عضــو دولــت ،درعیــن حــال
تأکیــد کــرد کــه همــه ایــن اقدامــات
نظارتی ،باید متکی بر این اصل باشــد
که متخلف نگران باشــد و از تعزیرات
بترســد ،امــا بــرای اصنــاف زیــادی که
تخلف ندارند ،ناآرامی ایجاد نشود.
در ایــن مراســم از خدمــات جمال
انصــاری رئیــس ســابق ســازمان
تعزیــرات حکومتــی قدردانــی شــد و
احمــد اصانلو بــه عنوان معــاون وزیر
و رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتی
معرفی شد.

مجموعهای چون قرارگاه خاتماالنبیا ســپاه پاسداران با حجم
وســیعی از توانمندیهای مختلف یا صنعت موشکی کشور با
تأثیرات مختلف صنعتی ،نظامی ،اقتصادی و سیاســی اشاره
کــرد .اگر نبود تزریق حــس خودباوری ناشــی از تحوالت دفاع
مقدس چه بسا ما امروز چنین داشتههایی را نیز در کشور خود
نداشــتیم .همینطور در ســطح سیاســی واضح است که محور
مقاومــت امروز در منطقــه که اصلیترین عامــل جلوگیری از
تجاوزهای رژیم صهیونیســتی است ،خود یکی از نتایج بعدی
دوران دفــاع مقــدس به حســاب میآید .نتیجــهای که باز هم
دارای یک ریشه فرهنگی است که در این دوره تقویت شد و به
حس استکبارستیزی و اتکا به خود برای پیروزی نهایی مرتبط
اســت .بهعبارت دقیقتر در دوران دفاع مقدس خمیرمایهای
برای ســاخت یک جامعه خودباور و ضد اســتکباری مهیا شد
کــه باید در دورههای بعدی تاریخی کشــورمان مورد اســتفاده
و پــرورش قــرار بگیرد .اینکــه ما در این بیــش از  3دهه پس از
دفــاع مقــدس چقــدر توانســتهایم از ظرفیت هــای فرهنگی،
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی آن رویــداد بهــره گرفتــه و
وضعیــت بهتــری برای کشــور ایجاد کنیم موضوعی اســت که
جــای بحــث فراوان و مفصلــی دارد .اما اینکــه چنین ظرفیت
وســیعی بــرای تغییــر در رویــدادی بــه نــام دفاع مقــدس به
عنــوان یک داشــته و ســرمایه تاریخــی و فرهنگی کشــور ایران
نهفته اســت و میتواند کارگشــای بسیاری از مســائل ما باشد،
موضوعی است که قطعاً قابل کتمان نیست.

