عباس حاجي نجاري

فرجام جنگافروزي امريكا عليه ايران

ايران اسالمي در شرايطي به استقبالبزرگداشت سي و سومين سالگرد آغاز
حماسه ايستادگي و مقاومت فرزندان غيور خود در هشت سال دفاع مقدس
رفته اس��ت كه تحوالت سياس��ي منطقه و جهان معاصر ديگر حتي براي
كندذهنترين افراد نيز ترديد باقي نگذاشته كه موضوع تجاوز صدام به ايران و
تحميل هشت سال جنگ عليه نظام اسالمي ،بخشي از پروژه امريكا در مقابله
با نظام اسالمي بود كه صدام و ديگر سران مرتجع عرب مجري آن بودند.
اوايل ماه جاري نشريه فارين پاليسي با انتشار بخشهايي از اسناد سازمان سيا
كه از طبقهبندي خارج شده بود ،بر اين نكته اذعان ميكند امريكا ميدانست
كه صدام حسين در صدد دهشتناكترين حمله شيميايي در تاريخ است و با
اين وجود به او كمك كرد و اطالعات مراكز تجم ع نيرويي ايران را كه درصدد
عملياتي جديد بودند را در اختيار عراق قرار داد ،تا بتواند از شكس��ت صدام
جلوگيري كند .بر اساس اين اسناد كه فارين پاليسي آن را منتشر كرده است،
ريگان رئيسجمهور وقت امريكا در يادداش��تي براي وزير دفاع وقت امريكا
(فرانك كارلوچي) نوشت كه :پيروزي ايران غيرقابل قبول است .بعد از شكست
امريكا در عمليات طبس در ارديبهشت سال ،59ادموند موسكي ،وزير خارجه
وقت امريكا استراتژي سهگانه امريكا عليه ايران را اينگونه اعالم ميكند:
 -1اضمحالل و از همگسيختگي داخلي نظام ايران
 -2به نابودي كش��اندن اقتصاد ايران (س��وق دادن ايران به س��وي ضعف و
انحطاط)
 -3تهاجم و حمله به مرزها
در كمتر از يك ماه پس از اين اعالم استراتژي در چهارم تير ماه 1359كودتاي
نوژه ،با مديريت و هدايت امريكاييها و همكاري بعضي از سران مرتجع منطقه
عليه نظام اسالمي ايران طراحي و اجرا ميش��ود كه البته با عنايات الهي و
هوشياري نيروهاي اطالعاتي و امنيتي سپاه خنثي ميشود و پس از آن است
كه برژينسكي ،مشاور وقت امنيت ملي رئيسجمهور امريكا در ديدار با صدام
در مرز اردن موافقت امريكا را با آغاز جنگ عليه ايران اعالم ميكند.
مروري بر بيش از سه دهه از عمر با بركت انقالب اسالمي بيانگر اين حقيقت
تلخ اس��ت كه امريكاييها در طي اين مدت هيچگاه اين سه استراتژي را از
دستور كار خود خارج نكردهاند و اگرچه ممكن است نوع و تركيب توطئهها
عليه نظام اسالمي در دورههاي مختلف با فراز و نشيب همراه شده باشد و در
مقطعي بهانه آن حقوق بشر ،مقابله با تروريسم و توانمندي هستهاي ايران
باشد ،اما هدف راهبردي غرب در اين مراحل تغييري نكرده است.
مقام معظم رهبري در هفته گذش��ته در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ضمن ريشهيابي چرايي دشمني استكبار عليه نظام اسالمي و
تأكيد بر اينكه چالش اصلي نظام سلطه در منطقه انقالب اسالمي است يادآور
شدند كه نظام سلطه دنيا را به دو بخشظالم و مظلوم تقسيم كرده ،اما انقالب
اسالمي منطق ظلمستيزي و پرهيز از ظلم را به همراه آورد ،و اين منطق باعث
شده است كه پيام انقالب در مرزهاي ايران محصور نماند و مورد استقبال قرار
گيرد .ايشان يادآور شدند كه نظام سلطه و وابستگان آنها سه سياست اصلي
«جنگ افروزي ،فقرآفريني و فساد انگيزي» را دنبال ميكنند و اسالم با همه
اين سياستها مخالف است و مبناي اصلي چالش اساسي آن با انقالب در34
سال گذشته اين بوده است.
پس از پايان هشت سال جنگ و شكست سياست جنگ افروزي عليه ايران
به رغم اينكه امريكاييها در برخورد با ايران ديگر استراتژيهاي خود ،نظير
فقرآفريني و فسادانگيزي را در قالب دو پروژه تحريم اقتصادي و جنگ نرم
دنبال ميكردند ،اما در سطح كالن و براي مهار تحوالت منطقه حداقل پنج
جنگ ديگر را طراحي و مستقيماً يا با محوريت رژيم صهيونيستي به اجرا در
آوردند كه البته نتيجه آن هم برايشان جز شكست ارمغاني نداشت ،حمله به
افغانس��تان و عراق و پس از آن جنگهاي  33روزه و  20روزه و هشت روزه
هدفيجزتغييرمعادالتمنطقهنداشتهبهگونهايكهدربيستمينروزجنگ
رژيم صهيونيستي عليه حزباهلل در جنگ 33روزه ،بوش رئيسجمهور امريكا
آن را مدل كوچك شده جنگ ايران و امريكا دانست و به اعراب وعده داد كه
پس از پيروزي در اين جنگ به زعم خودش حساب ايران را نيز يكسره ميكند
كه البته توفيقي نداشت .به رغم طراحي و اجراي اين مدل در سوريه نيز ،روند
تحوالت و واكنشهاي احتمالي ،امريكاييها را از گشودن يك جبهه جديد
در سوريه بازداشت ،اما آنچه مهم است شناخت زمينهها و ريشههاي شكست
امريكا در سياست جنگافروزانه در خاورميانه است ،چرا كه بهزعم آنها تمامي
عناصر و مؤلفههاي الزم براي تحقق پيروزي در جنگها فراهم است اما آنچه
كه در تمامي اين عرصهها نظير هشت سال دفاع مقدس و جنگهاي پس
از آن معادالت امريكا را بر هم ريخت ظهور پديده مقاومت اسالمي است كه
فارغ از معادالت مادي و مبتني بر انگيزههاي الهي نامعادالت جنگ را به نفع
مقاومت تغيير داده اس��ت ،به گونهاي كه اگر پاسخ مقاومت در جنگهاي
گذشته امريكاييها را به شكست كشاند ،اكنون تصور پاسخ مقاومت و دريافت
پاسخهاي صريح از نيروهاي مؤثر در منطقه ،آنها را از اقدام نظامي عليه سوريه
بازداشته است.
ظرفيت و توانمندي نيروهاي مقاومت را تنها در پاس��خ به اقدامات نظامي
دشمناننبايدديد،بلكهابتنابهاينظرفيتميتواندقدرتدستگاهديپلماسي
را در مذاكرات احتمالي افزايش داده و زمينهاي را فراهم آورد تا آنها بتوانند در
راستاي استراتژي «نرمش قهرمانانه» تحقق اهداف نظام را پي بگيرند.

دو عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

روحانيفريبلبخندهاي امريكارانميخورد

س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي مجلس خواس�تار اعلام موضع
و دف�اع رئيسجمه�ور از مواضع اصولي مل�ت ايران در قبال مس�ائل
منطقهاي از جمله مس�ئله س�وريه در نشس�ت س�ازمان ملل ش�د.

سيدحس��ين نقوي ،نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسالمي در
گفتوگو با فارس ،با اشاره به سفر رئيسجمهور به نيويورك گفت :انتظار
داريم آقاي رئيسجمهور از ظرفيت اجالس سازمان ملل براي اعالم موضع
جمهوري اسالمي ايران نهايت استفاده را كند .وي با بيان اينكه روحاني
بايد موضع ش��فاف و روش��ني در قبال حوادث منطقه ،مخصوصاً حضور
تروريستهاي خارجي در سوريه اتخاذ كند ،تصريح كرد :اعمال تحريمهاي
ناجوانمردانه غيرحقوقي و غيرقانوني عليه ملت ايران بايد از جمله مواردي
باشد كه آقاي روحاني آن را در سازمان ملل مطرح كرده و براي رفع تمام
تحريمهاي اعمالي تالش كند.
نقوي با بيان اينكه امريكاييها با تحريمهايي كه عليه ملت ايران اعمال كردند
نبايد منتظر مذاكره با ايران باشند ،افزود :ما با اصل مذاكره مخالف نيستيم اما
مذاكره مقدماتي دارد كه بايد فراهم شود .نميتوان قبول كرد كه امريكاييها
از مذاكره دم بزنند و در عين حال خصومت با ملت ايران را ادامه دهند .وي با
بيان اينكه مذاكره با امريكا فع ً
ال در دستور كار جمهوري اسالمي ايران نيست،
گفت :آقاي روحاني فردي باهوش و قانونمند است و ما ميدانيم كه ايشان
فريب لبخندهاي امريكاييها را نخواهد خورد.
محمدحس��ين آصفري ،نماينده مردم اراك و عضو كميسيون امنيت ملي
مجلس نيز با بيان اينكه روحاني ش��خصيتي انقالبي و پايبند به ارزشهاي
انقالب اسالمي است ،گفت :اطالع داريم كه آقاي روحاني از حقوق هستهاي
ملت ايران در اجالس سازمان ملل دفاع كند .وي با بيان اينكه دفاع از حقوق
ملت ايران از جمله وظايف رئيسجمهور در مجامع بينالمللي است ،گفت:
انتظار داريم آقاي رئيسجمهور از حقوق هس��تهاي ملت ايران در نشست
عمومي س��ازمان ملل دفاع كند چراكه انرژي هس��تهاي حق مسلم ملت
ايران است و س��لطهگران حق اظهارنظر درباره حقوق ملت ايران را ندارند.
وي با بيان اينكه روحاني شخصيتي انقالبي ،وفادار به ارزشها و آرمانهاي
انقالبي و قانونمدار دارد ،تأكيد كرد :مطمئن هستيم كه آقاي روحاني پاسخ
امريكاييها براي مذاكره را هوشمندانه ميدهد و از اقتدار و عزت نظام اسالمي
دفاع ميكند.
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به نفع ايران و تركيه نيست

سرويس سياسي 88498443

رهبر انقالب براي رئيسجمهور در سفر به نيويورك آرزوي موفقيت كرد

ي در
حجتاالسالم والمسلمين دكتر حسن روحان 
آستانه س�فر به نيويورك براي شركت در اجالس
مجمععموميسازمانمللمتحد،باحضرتآيتاهلل
خامنهاي رهبر معظم انقالب اسلامي ديدار كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري
در اين ديدار كه عصر ديروز انجام ش��د ،مقام معظم
رهبري براي رئيسجمهور آرزوي موفقيت كردند.
برنامههاي روحاني در سفر به نيويورك
رئيسجمهور كش��ورمان امروز پس از ش��ركت در
مراسم ويژه آغاز سال تحصيلي مدارس براي شركت
توهشتمينمجمععموميسازمانمللعازم
درشص 
نيويورك ميشود .شركت در مراسم افتتاحيه مجمع
گزارش

محمد اسماعيلي

عمومي سازمان ملل ،ديدار با رؤساي جمهور فرانسه
و اتريش ،وزير خارجه آلمان و نخستوزير فيجي از
برنامههاي رئيسجمه��ور در روز اول حضور وي در
نيويورك خواهد بود .مصاحبه با شبكههاي تلويزيوني
س��يانان و روزنامه واشنگتنپس��ت و مصاحبه با
سيبياس از ديگر برنامههاي رئيسجمهور در جريان
سفر به نيويورك است .روحاني همچنين با رؤساي
جمهور تونس و لبنان و دبيركل سازمان همكاريهاي
اسالمي ديدار خواهد كرد.
مالقات ب��ا دبيركل س��ازمان مل��ل ،رئيسجمهور
تركيه و معاون نخس��توزير عراق و نخستوزيران
ايتاليا و اسپانيا و ديدار با ايرانيان مقيم امريكا از ديگر

برنامههاي رئيسجمهور در جريان اين س��فر است.
حضور و سخنراني در افتتاحيه نشست وزراي خارجه
كش��ورهاي عضو جنبش عدم تعهد (نم) ،سخنراني
در اجالس خلع س�لاح هس��تهاي و س��خنراني در
مجمع عمومي سازمان ملل و كنفرانس مطبوعاتي
با خبرنگاران و رسانهها در روز آخر از ديگر برنامههاي
سفر رئيسجمهور به نيويورك است .رئيسجمهور
كشورمان ،عالوه بر شركت و سخنراني در اين اجالس
با بانكيمون و مقامات عاليرتبه برخي كشورها ديدار
خواهد داشت.
بايد از در باغ سبز غربيها ترسيد
حسامالدين آشنا ،معاون سياسي دفتر رئيسجمهور

كه او هم مانن��د برخي اعض��اي كابين��ه در صفحه
فيسبوك عضو شده اس��ت ،روز گذشته در مطلبي
با بيان اينكه فضاي رس��انهاي به گونهاي پرشتاب،
مطالبات از س��فر(روحاني به نيويورك) را باال برده
است ،نوشت :از اين در باغ سبز غربيها بايد ترسيد.
وي همچنين نوشته است :برخي دوستان داخل فكر
ميكنند نكند در سفر به نيويورك كوتاهيهايي در
دفاع از مصالح كش��ور صورت بگيرد ،با آنها همدلي
ميكنم ولي مطمئن هستم تيم ديپلماتيك فعلي
خط قرمزهاي خود را به خوبي ميشناس��د ،برآورد
روشني از اهداف و توان حريف دارد و ميداند چه دارد
و چه ميخواهد.

كليد حل مشكالت داخلي مذاكره با امريكا نيست

خوشبيني مفرط تجديدنظرطلبانازمذاكرهبا امريكا

بدون شك سفر هرس��اله مقامات سياسي كشورمان
به اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل متحد
در نيويورك كه از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه تشكيل
ميشود يكي از مهمترين و حاشيهسازترين اتفاقات در
آوردگاه ديپلماسي كشورمان است.
بر همين اس��اس س��خنراني در تاالر مجمع عمومي
س��ازمان ملل ،ديدار با كارگروههاي سياس��ي ديگر
كشورهاي عضو سازمان ملل و گفت وشنود با رسانه
ديگر كشورهاي دنيا براي پيشبرد ديپلماسي عمومي
از اهميت زيادي برخوردار بوده و ميتواند كمك شاياني
براي تحقق اهداف ديپلماتيك يك كشور باشد.
همين اهميت و اعتبار اجالس ساالنه باعث شده است
كه در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ،بارها
روساي جمهور كشورمان شخصاً براي پيشبرد منافع
جمهوري اس�لامي ايران از اين فرص��ت بينالمللي
استفاده كنند و سفر امروز رئيسجمهور كشوررمان
براي ش��ركت در مجمع عمومي س��ازمان ملل هم
طبق همين رسم معروف و عرف ديپلماتيك صورت
ميگيرد.
اما آنچه سفر دكتر روحاني به نيويورك را با سفرهاي
روساي جمهوري ادوار گذشته متفاوت كرده ،بحث
«مذاكره دولتمردان كشورمان با سردمداران امريكا»
است آن هم در شرايطي كه رهبري تاكتيك «نرمش
قهرمانانه» را بي��ان فرمودهاند و جريان��ي خاص در
داخل س��عي دارد هماهنگ با غرب اين كليدواژه را
تحريفكند.
اين جريان خ��اص كه از ابتداي ش��كلگيري دولت
يازدهم در پي تحميل خواستهها و نيازهاي تشكلي
و صنفي خود به رئيس دول��ت ،آن هم در حوزههاي
مختلفسياسي،اقتصاديوفرهنگيبرآمدهاستامروز
و درآستانه س��فر دكتر روحاني تمام تمركز رسانهاي
وجرياني خود را برآن گذاش��ته تا اوالً از سفر روحاني
به نيويورك دس��تاوردهاي غير واقع��ي براي جامعه

جلوهس��ازي كند و ثانياً اين اصل غيرحقيقي را براي
افكارعمومي داخلي نهادينه كند كه مذاكره با امريكا
اّ
حلل تمام مشكالت داخلي وخارجي كشورمان است
وبايد هر چه زودتر در دستور كار رسمي دولتمردان
قرار بگيرد.
وفاداران به نظام هم مذاكره را با ش�روطي
ردنميكنند
قبل از آنكه به اصل چرايي عمليات رواني – رسانهاي
طيف تجديدنظرطلب روي افكار عمومي در داخل و
فشار رسانههاي آنها به تيم ديپلماسي دولت يازدهم
بپردازيم ،بايد تأكيد كرد كه جرگه وفاداران ودلسوزان
انقالب اوالً اصل مذاكره با مقامات سياس��ي امريكا را
رد نميكنند و ثانياً آن را مشروط بر«دشمن شناسي
دقيق» و آگاهي نسبت به كيدها و توطئههاي طرف
مقابل ميدانند ،ثالثاً خوشبيني مفرط به طرفهاي
غربي را رد كرده و به جاي آن واق��ع نگري در عرصه
بينالمللي را گوشزد ميكنند.
و اين همان چيزي اس��ت كه رهبري هم در سخنان
خود با فرماندهان سپاه بيان مينمايند « :بنده معتقد
به همان چيزى هستم كه سالها پيش اسمگذارى شد
«نرمش قهرمانانه»؛ نرمش در يك جاهايى بسيار الزم
است . . .اما اين كشتىگيرى كه دارد با حريف خودش
كشتى ميگيرد و يك جاهايى به دليل ف ّنى نرمشى
نشان ميدهد ،فراموش نكند كه طرفش كيست؛ ...اين
شرط اصلى است؛ بفهمند كه دارند چهكار ميكنند،
بدانند كه با چه كسى مواجهند ،با چه كسى طرفند،
توجه
آماج حمله طرف آنها كجاى مسئله است؛ اين را ّ
داشته باشند».
اه�داف فش�ار رس�انههاي زنجي�رهاي به
روحاني
رسانههاي زنجيرهاي تجديدنظر طلبان به تبعيت از
تئوري اتاق فكر خود ،در طول ماههاي اخير و به فراخور
شرايط و اقتضائات سياسي كشور ،فشارهاي رواني-

رس��انهاي متفاوتي را به رئيسجمهور و تيم تصميم
ساز وتصميمگير دولت يازدهم آوردهاند تا بلكه از اين
اقدامات تنش محور ،نتيجه الزم را كسب كنند.
فشار براي گسيل دادن مهرههاي خود به كابينه دولت،
تالش براي آزادي سران فتنه و زندانيان سياسي و تغيير
در راهبرد و اصول اساسي نظام در موضوعات داخلي
وبينالمللي از جمله تالشهاي ديكته شده است كه
درطول سه ماه گذشته در دستور كار اين جريان قرار
گرفته است.
برهمين اساس «تغيير راهبردي در سياست خارجه»
جمهوري اسالمي ايران ،دستور كار تازه اتاق فكر اين
طيف در روزهاي اخير اس��ت ،به اين شكل كه از يك
طرف با تبليغات گسترده و فش��رده عبارت«نرمش
قهرمانانه» را تحريف كرده و آن را به عنوان يك عقب
نشيني وعقبگرد نظام از مواضع گذشته به جامعه القا
كند و از اين منظ��ر دولت را تحت فش��ار براي انجام
مذاكره قرار داده؛ از طرف ديگ��ر «مذاكره با امريكا»
را در ش��رايط پس از انتخابات خردادماه ،يك مطالبه
عمومي جا بيندازد و به دولت فشار بياورد تا خواسته
عمومي را ارج و قرب بنهد و در مسير آن قدم بردارد.
انتخاب تيترهاي هدفمند و جهتدار نظير«جهان در
انتظار اتفاق نيويورك»« ،امريكا بار ديگر از ديدار اوباما
و روحاني خبر داد»« ،ديدار در نيويورك»« ،بازار زير
سايه ديپلماس��ي تدبير»« ،پيش��روي در نيويورك،
عقبنشيني در استانبول»« ،استقبال كاخ سفيد از
سفر روحاني به نيويورك» براس��اس همين سناريو
در صفحات نخس��ت روزنامههاي زنجي��رهاي درج
شده است.
تئوريسينهاي تجديدنظرطلب روحاني را
سكوي پرتاب ميدانند
همانطور كه اشاره شد ،اهداف نظريهپردازان جريان
متمايل به غرب در داخل از اتخاذ اين استراتژي موارد
زير است:

« -1مذاك��ره با امري��كا» را از خواس��تهاي صنفي و
تشكيالتي به خواس��تهاي عمومي و همگاني تبديل
كنند و بدين وسيله مقامات سياسي دولت را ملزم به
انجام مذاكره با دولتمردان امريكا كنند.
 -2اين را در افكار عموم��ي باورپذير كنند كه حالل
مشكالتاقتصادي ،سياسيو فرهنگيكشور« مذاكره
با امريكا» است و با اين كار خودبهخود شخص رئيس
دولت و همكارانش در گوشه رينگ ملت قرار گرفته و
ناخودآگاه به بخشي از اين مطالبات پاسخ دهد.
 -3با تحريف سخنان رهبري در روزهاي اخير ،اينگونه
القاكندكهمعظملهنسبتبهاصولومبانينظامعدول
كرده و اين بهترين فرصت ب��راي تيم مذاكرهكننده
دولت يازدهم به شمار ميآيد.
البته «تكرار» به عنوان يكي از شگردهاي رسانهاي آن
هم در مورد گزارههايي مانند «مذاكره» نقطه مشترك
تمام رسانههاي وابسته به اين جريان سياسي است.
هرچند اهداف كوتاهم��دت و ميانمدت ديگري هم
در همين جهت قاب��ل پااليش بوده ام��ا هدف غايي
تئوريس��ينهاي تجديدنظرطل��ب اي��ن اس��ت كه
دستاوردهاي غير واقعي از سفر روحاني به نيويورك
را ترسيم كرده و اين رويه را «توقعتراشي مردم عليه
اقدامات دولت يازدهم» ت��ا پايان دولت يازدهم ادامه
دهند و آن را پاش��نه آش��يل دول��ت يازدهم معرفي
كرده و زمينه رويگرداني م��ردم از دولت يازدهم را از
هماكنون فراهم كنند؛ خروجي آن ميتواند اقبال به
گفتمان اصالحطلبي و بازگشت رسمي غوغاساالران
به قدرت باشد.
تجربه تلخ خوشبيني مفرط
در حال��ي نظريهپ��ردازان و رس��انههاي جري��ان
تجديدنظرطلب نگاهي خوشبينان��ه به مذاكرات با
دولتمردان غرب دارند كه تجربه تلخ دولت اصالحات
در مقابل كوتاه آمدن از اصول ،با هدف انجام مذاكرات
با دولتهاي غربي به «محور شرارتها» ناميدن ايران
از سوي بوش پس��ر انجاميد .يادمان نرفته است كه
مرعوب شدن دولتمردان در آن مقطع زماني نه تنها
هيچگاه مش��كالت اقتصادي و سياس��ي كشور را در
داخل وخارج كاهش نداد بلكه تنزل جايگاه ايران در
منطقه و بينالملل و همچنين چشمپوشي از حقوق
اساس��ي ملت نظير تعليق انرژي هس��تهاي را هم به
دنبال داشت.
خوشبيني افراطي جماعت مورد اش��اره نسبت
به مذاكره با امريكاييها درحالي شكل فزاينده به
خود ميگيرد كه دكتر روحاني صراحتاً اعالم كرده
برنامهاي براي مذاكره و ديدار با باراك اوباما ندارد و
آشنا ،مشاور رئيسجمهور هم فشارهاي رسانهاي
رسانهها در آستانه سفر روحاني به نيويورك را «
افزايش مطالبات غير واقعي از روحاني» و مخرب
براي آينده دولت دانسته است.
در پاي��ان باي��د گفت ب��ا توج��ه به تجرب��ه تلخ
ديپلماتهاي دولتهاي گذشته در عقبنشيني
از اصول و پافش��اري غيرعقالني ب��راي مذاكره
با غرب ،دولتم��ردان و مذاكرهكنن��دگان دولت
يازدهم با نگاهي هوش��مندانه و تيزبينانه نسبت
به طرف غرب��ي در جهت دف��اع از مصالح ملي و
منافع عمومي قدم بردارند تا هم در دسيسههاي
جريان تجديدنظر طلب گرفتار نش��وند و هم در
پيشگاه تاريخ س��ربلند را بر پيشاني خود منقش
كرده باشند.

دفاعي

سردار سالمي :سپاه ميتواند تنگه هرمز را به پاركينگ شناورها تبديل كند

جانش�ين فرمان�ده كل س�پاه تأكي�د ك�رد:
در نب�رد درياي�ي داراي ي�ك ق�درت وي�ژه
هس�تيم كه ميتواني�م در جغرافيايي وس�يع و
در نق�اط داراي مزي�ت ژئوپليتي�ك مانند تنگه
هرمز همه ح�ركات در دريا را متوق�ف كنيم كه
دريا تبديل به يك پاركينگ از ش�ناورها ش�ود.

بهگزارشتسنيم،سردارسرتيپحسينسالميشنبه
شب در برنامه تلويزيوني نگاه يك ،با بيان اينكه هفته
دفاع مقدس سرآغاز يك مقاومت باشكوه و فداكارانه
و جاودانه در عرصه تاريخ ايران و اس�لام عزيز است،
گفت :مقاوم��ت در دفاع مقدس باع��ث عبور از يك
حادثه سهمگين بود كه توس��ط قدرتهاي جهاني
طراحي شده بود و توسط قدرتهاي منطقهاي اجرا
شد .آنها قصد داشتند شكوه و استقاللي را كه اين ملت
تازه به دست آورده بودند از آنها بگيرند و آنها را به قبل
از انقالب برگردانند.
س��ردار س�لامي ملت اي��ران را نم��ادي از مقاومت
شكستناپذير دانس��ت و تأكيد كرد :در حال حاضر

به فضل الهي به اي��ن دليل كه همواره بع��د از دفاع
مقدس در معرض يك تهديد بزرگ بوديم و در راهبرد
دفاعيمان اين مفروض بوده كه با ائتالفي از قدرتهاي
مدرن جهاني روبهرو خواهيم ش��د و در اين مواجهه
ما تنها خواهيم ب��ود و بدبينانهترين مفروضات را در
پيريزي راهبردهاي دفاعي كش��ور درنظر گرفتيم،
بنابراين از تم��ام ظرفيتهاي درون��ي و درونمايه
قدرت ملي استفاده و س��ناريوهاي احتمالي جنگ
با قدرتهاي جهاني و متحدين منطقهاي آنها را در
بدبينانهترين حالت ممكن بررسي كرديم.
جانشين فرمانده س��پاه تصريح كرد :ما براي اينكه
همواره خود را در يك شرايط واقعي حس ميكنيم،
نميتوانيم ادعاي واهي يا جنگ رواني و ارقام مجازي
ارائ��ه بدهيم .بنده اگ��ر بعضي از جلوهه��اي قدرت
خودمان را تش��ريح كنم ،همگان متوجه ميش��وند
كه ما از واقعيتي س��خن ميگوييم كه حتي ش��ايد
الفاظ ما قادر نباش��د ،واقعيتي را كه در سطح زمين
گسترده شده اس��ت بيان كند .سردار سالمي اضافه

كرد :به طور مثال ما در نبرد دريايي داراي يك قدرت
ويژهاي هس��تيم كه ميتوانيم در جغرافيايي وسيع
و در نقاط داراي مزيت ژئوپليتيك مانند تنگه هرمز
همه حركات در دريا را متوقف كنيم كه دريا تبديل
به يك پاركينگ از شناورها شود ،يعني ما ميتوانيم با
استفاده از يكي از اجزاي قدرت دريايي تمام حركات
واحدها و ش��ناورهاي كوچك و ب��زرگ را متوقف و
مختل كنيم .هر اندازه ك��ه قدرتها عظيمالجثه و از
نظر ساختار فيزيكي بزرگتر باشند بيشتر در معرض
آس��يبپذيري اجزاي قدرت ما قرار ميگيرند .وي
ادامه داد :هر اندازه كه اندازه ابعاد ناوها بزرگتر باشد،
موشكهاي س��احل به دريا و موش��كهاي دريا به
درياي نيروي دريايي سپاه آنها را بهتر شكار خواهد
كرد و هر اندازه كه اين ناوها سطح مقطع بزرگتري
داشته باشند ،رادارهاي جستوجوگر و رهگير ما آنها
را بهتر كشف ميكند و سامانههاي موشكي بالستيك
شناور زن ما شناورهاي متحرك در دريا را با دقت باال
نزديك به صفر و حتي به جرأت ميگويم كه خود صفر

مورد اصابت قرار ميدهند .جانشين فرمانده كل سپاه
ادامه داد :ظرفيتهاي دفاعي فوقالعاده قدرتمند ما در
سطح استراتژي دفاعي هستند ،اما در سطح تاكتيك
تهاجمياند .اگر جنگي اتفاق بيفتد سرتاسر عمليات
ما تهاجمي خواهد بود و دشمن در تمام نقاط گسترش
مورد حمله قرار خواهد گرفت .ما توانستهايم يك عمق
استراتژيك دفاعي در بيرون و در درون پيدا كنيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا نيروهاي
شما توانستند اطالعات پهپاد جاسوسي امريكايي
را كه به دست نيروهاي شما افتاده بود ،رمزگشايي
كنند ،گف��ت :بل��ه؛ آن رمزگش��ايي ش��د و تمام
اطالعاتي كه در حافظه كامپيوتر آن تعبيه شده بود،
رمزگشايي شد و در آينده نزديك انشاءاهلل نه فقط
در سطح آركيو 170و بهينهسازيهاي آن كه حتي
اقداماتي كه بچههاي ما روي مدل معكوس ش��ده
آن انجام دادند ،اطالعاتي اعالم ميشود و به زودي
از دستاوردهاي دفاعي بسيار خيره كننده و بزرگ
سپاهرونمايي ميشود.

رئيسجمهور كش�ورمان در ديدار با رئيس مجل�س تركيه بر تعامل
و همكاري ته�ران و آنكارا براي ح�ل و فصل بحرانه�اي منطقهاي
تأكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياس��ت جمهوري ،حجتاالسالم حسن
روحاني روز گذشته در ديدار جميل چيچك با اش��اره به روابط تاريخي
و ريشهدار دو كش��ور گفت :جمهوري اس�لامي ايران عالقهمند و مصمم
به گسترش تعامالت اقتصادي ،سياس��ي و فرهنگي دو جانبه و تعامالت
منطقهاي با تركيه است.
رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اش��اره به همسايگي و
اهداف و منافع مش��ترك ايران و تركيه در منطقه تصريح كرد :تش��ديد
افراطيگري و اختالفات مذهبي و به ويژه تروريس��م ،خطراتي هس��تند
كه رشد و گسترش آنها در منطقه هر دو كشور را تهديد ميكند .روحاني
خاطرنشان كرد :اگرچه رويكرد ايران و تركيه در مواجهه با تحوالت سوريه
تفاوتهايي دارد ،اما دو كشور اهداف و منافع مشتركي درباره سوريه دارند
و به عنوان مثال احتمال تجزيه سوريه ،پيروزي تروريستها در اين كشور
يا حتي ادامه جنگ داخلي و بيثباتي در اين كشور به نفع هيچكدام از دو
طرف نيس��ت و لذا تهران و آنكارا بايد در اين موارد با صراحت با يكديگر
مش��ورت و تبادل نظر كنند .جميل چيچك ،رئي��س مجلس تركيه نيز
در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از اينكه به عنوان اولين مقام تركيهاي با
رئيسجمهور كشورمان ديدار ميكند ،گفت :اميدوارم روند رو به گسترش
روابط دو كشور در دولت جنابعالي سرعت مضاعفي پيدا كند .وي همچنين
با اش��اره به اينكه جنگ و درگيري در منطقه همه كش��ورهاي منطقه را
متضرر خواهد كرد ،گفت :توقف هر چه سريعتر جنگ و خونريزي و حل
و فصل مشكالت از طريق گفتوگو اساس ديدگاه و رويكرد سياستهاي
خارجي تركيه است .رئيس مجلس تركيه تأكيد كرد :تركيه ضمن دفاع
كامل و تمام قد از تماميت ارضي همه كش��ورهاي منطقه طراحي وقوع
درگيري و تجزيه كش��ورهاي منطقه را صرفاً در راستاي اهداف و منافع
بيگانگان دانس��ته و معتقد اس��ت ،بايد در مقابل اج��راي اين طراحيها
ايس��تاده و به هيچ قيمت اجازه تحقق آن را ندهيم .وي همچنين با بيان
اينكه نميتوان به تروريستهايي كه براي تحقق اهدافشان دست به سالح
ميبرند ،به چشم كساني كه ميشود با آنها مذاكره كرد ،نگريست ،گفت:
تنها راه مواجهه با تروريستها ،مقابله قطعي با آنها است.

تقدير مجلس از مواضع رئيسجمهور
در بحث عفاف و حجاب

 ۱۸۰نفر از نماين�دگان مجلس در بيانيهاي از مواضع حجت االسلام
روحاني رئيسجمهور كش�ورمان در بحث عفاف و حج�اب تقدير و
تشكر كردند.

به گزارش خبرگزاريها ،در متن اين بيانيه كه روز گذشته محمد دهقان عضو
هيئت رئيسه مجلس آن را قرائت كرد ،آمده است :ضمن گراميداشت هفته
دفاع مقدس ،ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان امضاكنندگان
اين بيانيه بر خ��ود الزم ميدانيم مراتب تش��كر خود را از رياس��ت محترم
جمهوري اس�لامي ايران جناب حجتاالسالم و المسلمين حسن روحاني
به مناسبت مواضع روشن و مثبت ايش��ان در موضوع عفاف و حجاب اعالم
كنيم .رياست محترم جمهوري با تأكيد بر اهميت و ضرورت رعايت حجاب
در جامعه و اجراي قانون عفاف و حجاب ،عزم راس��خ دولت را بر پاسداري از
اين فريضه و حكم اسالمي نشان دادند .نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
عالوه بر اعالم پشتيباني خود از سخنان و مواضع رياست محترم جمهور در
امر عفاف و حجاب ،از اعضاي محترم دولت و قوه مجريه و ساير قوا درخواست
ميكند با صدور بخشنامههاي الزم و اقدامات عملي و مراقبتهاي مستمر و
هماهنگيهاي مناسب ،در اجراي قانون عفاف و حجاب و تأمين نظر رئيس
محترم جمهور ،ارتقاي سطح اخالق و ديانت در جامعه اهتمام داشته باشند.

وزير كشور حكم قاليباف را امضا كرد
حكم محمدباقر قاليباف ،شهردار تهران توسط وزير
كشور امضا شده و بهزودي در مراسمي با حضور اعضاي
شوراي شهر تهران ،مسئوالن وزارت كشور ،مديران شهري و استانداري اين
حكم به وي ابالغ ميشود.
محمدباقر قاليباف  ۱۷شهريورماه جاري ،توسط اعضاي شوراي شهر با 17
رأي به عنوان شهردار تهران انتخاب و در سمت خود ابقا شد .وي از سال ،۸۴
يك دوره  ۲ساله و يك دوره  ۶ساله شهردار تهران بوده است.
مدير عامل خبرگزاري آنا هم بركنار شد
پس ازبركناري مدير مسئول روزنامه فرهيختگان
وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي ،رضا همدانچي
مديرعامل خبرگزاري آنا نيز روز گذشته بركنار
شد .ميرزاده روز شنبه در اولين روز كاري خود با وجود اظهارات قبلياش مبني
براينكه ممكن است بنا به ضرورت تغييراتي در دانشگاه آزاد ايجاد شود اما بناي
تغييرات اتوبوسي ندارم ،حميدرضا عابدي را از مديرمسئولي روزنامه دانشگاه
آزاد (فرهيختگان) بركنار و احسان مازندراني از بازداشتشدگان فتنه  ۸۸را
جايگزين وي كرد .همدانچي مدير بركنار شده خبرگزاري آنا روز گذشته در
گفت و گو با تس��نيم گفت :حدود س��اعت  15از دفتر آقاي حميد ميرزاده
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد با بنده تماس گرفته و به يكباره اعالم ش��د كه از
مديرعاملي خبرگزاري آنا بركنار شدهام .وي افزود :در اين تماس تلفني به بنده
اعالم كردند كه ساعت  ۱۵:۳۰توديع ميشوم و مديرعامل جديد به جاي من
معرفي ميشود .مديرعامل س��ابق خبرگزاري آنا تصريح كرد :در روزهاي
گذش��ته مديران جديد دانش��گاه آزاد در پاس��خ به اعالم آمادگي ما براي
كنارهگيري اعالم ميكردند كه با قوت به كار خ��ود ادامه دهيد اما ديروز به
يكباره خبر بركناريام را از طريق تلفن به من اعالم كردند.
خاتمي در منزل زندانيان آزاد شده كودتاي88
محم��د خاتمي با حض��ور در من��زل فيض اهلل
عربس��رخي و محس��ن امين زاده از بازداشت
شدگان كودتاي امريكايي اسرائيلي س��ال  ۸۸كه به تازگي از زندان آزاد
شدهاند با آنها ديدار و احوالپرس��ي كرد .خاتمي خود يكي از مسببين و
متهميناصليحوادثكودتايمخمليسال ۸۸بهشمارميرودكهباتوطئه
«توهم تقلب»باعث شدخونهايبيگناهيبرزمينريختهوخسارتهاي
بيشمار مادي و معنوي به مردم و انقالب وارد شود و بايد پاسخگوي اقدامات
خويش باش��د .فيض اهلل عرب سرخي و محس��ن امينزاده از مجرمين و
محكومين حوادث ناگوار سال ۸۸بودند كه به علت اقدامات ضد قانوني و ضد
امنيت ملي پس از محاكمه دوران محكوميت خويش را سپري كرده بودند
كه عصر چهارشنبه به همراه تعدادي ديگري از بازداشت شدگان حوادث
 ۸۸از زندان آزاد شدند.

