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    هم غزه، هم لبنان، هم سوريه، هم عراق 
يكي از كاربران در صفحه توئيتر خود نوشت: در حالي كه هم 
غزه ه��م لبنان هم عراق هم س��وريه هم  مس��لمانان ديگر 
كش��ورها و تمام اونهايي كه واقعاً جانش��ان را فداي ايران 
مي كنند در حال تالش براي مهار س��يل هستند و به مردم 
كمك رساني مي كنند، سلبريتي هاي بي سواد و دهن هاي هميشه باز در سوراخ 

موش هايشان خزيده اند. 
----------------------------------------------------------

    شمع براي نوتردام، موشك براي كليساي سوريه 
يكي ديگر از كاربران مجازي در توئيتي نوشت: 

اگر امريكا و كش��ورهاي اروپايي براي كليس��اي نوتردام گل و ش��مع و اشك 
فرستادند براي كليساي شهر رقه سوريه بمب و موشك و جنگنده ارسال كردند. 

بوي تعفن  حقوق بشر غربي حال همه بشريت را بد كرده است. 
----------------------------------------------------------

    اپوزيسيون راهي براي كمك به هموطنان خود بلد نيست؟! 
نجاح محمد علي، روزنامه نگار عراقي در توئيتر خود با اشاره به سوءاستفاده هاي 
براندازان از اخبار س��يل نوشت: »سرازير ش��دن عراقي ها و حشد الشعبي براي 
امدادرس��اني به س��يل زده ها اين وحدت را فراتر از مرزهاي ايران تعريف كرد، 
اما مخالفان نظام طبق معمول بيرون گود نشس��تند و گفتن��د لنگش كن! آيا 
اپوزيسيون خارج نشين به جز تهمت زني و فحاشي به اين و آن راهي براي كمك 

به هموطنان خود بلد نيست!؟«
----------------------------------------------------------

    راهكار كره شمالي براي وادارسازي امريكا به مصالحه
»ابوذر گوهري« در كانال تلگرامي رهيافت امريكا نوشت:

كره ش��مالي پس از بازس��ازي يك��ي از س��ايت هاي آزمايش 
موشك بالستيك، در اقدامي جديد و تقابلي، سالح تاكتيكي 
هدايت شونده اي را آزمايش كرده تا پيامي روشن به واشنگتن 
مخابره كند، در همين حال، پيونگ يانگ خواس��تار ح��ذف پمپئو از مذاكرات 
دوجانبه با امريكا شده است. مقامات كره شمالي بس��يار زود متوجه شدند كه 

امريكا، قرار نيست امتياز مؤثري به پيونگ يانگ بدهد. 
مشكل اساسي آن است كه امريكا در قبال كره شمالي در سطح مالقات سران، 
سياس��ت علني اعالم اعطاي امتياز را در پيش گرفته اس��ت در حالي  كه رفتار 
واقعي اين كشور در مذاكرات دوجانبه محرمانه در سطوح كارشناسي- وزارت 
خارجه و مذاكرات فني- زبان تهديد مس��تقيم بوده است. مقامات كره شمالي 
آنچه از ترامپ مي شنوند از وزير خارجه امريكا نمي شنوند، به عبارت بهتر لحن و 
سطح امتيازات پيشنهادي امريكا در سطوح كارشناسي بسيار كمتر از وعده هاي 
ترامپ است. اين مسئله تفاوت رويكرد ترامپ با تيم امنيت ملي اش را در زمينه 
مسئله كره شمالي نشان مي دهد، هرچند به ظاهر پيونگ يانگ سعي دارد كندي 
پيشرفت مذاكرات را به سطح كارگزار- پمپئو- تقليل دهد اما در واقع مقامات 
اين كشور به اين ارزيابي رس��يده اند كه در نهايت تغيير كارگزار نيز نمي تواند 
راهگشا باشد و س��اختار و موضع دولت امريكا به نحوي اس��ت كه قرار نيست 
منافع كره شمالي در اين مسئله تأمين گردد، لذا تقويت توان نظامي تنها راه حل 

وادارسازي واشنگتن به مصالحه است. 
اختالفات مبنايي تعري��ف طرف هاي درگير در مورد خلع س��الح هس��ته اي 
شبه جزيره كره و رويكرد تماميت خواهانه امريكا مانع حصول نتيجه خواهد بود. 
در اين ميان نقش بازيگران منطقه اي مؤثر نظير چين و روس��يه نيز در آستانه 

ديدار پوتين- كيم جونگ اون، قابل  تأمل است.
----------------------------------------------------------

   وقتی يك نماينده بدون سواد حرف می زند
كانال تلگرامي »تبيين« در مطلبي نوشت: يك عضو كميسيون انرژي مجلس 
س��خني گفته مبني بر اينكه »خس��ارت س��يل اگر از جنگ تحميلي بيشتر 
نباشد برابر است زيرا تمامي دار و ندار و كش��اورزي و دام هاي مردم كه وسيله 
معيشت شان بود از بين رفت، ۳۰۰هزار واحد مسكوني در سيل خوزستان آسيب 

ديد و قابل است.« 
پاس��خ دكتر محس��ن زنگنه اقتصاددان در خصوص اين ادعا: »خس��ارت 
برآورد ش��ده تا االن ۳۵ه��زار ميليارد تومان اس��ت، يعن��ي 2/6تا نهايت 
۳ميليارد دالر. خس��ارات و هزينه جنگ بالغ ب��ر ۴۰۰ميليارد دالر برآورد 
ش��ده اس��ت، ضمن آنكه جدول هزينه - فايده نش��ان از مثبت بودن تراز 
اقتصادي بارندگي هاست. افزايش ذخاير آبي كشور، باال آمدن سطح آب هاي 
زيرزميني، رفع مشكل ريزگردها، پر آب شدن درياچه ها و تاالب ها از جمله 
اروميه، گسترش ديم، رونق كشاورزي و دامداري، تأمين آب صنايع فوالد 
و ساير صنايع آب بر، رفع مشكل آب ش��رب استان هاي كشور و... از جمله 
فايده هاي اقتصادي اس��ت. اين گونه ايجاد فضاي منفي در خصوص سيل 

چندان نه منطقي است و نه به مصلحت.«

نامه خانواده شهداي ترور به نخست وزير پاكستان
 مانع ورود تروريست ها 

به خاك جمهوري اسالمي ايران شويد
در پي انتشار خبر سفر نخست وزير پاكس�تان به ايران، خانواده شهداي 
ترور كش�ور با انتش�ار نامه اي سرگش�اده به »عمران احمدخ�ان نيازي« 
نخست وزير اين كش�ور همس�ايه، توجه و اهتمام پاكس�تان به مرزهاي 
جنوب غربي خود براي جلوگيري از ورود تروريست ها به خاك جمهوري 
اس�امي ايران جهت انجام عمليات خرابكارانه و ترور را خواستار شدند. 
به گزارش ايس��نا، بنا بر اعالم روابط عمومي بنياد هابليان، در بخش��ي از نامه 
خانواده شهداي ترور به عمران خان آمده است: امنيت مرزي يكي از مؤلفه هاي 
مهم در كنترل تروريسم و مبارزه با آن است و اين مهم جز با همكاري كشورها 

حاصل نمي شود. 
در ادامه اين نامه تصريح شده است: متأسفانه در سال هاي اخير، فارغ از پديده 
قاچاق مواد مخدر، حضور گروه هاي تروريس��تي افراط گرا به امنيت مرزي دو 
كشور لطمه وارد كرده است و جان صدها تن از شهروندان و مرزبانان ايراني را 
گرفته است. گروه هاي تروريستي با اس��تفاده از وضعيت موجود و عدم كنترل 
جدي مرزها، هر از گاهي با ورود به خاك ايران و انجام عمليات خرابكارانه و ترور، 
آزادانه به آن سوي مرز باز مي گردند. اين حركت چندين سال است كه به طور 
مستمر ادامه يافته است و متأس��فانه تاكنون اقدامي جدي از سوي اسالم آباد 
براي مقابله با آن صورت نگرفته است و شاهد اين كالم آن است كه درست در 
روزهاي حضور شما در جمهوري اسالمي ايران تعدادي از فرزندان مرزبان ما، 
در خاك كشور شما، توسط همين گروه هاي افراط گرا و تروريست اسير هستند. 
قطعاً توجه و اهتمام يك سويه به مسئله امنيت مرز ايران و پاكستان كافي نيست 
و اين مسئله توجه الزم و جدي دولت شما را نيز مي طلبد. خانواده شهداي ترور 
ايران از جنابعالي و مقامات سياس��ي، نظامي و امنيتي پاكستان به طور جدي 
انتظار دارند همانطور كه امنيت مرزهاي خود با پاكستان و افغانستان در مناطق 
كشمير و تورخم را به عنوان اولويتي بسيار باال مي شماريد، اين توجه و اهتمام را 

نيز به مرزهاي جنوب غربي خود و همسايه تان ايران داشته باشيد.
----------------------------------------------------------

با حكم فرمانده كل سپاه
سردار جميري فرمانده حفاظت سپاه شد

س�ردار فتح اهلل جميري به عنوان فرمانده حفاظت س�پاه منصوب ش�د. 
به گزارش ف�ارس، با حكم س�رلشكر محم�دعل�ي جعف�ري ف�رم�ان�ده كل سپاه 
پاس�داران انق�الب اس�المي، س�ردار فت�ح اهلل جمي�ري به عن�وان ف�رمان�ده 

حفاظت سپاه منص�وب شد. 
در سوابق سردار جميري، فرماندهي سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر و سپاه 
الغدير استان يزد ديده مي ش��ود. پيش از اين س��ردار علي نصيري فرماندهي 

حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمي را بر عهده داشت.

دو تن از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�امي 
در توئيت هايي جداگانه )و ن�ه در صحن علني 
مجلس( نسبت به حضور نيروهاي حشدالشعبي 
در ايران ب�راي كمك ب�ه س�يل زدگان ايراني 
اعتراض كردن�د. آنه�ا حتي به كمك رس�اني 
نيروهاي فاطميون )افغانستاني  اما مقيم ايران( 
به سيل زدگان معترض هس�تند. اين اعتراض 
پس از موج س�ازي نژادپرستانه  دو س�ه تن از 
بازيگران س�ينما عليه حضور نيروهاي عراقي 
براي ام�داد به م�ردم ايران ص�ورت مي گيرد.

 قرار ب��ود نماين��دگان مجل��س عص��اره فضايل 
ملت باش��ند ام��ا برخي عص��اره بهانه تراش��ي ها 
و جوس��ازي هاي فضاي مج��ازي ش��ده اند! اين 
نمايندگان مجلس البته تالش خود را كرده اند كه 
به اين اعتراض رنگ و بوي قانوني بدهند، اما اشاره  
آنها به اصولي از قانون اساس��ي است كه ربطي به 
ماجرا پيدا نمي كند و در ادامه به آن نگاهي خواهيم 
داشت. اشكاالت اعتراض بي دليل اين دو نماينده 
اما فقط سوءاستفاده از اصول قانون اساسي نيست، 
بايد موضوع را وسيع تر و در چارچوب سياسي كاري 
بي دليل كه مي تواند براي سياست خارجي ايران و 
منافع ملي كشور خطرناك باشد، ديد. اين گزارش 

بررسي اجمالي اين موضوعات است. 
   پاسخ هايي ساده 

به اشكاالتي بني اسرائيلي!
بهرام پارسايي، نماينده شيراز مي نويسد: »مرزهاي 
كشور، حرمت دارد و عبور نيروي نظامي خارجي 
از آن، حتى براى امدادرس��اني قابل قبول نيست. 
اگر با ماهيت نظامي در كشور مستقر شوند، نقض 
اصل۱۴6 ق. اساسي است و اگر بخواهند در قالب 
همكاري دو كشور عمل كنند، طبق اصل۱2۵ ق. 
اساسي، بايد توافقنامه آن بعد از تصويب مجلس، با 
امضاى رئيس جمهور اجرا گردد.« او تصوير دو اصل 
۱۴6 و ۱2۵ قانون اساسي را ضميمه توئيت خود 
كرده است. عبدالكريم حسين زاده ديگر نماينده 
مجلس هم در توئيتي با ضميمه همين دو تصوير 
نوشته كه »آيا ارتش و س��پاه به اندازه كافي نيرو 
نداشتن؟ آيا فراخوان مردمي داديم و كسي نيامد 
كه حشدالشعبي و فاطميون وارد مناطق سيل زده 
شدند؟ گيرم كه نياز بود، چرا بدون اطالع و مجوز 
دولت و مجلس؟ در هر صورت اصول ۱2۵ و ۱۴6 
رعايت نشده و هم وحدت ملي و هم قانون اساسي 

با يك اقدام ناديده گرفته شدند.«
ادعاهاي اي��ن دو نماين��ده را بررس��ي كنيم. اصل 
۱2۵ قانون اساسي مي گويد: »امضاي  عهدنامه  ها، 
مقاوله  نامه  ها، موافقتنامه  ها و قراردادهاي  دولت  ايران  
با ساير دولت ها و همچنين  امضاي  پيمان  هاي مربوط 
به  اتحاديه هاي بين المللي  پ��س  از تصويب  مجلس  
شوراي  اسالمي  با رئيس جمهور يا نماينده  قانوني  او 
است .« در حالي كه عهدنامه و توافقنامه اي ميان دو 

دولت امضا نشده است، بلكه صرفاً به دليل نياز ايران 
به ماشين آالت سنگين، آنها با هماهنگي دولت ايران 
به كمك مردم ايران آمده اند. قسمت بامزه تر استناد 
به اصل ۱۴6 اس��ت كه مي گويد: »استقرار هر گونه  
پايگاه  نظامي  خارجي  در كش��ور هر چند به  عنوان  
استفاده هاي صلح  آميز باشد ممنوع  است .« آيا اكنون 
افغانستان و عراق در ايران پايگاه نظامي تاسيس و 

مستقر كرده اند؟! روشن است كه اينگونه نيست. 
اس��تفاده اي��ران از نيروهاي فاطمي��ون در جنگ 
س��وريه هيچ گاه مرتبط به دولت افغانستان نبوده 
و حتي قانون افغانستان عليه آنان است. فاطميون 
افغانستاني هاي مقيم ايران هستند و امكان بازگشت 
به كشورشان را هم ندارند. آيا مي شود يك نماينده 

مجلس اين موارد ساده را بلد نباشد؟
در توئيت ها آمده كه مگر كمبود نيرو داشتيم كه 
آنها وارد ش��ده اند؟ در باب فاطميون كه موضوع 
روش��ن اس��ت، آنها خود را از اي��ران مي دانند و 
وقتي براي كمك پيشقدم ش��ده اند، نمي توان رد 
احس��ان كرد. در مورد حشدالش��عبي هم اساساً 
مگر نيروي انس��اني وارد شده  اس��ت؟! غالمرضا 
ش��ريعتي اس��تاندار خوزس��تان صريح��اً ورود 
نيروي انس��اني از ع��راق را تكذيب ك��رد: »هيچ 
نيروي انساني اي به كش��ور نيامده بلكه مسئوالن 
نيروهاي عراق��ي به همراه ماش��ين آالت خود به 

كشور آمده و تش��ريف هم بردند. مس��لماً راننده 
بيل مكانيكي از خود اين نيروها بودند و مسئولي 
براي هن��دل كردن آنه��ا وج��ود دارد. اين حرف 
بسيار درستي است كه خود به اندازه كافي نيروي 
انس��اني داريم ولي حشدالش��عبي آمد تا به ملت 
دوست و برادر خود ايران نشان دهد كه كمك ها 
دوطرفه است... نيروهاي عراقي از يك هفته قبل 
از ورود خود به اي��ران اعالم آمادگ��ي كردند كه 
مي توانند ماش��ين آالت بياورند و ما نيز استقبال 
كردي��م. هر س��ازمان، نهاد يا كش��ور ديگري كه 
بتواند ماش��ين آالت براي ما بياورد، با كمال ميل 

مي پذيريم تا به سيل زدگان ايراني كمك كند.«
توضيحات مبسوط و دفاع اس��تاندار خوزستان از 
كمك عراقي ها ب��ه ايران خود مؤيد آن اس��ت كه 
گزاره »بي اطالع دولت و مجلس« نادرس��ت است 
و نماينده مجلس ايران متوجه نيست كه استاندار 
نماينده دولت در اس��تان اس��ت و دفاع او در واقع 
يعني اطالع دول��ت از كمك رس��اني عراقي ها به 

ايرانيان و تأييد اين حضور توسط دولت. 
   مسئله سازي كذايي

در سايه بي سوادي و سياسي كاري
وقوع ح��وادث طبيع��ي و بحران هايي ك��ه ايجاد 
مي كند، ب��راي طيف خاص��ي در اي��ران همواره 
زمينه ساز سياس��ي كاري شده اس��ت. گاه براي 

تسويه حساب با رقيب سياسي از آن بهره مي برند 
)همچون آتش سوزي پالسكو يا زلزله سرپل ذهاب 
و موضوع مس��كن مهر( و گاه اين سياسي كاري را 
به سياست خارجي هم تعميم مي دهند، همچون 
كمك امري��كا در زلزله ب��م كه از ن��گاه اين طيف 
فرصت بهبود رابطه ايران و امريكا قلمداد ش��د و 
حاال هم در موضع��ي برعكس به حض��ور عراق و 

نيروهايي افغانس��تاني براي امداد به سيل زدگان 
معترض شده اند. اين سياسي كاري همزمان با آنكه 
اخالقي نيست، آس��يب هايي را هم براي كشور به 
دنبال دارد. اول آنكه باعث موضوع س��ازي كذايي 
و جلب توجه افراد از س��يل و امداد به موضوعات 

ساختگي مي شود. 
اس��تاندار خوزس��تان يا مقامات ديگر كه در امداد 
به س��يل زدگان نقش تعيين كننده دارن��د، نبايد 
فرصت شان براي پاسخ به شبهه سازي هاي دروغين 
از دست برود. آرامش و وقت و تمركز آنان براي امداد 
و مديريت بحران الزم است. دوم آنكه چه اصراري 
است كه ايران را كش��وري منزوي نشان دهيم كه 
عالقه به تعامل با كشورهاي ديگر حتي براي دريافت 
كمك امدادي ندارد؟ ساخت چنين تصويري از ايران 
به سود ملت است يا به ضرر؟! سوم آنكه نگاه جناحي 
و سياسي )و حتي نژادپرستانه( به سياست خارجي 

نمي تواند بي ضرر به منافع ملي كشورمان باشد. 
اظهار نظرات نس��نجيده عليه حس��ن نيت كشور 
همسايه براي كمك به مردم ايران، با سياست هاي 
كلي نظام در تقويت روابط با همس��ايگان مطابق 
نيس��ت. ع��الوه ب��ر آن ب��راي كش��ورهاي ديگر 
نش��ان دهنده دوقطبي در موضوعات بين المللي و 

روابط ايران با همسايگان است. 
اين موضوعي اس��ت كه ب��ه وحدت مل��ي ضربه 
مي زند و نه حضور ماش��ين آالت حشدالشعبي در 
ايران. چرا دو نماين��ده مجلس ايران بايد همنواي 
س��لطنت طلب ها و براندازان در پي تخريب روابط 

برادرانه دو ملت ايران و عراق باشند. 
   روايت جايي پور از خدمات حشدالشعبي 

در خوزستان
محمدرض��ا جاليي پور فع��ال اصالح طلب كه در 
مناطق سيل زده حضور دارد درباره خدمات رساني 
نيروهاي حشد الشعبي نوش��ت: »تنها لودري كه 
در منطقه  گلدش��ت اهواز داش��ت براي ساختن 
س��يل بند ب��ه ايرانيان ع��رب اين محل��ه  محروم 
كمك مي كرد مال حشدالش��عبي )بسيج مردمي 
عراق( ب��ود و اهالي محل هم به وض��وح از كمك 
نيروهاي مردمي همسايه  عراقي شان راضي بودند. 
كاري به مطلوبيت و نحوه  حضور حشدالش��عبي 
براي كم��ك به س��يل زدگان خوزس��تان ندارم، 
اما بامزه اس��ت كه كساني با ژس��ت ملي گرايانه و 
اس��تقالل گرايانه بيش��ترين حمله را به حضور و 
كمك آنها به هموطنان سيل زده ش��ان مي كنند 
كه خودشان وابس��ته به پول بن سلمان و نتانياهو 
و ترامپ هس��تند، در صف اول عك��س يادگاري 
با ايران س��تيزان و حماي��ت از مداخل��ه  امريكا و 
انواع تحريم علي��ه ايران و حض��ور نظامي امريكا 
در منطقه اند و در خفا هم دلش��ان ب��راي حمله  
نظامي امريكا به اي��ران لك زده. انگار فقط حضور 

چشم آبي ها در ايران اشكال ندارد.«

همنوايي 2 نماينده مجلس با ضدانقاب در تخريب روابط ايران و عراق

سيل سواری روی خط منافع ملی

توضيحات مبسوط و دفاع 
اس�تاندار خوزس�تان از 
كمك عراقي ها ب�ه ايران 
خود مؤي�د آن اس�ت كه 
گزاره »بي اط�اع دولت و 
مجلس« نادرس�ت است 
و نماين�ده مجل�س ايران 
متوجه نيست كه استاندار 
نماينده دولت در اس�تان 
اس�ت و دف�اع او در واقع 
يعن�ي اط�اع دول�ت از 
كمك رس�اني عراقي ه�ا 
ب�ه ايراني�ان و تأييد اين 
حض�ور توس�ط دول�ت

از بدو تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، اين نهاد مردمي 
و انقالبي بر مبناي رسالت اصلي خود كه حفظ دستاوردهاي 
انقالب اسالمي بود، وارد عرصه هاي مختلف شد و در بسياري از 

اين حوزه ها خوش درخشيده است. 
درخشش هشت ساله دليرمردان سبزپوش در كنار ديگر قواي 
نظامي كشور، در دفاع از ميهن اسالمي بر هيچ كسي پوشيده 
نيست. با اتمام عزتمندانه جنگ نيز مأموريت اين نهاد نه تنها 
به اتمام نرسيد بلكه با يقين به تداوم دشمني ها، آمادگي خود 
را براي حفاظ��ت از انقالب در برابر هرگونه آس��يب احتمالي 
حفظ كرد و در مواجهه با حكومت جعلي داعش كه به اعتراف 
رسمي و ذليالنه هيئت حاكمه كاخ سفيد، ساخته و پرداخته 
دولتمردان امريكا بود، برگ زرين ديگري در فراسوي مرزهاي 
جغرافيايي در محافظت و پاسداري از اين انقالب، توسط بازوي 

توانمند سپاه رقم خورد. 
با اين اقدام، سپاه توانست داعش خونريز و مجهز به مدرن ترين 
سالح ها و برخوردار از حمايت همه جانبه دنياي كفر و الحاد و 
نفاق را به خاك مذلت نش��اند و هزينه هاي ۱7ساله امريكا در 
منطقه و بودجه هاي ميلياردي پروژه النه زنبور در سرويس هاي 

اطالعاتي غرب را بي اثر سازد. 
دشمنان هميش��ه در كمين نشسته انقالب اس��المي بعد از 
نااميدي از اقدام هاي نظامي و امنيت��ي عليه نظام، روزنه هاي 
ديگري را براي نفوذ و ضربه زدن جس��ت وجو و بيش از پيش 
همت خ��ود را در بح��ث اقتصاد متمرك��ز كردند تا ش��ايد با 
بهره گيري از برخي غرب باوران داخلي و گروگانگيري معيشت 
مردم، نظام را ناكارآمد نش��ان دهند اما ب��از در اين صحنه با 
پرچم »ما مي توانيم« روبه رو شدند كه يكي از اين پرچمداران 
بازوان سازندگي سپاه پاس��داران انقالب بود. سپاه با ورود به 
حوزه سازندگي توانست عالوه بر ايجاد امنيت رواني و آسايش 
براي جامعه، اميد دشمن را به يأس مبدل نمايد و كينه توزي 
دشمنان انقالب را به همراه داش��ته باشد. از سال ۱۳68 سپاه 
وارد حوزه بازسازي و سازندگي كشور شد و تحت عنوان قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا)ص( توانسته بيش از 2هزارو۵۰۰ پروژه 
بزرگ در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي، آب، نيروگاه، بنادر 
و سازه هاي ساحلي و فراس��احلي، حمل ونقل، معدن و صنايع 
معدني، ابنيه خاص، ارتباطات و فناوري اطالعات، كشاورزي 
و خدمات مشاوره، مطالعات و مهندسي كارنامه درخشاني از 

خود بر جاي گذارد. 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در ابتدا با استفاده از مازاد 
ماش��ين آالت و تجهي��زات دوران دفاع مقدس به بازس��ازي 
خرابي ها و ويراني هاي برجاي مانده از آن دوران پرداخت اما به 

مرور اين توانمندي چنان ارتقا يافت كه به اجراي ابرپروژه هايي 
همچون پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، فازهاي 
۱۳، ۱۵و ۱6، 22، 2۳ و 2۴ پارس جنوبي، احداث 62س��د با 
حجمي بالغ بر 26ميليارد مترمكعب ذخيره آب و صدها پروژه 

بزرگ و عظيم ديگر در كشور دست يافت. 
نكته مهم و اصلي اين است كه اجراي اكثر اين پروژه ها، داراي 
فناوري پيچيده هستند كه تنها در انحصار چند كشور بزرگ 
جهان مي باشند. با ش��روع تحريم ها، ش��ركت هايي همچون 
هيونداي، اني، توتال، شل و... عرصه اجراي اين پروژه ها را خالي 
كردند به اين اميد كه اين پروژه ها بر زمين بمانند و غبار گذر 
ايام آنها را فرسوده و مستعمل كند و سرمايه كشور بر باد رود. در 
چنين شرايطي و در دل سخت ترين تحريم ها كه اجازه خريد و 
فروش هيچ كااليي در حوزه هاي مذكور وجود نداشت، قرارگاه 
خاتم توانست اين پروژه ها را با مهندسي و اجراي ۱۰۰درصد 
 ايراني و تأمين كاالي 7۰درصد ايراني به بهره برداري برساند. 

در بيان عظمت پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس 
همين بس كه اين پااليش��گاه به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه 
ميعانات گازي جهان و نخس��تين پااليش��گاه طراحي شده بر 
اساس خوراك ميعانات گازي كشور با ظرفيت پااليش روزانه 
۳6۰هزار بشكه، در س��ه فاز ۱2۰هزار بشكه اي با هدف توليد 
بنزين، گازوئيل، گاز مايع و سوخت جت در زميني به مساحت 
7۰۰هكتار احداث شده اس��ت و با ظرفيت توليد ۳6ميليون 
ليتر بنزين يورو ۵، عالوه بر اينكه كشور را در امر توليد بنزين 
خودكفا كرد، ايران را ب��ه صادركننده اي��ن كاالي راهبردي 

تبديل نمود. 
پااليشگاه ستاره خليج فارس، حلقه مكمل پااليشگاه هاي گازي 
پارس جنوبي بود، يعني اينكه ميعانات گازي )كاندنس��يت( 
استحصال شده از فرآيند تصفيه گاز در عسلويه يا بايد به فروش 
مي رسيد )كه در شرايط تحريم هيچ كشوري جرئت خريد آن 
را از ايران نداشت( يا بايد در طبيعت رها مي شد )كه يك فاجعه 
زيست محيطي براي كشور، منطقه و كل دنيا به همراه داشت 
و نمونه آن را در انفجار كشتي سانچي ديديم( يا بايد فازهاي 
پارس جنوبي تعطيل مي شد )كه كشور با بحران سوخت روبه رو 
مي ش��د(. در نهايت چاره اي نداشتيم جز راه اندازي پااليشگاه 
ميعانات گازي س��تاره خليج فارس و قرارگاه خاتم توانست با 

سربلندي تمام اين پروژه را به اتمام برساند. 
امريكا و متحدان آن به خوبي و با اشراف كامل بر اوضاع ايران 
مي دانس��تند كه با تكميل اين پااليشگاه عالوه بر حل مشكل 
انباش��ت ميعانات گازي و جلوگيري از قط��ع توليد گاز، ديگر 
نمي توانند از تحريم بنزين به عنوان چش��م اسفنديار و پاشنه 

آشيل ايران در تحريم ها بهره جويند و سپاه اين رؤياي آنها را 
نقش بر آب ساخت. 

از طرف ديگر اجراي فازهاي بيس��ت وچهارگانه پارس جنوبي 
كه شش فاز آن توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( اجرا 
شد، كش��ور را در زمينه واردات گاز بي نياز كرد تا ديگر شاهد 
حوادث س��ال 92 و قطع گاز از طرف كش��ورهاي شمالي در 

سرماي زمستان نباشيم. 
امريكا در هزاران كيلومتر آن سوي مرزهاي ايران، تك تك اين 
احواالت را به دقت رصد مي كند و بهره ب��رداري از هر كدام از 
اين پروژه ها به منزله شكستي از سوي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي براي او بود. پس آيا نبايد در روز والدت سرور و ساالر 
شهيدان كه به روز پاس��دار معروف است، س��پاه را يك گروه 

تروريستي به شمار مي آورد؟
از س��وي ديگر اگر نگاهي آماري به س��دهاي ايران بيندازيم 
مي بينيم كه از بين ۱72س��د ملي موجود در كش��ور، 62سد 
توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( ساخته شده است، 
حجم مخازن اين س��دها 26ميليارد مترمكع��ب يعني بيش 
از نيمي از مخازن آب س��دهاي كشور را ش��امل مي شود. در 
س��يالب اخير اگر س��دهاي كرخه و گتوند ك��ه از پروژه هاي 
قرارگاه محسوب مي شوند و به تنهايي ۱2ميليارد مترمكعب 
ذخيره آب دارند نبودند، خوزستان بارها با سيالب هاي مخرب، 

ويران شده بود. 
حال در ش��رايطي كه قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( و 
س��پاه در كنار ديگر نيروهاي مس��لح كش��ور در حال امداد و 
نجات سيل زدگان كشور هستند، امريكا سپاه را وارد فهرست 
تروريستي خود مي كند و اين گوياترين دليل از موفقيت اين 
نهاد مردمي و مقدس است كه توانسته در طول اين ۴۰سال به 

اهداف خود دست يابد. 
اين اتفاق درست در زماني افتاد كه مردم بيش از هر زمان ديگر 
حضور مؤثر و موفق نيروهاي مس��لح و به خصوص سپاه را در 
حل بحران هاي كشور با تمام وجود احساس كردند و اين امر 
باعث شد تا حمايت هاي همه جانبه جامعه و ايجاد همبستگي 
داخلي را در قبال اين تصميم ش��اهد باش��يم، حتي در زلزله 
آبان ماه سال ۱۳96 كرمانشاه، قرارگاه خاتم توانست در مدت 
۴۵روز، 8هزارو۵۰۰كانك��س ب��راي م��ردم آن مناطق ايجاد 
كند كه اين خ��ود در ايجاد علقه بين م��ردم، نظام و نيروهاي 
مسلح نقش بسزايي داشت و از سويي نقشه هاي تفرقه افكنانه 
دش��منان را به خصوص در نقاط مرزي غرب كش��ور تا حدود 

زيادي خنثي كرد. 
نمون��ه اي��ن اقدام��ات در كارنام��ه ق��رارگاه س��ازندگي 

خاتم االنبيا)ص( س��پاه پاسداران انقالب اس��المي بي شمار 
است. اگر بخواهيم نگاهي حتي گذرا به طومار زرين پروژه هاي 
قرارگاه بيندازي��م بايد بگويي��م كه طراح��ي و اجراي بيش 
از ۴۰۰كيلومتر تونل طوي��ل انتقال آب، در اختيار داش��تن 
بزرگ تري��ن و مجهزترين ن��اوگان اليروبي منطق��ه با امكان 
اليروب��ي 2/۵ميليون مترمكع��ب در ماه، طراح��ي و اجراي 
بي��ش از 2هزارو6۰۰كيلومتر آزادراه و بزرگ��راه و راه اصلي، 
طراحي و اج��راي ۴هزاركيلومتر راه آه��ن، طراحي و اجراي 
۱6۳پل و تقاطع غيرهمس��طح به طول ۴۰كيلومتر، اجراي 
بيش از ۱۵۰كيلومتر تونل راه و راه آهن، اجراي 28۰كيلومتر 
مترو در ش��هرهاي مختلف با ۱۵۰ايس��تگاه، اجراي بيش از 
هزارو۵۰۰كيلومتر راه روس��تايي در 9 استان كشور، اجراي 
شبكه سراسري فيبر نوري به طول 2۳هزار كيلومتر، اجراي 
راه آهن سريع السير تهران- قم- اصفهان به عنوان اولين قطار 
پرسرعت كشور، احداث كارخانه مس سونگون و آهن اسفنجي 
فوالد ميانه و بافت، اجراي فاز نخس��ت بندر ش��هيد بهشتي 
چابهار، ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما و سكوهاي دريايي، 
به زير كش��ت بردن ۳۵هزار هكت��ار از اراضي نق��اط محروم 
و مرزي، كمك به مردم كش��ور در ش��رايط بحران��ي از قبيل 
زلزله، سيل، برف و اجراي هزاران پروژه محروميت زدايي در 
شعاع 7۰كيلومتري پروژه ها تنها بخش كوچكي از پروژه هاي 
انجام شده و در حال انجام قرارگاه است كه زمينه ساز دشمني 

امريكا با سپاه است. 
با گذش��ت چهار دهه از انق��الب اس��المي، مديريت جهادي 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(، دستاوردها و ركوردهاي 
بزرگي را در عرصه آباداني، استقالل، خودكفايي و سرافرازي 
ميهن اسالمي به دست آورده و با اجراي هزاران پروژه عمراني، 
صنعتي و محروميت زدايي، روندي رو به تعالي را در سازندگي 
و آباداني ميهن اسالمي طي كرده و باعث ايجاد امنيت پايدار 
و منزلت افزايي ب��راي نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران 
شده است و در تك تك اين اتفاقات و موفقيت ها بايد به دنبال 

دشمني امريكا با سپاه بود. 
امروزه بسياري از پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
از قبيل سد كرخه، پل طبقاتي شهيد صدر و تونل نيايش، پل 
طبيعت، تونل آرش اسفنديار و... نه تنها در داخل كشور بلكه در 
مسابقات و جشنواره هاي بين المللي مورد تحسين كارشناسان، 
ناظران و داوران خارج��ي قرار مي گيرند و هم��گان به تبحر، 
تخصص و تجربه مهندسان جوان ايراني در اين پروژه ها اذعان 
مي كنند و اين چيزي نيست جز تحقق فرموده امام)ره( كه »اگر 

سپاه نبود كشور نبود«.
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