
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5253 |  1439 ربي��ع االول   18  |  1396 آذر   16 پنج ش��نبه 

با حكم دادگاه عالي امريكا، دستور ترامپ مبني 
بر منع ورود مسافران و مهاجران هشت كشور )از 
جمله ايران( حتي در صورت داش�تن خويشاوند 
يا تحصي�ل در مراك�ز علمي امريكا قطعي ش�د. 
اقدام اخير امريكايي ها را زماني در كنار ساير رفتارهاي 
ضدايراني، مقامات اين كشور در جهت بي اعتبار كردن 
پاسپورت ايراني قرار مي دهيم كه تخريب عزت ايراني 
و تخطئه روحيه خودباوري ايرانيان يكي از مهم ترين 
اهداف غرب در مقابله با جمهوري اسالمي ايران است. 
بهم��ن ماه س��ال گذش��ته بود ك��ه دونال��د ترامپ 
رئيس جمهور امريكا فرمان اجرايي بررسي سختگيرانه 
سوابق مهاجران به امريكا را امضا و در مراسمي گفت: 
»دارم تمهي��دات جدي��دي براي غربالگ��ري ايجاد 
مي كنم تا تروريست هاي اسالمي راديكال را از اياالت 
متحده امريكا بيرون نگه دارم. م��ا نمي خواهيم آنها 
اينجا باشند، مي خواهيم اطمينان يابيم كساني را به 
كشورمان نمي پذيريم كه تهديدي براي سربازانمان 
هستند كه در خارج از كشور مي جنگند. مي خواهيم 
تنها كس��اني را به كش��ورمان راه دهيم كه از كشور 
ما حمايت كرده و عميقاً عاش��ق مردم ما هستند.« 
در فرمان اجرايي ترامپ، از مردم برخي كش��ورها به 
عنوان »مضر براي منافع اياالت متحده« ياد شده و به 
فهرست »دولت هاي حامي تروريسم«، كشورهايي كه 
»تهديدي فوق العاده« به شمار آمده و امريكا عليه آنها 

وضعيت اضطراري اعالم كرده، اشاره مي شود. 
در متن فرمان اجرايي دونالد ترامپ، همچنين وزارت 
امور خارجه مسئول مي شود تا پس از 30روز، از تمام 
كش��ورها بخواهد اطالعات موردنظر امريكا در مورد 
اتباع شان را ارائه كنند و كشورها 60 روز براي ارائه اين 

اطالعات زمان خواهند داشت. 
   توئيت و تأسف

پس از اتخاذ چنين تصميمي توس��ط دولت امريكا، 
دستگاه سياست خارجه كشورمان و مسئوالن ارشد 
آن نيز همانند ام��روز واكنش مناس��بي به تصميم 
ضدايراني و ضدبرجامي دولت امريكا اتخاذ نكرده اند 
و تنها نس��بت به رويه هاي ضدايراني مقامات دولت 
ترامپ اظهار تأسف و خواهان تغيير چنين رويكردي 
شدند. در پي امضاي فرمان ضدايراني ترامپ، وزارت 
خارجه كشورمان با صدور بيانيه اي اينگونه واكنش 
نشان مي دهد: »دولت ايران براي پاسداري از حرمت 
و شأن آحاد ملت و براي حمايت از حقوق شهروندان 

خود تا زمان برطرف شدن محدوديت هاي توهين آميز 
امريكا، اصل عمل متقابل را اجرا مي كند.«

محمدجواد ظريف در صفحه توئيتر خود به اين اقدام 
واكنش نشان مي دهد: اقدام واشنگتن در منع ورود 
اتباع چند كش��ور مس��لمان از جمله ايران به خاك 
امريكا بي پايگي ادعاهاي اين كشور درباره دوستي با 
مردم ايران را نشان مي دهد. پس از توئيت محمدجواد 
ظريف وزارت خارجه اي��ران ني��ز در اطالعيه اي به 
شهروندان ايراني عازم سفر به امريكا توصيه كرد قبل 
از سفر به اين كشور به طريق مقتضي و معتبر اطمينان 
حاصل كنند كه برايشان در بين راه و در مبادي ورودي 

به امريكا مزاحمتي ايجاد نخواهد شد. 
بهرام قاسمي س��خنگوي وزارت خارجه كشورمان، 
همچنين از احضار سفير سوئيس در تهران به عنوان 
حافظ منافع دولت امريكا به وزارت خارجه و تحويل 
يادداش��ت اعتراضي ايران درخصوص صدور فرمان 
اجرايي اخير ترامپ به وي خبر داد كه اين پيام را به 
مراجع تصميم گير امريكايي مخابره مي كند كه دولت 
كش��ورمان اراده اي براي برخورد مناس��ب با فرمان 
اجرايي اين كشور نداش��ته و تنها به توئيت و بيانيه 
قناعت مي كن��د. برآورد امريكايي ه��ا از رفتار ايراني 
منجر به آن مي ش��ود كه از آن تاري��خ تاكنون حجم 
گسترده اي از اقدامات ضدايراني كماكان ادامه يابد، 
بدون آنكه دستگاه ديپلماسي كش��ورمان را مانعي 
جدي در مسير دستيابي به اهداف خود تلقي كنند. 
بعد از رأي دادگاه عالي امريكا در روز سه شنبه نيز وزير 
امور خارجه كشورمان بدون آنكه خود را ملزم به انجام 
مصاحبه اي خبري بداند و پاسخ دهي متناسب با اقدام 

ضدايراني اخير را فريضه سياسي بداند، تنها به انتشار 
يك توئيت اظهار تأسف رضايت مي دهد. 

   از بي اعتبارسازي پاسپورت 
تا اعتبار نامه كري

البته رويه نامناس��ب وزير امور خارجه كشورمان در 
مقابل اقدامات امريكا با محوريت »بي اعتبار س��ازي 
پاس��پورت ايراني« تنها اختصاص ب��ه دولت دونالد 
ترامپ ندارد و همين روي��ه در دولت باراك اوباما نيز 
تكرار شده است، به گونه اي كه واكنش محمدجواد 
ظريف و همكاران وي در وزارت امور خارجه كشورمان 
براس��اس اصل »اغماض« اس��توار ش��ده ، حتي در 
مواجهه با قانوني كه ورود ش��هروندان 38 كشور به 
ايران را ممنوع كرده و چالش ه��اي فراواني را پيش 
پاي تجار، بازرگانان و گردشگراني مي گذارد كه تمايل 
داشته اند در دوران پس��ابرجام به ايران سفر كرده و 

اوضاع اقتصادي كشور را تا حدودي بهبود ببخشند. 
قانون محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران با 
روح و متن برجام در تناقض بود، چراكه يكي از اهداف 
مشروح و مبرهن توافق هسته اي تسهيل حضور تجار 
و بازرگانان در ايران با هدف توس��عه سرمايه گذاري 
خارجي بود كه چنين قانوني به صراحت هدف مذكور 
را مخدوش و زمينه بهره وري ايران از دس��تاوردهاي 
هسته اي را به ش��دت تخريب مي كرد. اما مسئوالن 
ارشد دستگاه ديپلماسي كشور در مواجهه با چنين 
قانوني نيز تالش كرده رويه گذش��ته خود را تكرار و 
قانون مذكور را توجيه نماين��د تا حيات برجام دچار 

دست اندازي نشود و به هر قيمت زنده بماند. 
محمدجوادظريف در كنار معاونان خود هم به قانون 
محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران واكنش 
نشان داده و تأكيد مي كند: نامه جان كري – كه پس 

از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به ظريف 
منتشر ش��د – به نوعي »قانون معروف به رواديد« را 
ملغي كرده و تضمين مناسبي براي اجراي تعهدات 

توسط دولت امريكا مي باشد. 
عباس عراقچي مي گوي��د: »نامه كري به ظريف يك 
نامه معمولي نيست، اين نامه به امضاي وزير خارجه 
يك كش��ور رس��يده كه در روابط بين الملل امضاي 
رئيس دولت و وزير خارجه براي آن كش��ور تعهدآور 
است. وقتي وزير خارجه نامه اي را امضا مي كند، براي 

كشور خود تعهد حقوقي و سياسي ايجاد مي كند.«
وي همچنين اب��راز مي كند: »آقاي ك��ري ديروز با 
اين نامه اجراي موفق برجام را تضمين كرده و گفته 
اس��ت امريكا به تعهدات خود در برج��ام به گونه اي 
عمل مي كند كه نقضي در آنها وجود نداش��ته باشد 
و قانون مربوط به لغو روادي��د را با توجه به ابزارهايي 
كه در اختيار دارد به گونه اي اج��را مي كند تا منافع 
اقتصادي ايران متأثر نش��ود، ولو اينكه قانون مزبور 

را اجرا نكند.«
محمدج��واد ظريف نيز در موضع��ي جداگانه اظهار 
مي كند ك��ه امضاي كري به معن��اي تضمين بوده و 

برجام همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. 
   كوتاهي 4 ساله

آنچ��ه مبره��ن مي باش��د اين مس��ئله اس��ت كه 
بي اعتبار س��ازي پاس��پورت ايراني با هدف تخريب 
روحيه خودباوري و عزت نفس ملي در جامعه ايراني 
در ش��رايطي بعد از روي كارآمدن دول��ت روحاني و 
پس از ش��عار وي در زمان تبليغات انتخاباتي مبني 
بر »بازگردان��دن اعتبار پاس��پورت ايراني« ش��كل 
فزآينده اي به خود گرفته كه از مهر سال92 تاكنون 
عالوه بر كارگزاران وزارت امور خارجه كشورمان ساير 
مسئوالن ارشد دولت نسبت به بي اعتباري پاسپورت 

ايراني رفتاري مشابه را تكرار كرده اند. 
بخشي از رويه نامناس��ب دولت در طول چهار سال 
گذشته را مي توان اينگونه بيان كرد: تخطئه پاسپورت 
ايراني با محروم ماندن حميد ابوطالبي نماينده دولت 
در س��ازمان ملل، با تجاوز مأموران آل س��عود به دو 
نوجوان ايراني در حالي علني مي ش��ود كه دولت در 
فاجعه منا و عدم اجازه ورود به وزراي دولت به كشور 
عربستان نيز س��كوت اختيار مي كردند و وزير امور 
خارجه كشورمان براي مس��اعدت رژيم آل سعود به 

امير كويت متوسل مي شود.

از قانون محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران تا منع ورود شهروندان ايراني به امريكا 

بي اعتنايي به بي اعتبار سازي پاسپورت ايراني
سعيد  همتي

   گزارش   یک

    چهره ها

 

  آقاي تاج زاده پاي چند هزار در ميان است؟
مدعيان اصالح طلب بارها سياست هاي نظام در منطقه غرب آسيا را به چالش 
كشانده اند، يك بار با ش��عار  »نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران«، بار ديگر 
ضمن همنوايي با بي بي سي فارسي اصل حضور مستشاري سپاه در سوريه را 
غيرضروري دانسته، ديگر روز خواهان مذاكره به جاي نبرد با داعش شده اند و 

امروز خواهان قطع كمك هاي معنوي ايران به يمن شده اند. 
مصطفي تاج زاده يكي از فعاالن فتنه 88 در اظهارنظري جديد مي گويد: »يمن 
داعش نيست. حرم هم ندارد و هم مرز اسرائيل هم نيست... اعالن كمك به 

يمن ... چه معنا و چه لزومی دارد؟«
علي عليزاده در پاسخ به ادعاي مصطفي تاج زاده نيز پاسخ مستدلي در فضاي 
مجازي منتشر كرد كه در بخشي از آن آمده است: »ظهور حوثي ها را فقط 
به معجزه  مي شود تش��بيه كرد، انگار متحدي خداداده يكباره سر برآورده 
باشد تا مهم ترين دشمن ايران را بدون كمك چنداني از سوي ايران زمينگير 
كند، يمن چيزي فراتر از عمق استراتژيك ماست. حوثي ها ميل آل سعود به 
سلطه گري منطقه اي را مهار كرده اند و چه بسا بتوانند بر آن مهر پايان بزنند. 
سرنوشت آينده امنيت ايران )و مظلومان منطقه( تا اطالع ثانوي در صنعا و 

عدن مشخص خواهد شد، نه در مرزهاي ايران.«
اين كارشناس ارشد مسائل سياسي مي نويس��د: »اين معجزه هزار روز است، زير 
غيرانساني ترين ضربات سعودي هايي بوده كه يمن را آزمايشگاه آخرين بمب هاي 
انگليسي و امريكايي كرده اند. نفس يمن به شماره افتاده. ما به جاي بازكردن آغوش 
خود براي برادري حوثي ها، به مصلحت سياسي، هزار روز خاموش و منفعل تماشا 
كرديم تا يمن تكه پاره ش��ود و از بيم امريكا حتي دولت مستقر و قانوني يمن را 
حمايت مستشاري   نكرديم. خردسياسي حداقلي و الفباي امنيت حكم مي كند، 
اكنون با قاطعيت بيشتر و به صورت شفاف تري كنارشان بايستيم و به ملت هاي 
منطقه نش��ان دهيم كه اگر مقابل نظم مس��لط برخيزند، آنه��ا را بدون حمايت 
نخواهيم گذاشت. هزينه انفعال امروز ما و خالي كردن پشت حوثي ها، حتي از منظر 

محاسبات ابزاري امنيتي، بسيار بيشتر از هزينه تهديدهاي ترامپ خواهد بود.«
مهدي محمدي در واكنش به اين ادعا در توئيتر خود نوشت: قصه آنقدر بيخ پيدا 
كرده كه تاج زاده هم توئيت كرده ايران در يمن چه مي كند؟! نگران بن سلمان 

شده اند، پاي چند صدهزار در ميان است يا مجاني خدمات مي دهند؟
وحيد يامين پ��ور يكي از مجريان صداوس��يما نيز در همي��ن رابطه توئيت 
كرده است: اينكه معاون سياس��ي دولت اصالحات شعورش نمي رسه عمق 
اس��تراتژيك قابل توسعه و تعميقه عجيب نيس��ت. نهايت فهم اينها در حد 
تئوري داماد لرستان بوده آخه.  روح حضرت امام )ره( شاد كه فرمود: ما از شر 
رضاخان و محمدرضا خالص شديم لكن از شر تربيت يافتگان غرب و شرق به 
اين زودي ها نجات نخواهيم يافت. قشنگ همين روزهاي  #تاج زاده رو مدنظر 

داشت، روحت شاد امام مستضعفين و پابرهنگان.
  سرنوشت مشابه ديكتاتورهاي منطقه

مرگ علي عبداهلل صالح در يمن با واكنش گسترده فعاالن فضاي مجازي همراه شده 
است، به طوري كه طي چهار روز اخير بسياري سرنوشت وي را با ساير ديكتاتورهاي 

منطقه )حسني مبارك و ملك حسين و صدام حسين( مقايسه مي كنند. 
صادق خرازي، مشاور ارشد رئيس دولت اصالحات و نماينده اسبق ايران در 
سازمان ملل متحد با انتشار تصويري از حسني مبارك، ملك حسين و صدام 
حسين و علي عبداهلل صالح در صفحه اينستاگرامش نوشت: عجب دنيايي يكي 
مرد و  يكي مردار شد، يكي به غضب خدا گرفتار شد همه اين چهار نفر روزگاري 
عليه ملت نجيب ايران همكاري كردند، كنار صدام جنگيدند پول هزينه كردند، 
حتي تو  جبهه جنگ  گلوله توپ  كش��يدند. ديروز هم عل��ي عبداهلل صالح به 

ديگران پيوست، سرنوشت مبارك معلوم نيست چه خواهد شد. 
در بخش نظرات اين پست نيز آمده است: حافظ اسد همه دوران دفاع مقدس 
را كنار ملت ايران باقي ماند و سران سوريه و لبنان با ايراد هم عهد و پيمان 
بودند، درس��ت در لحظات تنهايي مردم ايران اگر تاري��خ را مالك بدانيم، 
درخواهيم يافت دوستانمان چه كس��اني بودند و نه چندان دوستانمان هم 

چه كسان داوري ها بايست بدون حب و بغض باشه. 
  تأسف مجدد ظريف

ديوان عالي دس��تور ترامپ مبني بر منع ورود اتباع شش كشور مسلمان را 
اجرا و به طور كامل از آن دفاع كرد. در مقابل انتظار مي  رود كه مقامات رسمي 
وزارت امور خارجه كشورمان واكنشي مناس��ب به يكي ديگر از رفتارهاي 
ضدايراني دولت امريكا نشان دهند. اما در عين ناباوري محمدجواد ظريف 
وزير امورخارجه كشورمان با انتشار پستي در توئيتر خود نسبت به رأي ديوان 
عالي امريكا تنها به ابراز تأسف بسنده كرده؛ تأسفي كه به نظر مي رسد تنها 
ابزار دستگاه ديپلماس��ي در واكنش به اقدامات گسترده ضدايراني اوباما و 
ترامپ بوده است. ظريف در توئيتر خود نوشت: »ديوان عالي اياالت متحده از 
دستور اجرايي ترامپ براي منع ورود مسلمانان به امريكا دفاع كرده و اجازه 
اجرايي شدن كامل آن را مي دهد و بدين ترتيب به تعصب در اياالت متحده 

مجوز تمام و كمال مي دهد، تأسفبار است.«

 

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي:   
سپاه در محروميت زدايي به دنبال منافع 

اقتصادي نيست
فرمانده كل سپاه گفت: سعودي ها با دستور 
و پش�تيباني امريكايي ه�ا تفرق�ه را بين 
مسلمانان دنبال مي كنند و با صهيونيست ها 

همراه شده اند. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمدعلي 
جعفري فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي طي سخناني در مراسم افتتاح 4هزار و 
150 پروژه عمراني و محروميت زدايي نيروي زميني سپاه با بيان اينكه سردار 
پاكپور در مجموعه نيروي زميني عالوه بر تالش در جهت تأمين امنيت، در 
حوزه محروميت زدايي نيز اقدامات بس��يار خوبي انجام داده اس��ت، اظهار 
داش��ت: اميدواريم اين بيش از 4 هزار پروژه اقدام مناسبي در جهت تأمين 

امنيت پايدار و معيشت مردم محروم مرزنشين كشور باشد. 
   كودتا عليه انصاراهلل يمن در نطفه خفه شد

سردار جعفري گفت: امروز ش��اهد يك امنيت بي نظير در كشور هستيم و اين 
وضعيت در عين برنامه ريزي هاي پيوسته دشمنان منطقه و فرامنطقه اي براي 
ايجاد ناامني در كشورمان است. امروز متأسفانه سعودي هاي خائن خودشان را 
درگير با ديگر كشورهاي مسلمان منطقه كرده و به دنبال ناامني در اين كشورها 
هستند و با دس��تور و پش��تيباني امريكايي ها تفرقه را در بين مسلمانان دنبال 
مي كنند و در اين زمينه با اس��رائيلي ها همراه شده اند. شاهد بوديم كه در يمن 
قصد داشتند چه كودتايي عليه مجاهدين و انصاراهلل انجام دهند، اين توطئه در 
نطفه خفه شد. وي تصريح كرد: امنيت مهم ترين شرط پيشرفت و توسعه مادي و 
معنوي يك جامعه است و دشمنان نيز سرمايه گذاري زيادي براي ايجاد ناامني 
در نقاط مختلف جهان كه با آنها هماهنگ نيستند مي كنند. در جايي با ترور و 
هرج و مرج ايجاد ناامني مي كنند و در ايران مقتدر با توطئه هايي در جهت فشار 
به اقتصاد و معيشت مردم به دنبال ايجاد ناامني هستند. فرمانده سپاه ادامه داد: 
سپاه بدون همكاري اقوام و مردم نمي تواند امنيت را تأمين كند. موضوع امنيت در 
مرزهاي كشور با اقتصاد گره خورده و به همين دليل نيروي زميني سپاه در جهت 

محروميت زدايي اقدام مي كند و حتماً بايد دولت نيز در اين حوزه اقدام كند. 
   سپاه به تنهايي نمي تواند فقر را از بين ببرد

جعفري كارهاي نيروي زميني سپاه در جهت محروميت زدايي را تنها يك 
نمونه عنوان كرد و گفت: هدف از اقدام س��پاه براي رفع محروميت، منافع 
اقتصادي نيست زيرا هيچ سودي از آن نمي برد و همه آن هزينه است. سپاه 
س��ه، چهار برابر بودجه اي را كه از دولت براي اي��ن كار مي گيرد، از منابع و 
تجهيزات و نيروي انس��اني خود در اين پروژه ها هزين��ه مي كند. فرمانده 
سپاه گفت: نمي توانيم ادعا كنيم كه س��پاه به تنهايي مي تواند فقر را از بين 
ببرد، بلكه دولت و ديگر سازمان ها هم بايد پاي كار بيايند و اميدواريم شاهد 

افزايش پروژه هاي محروميت زدايي توسط دولت باشيم.

جم�اران، دماون�د و حاال س�پر... اين ن�ام س�ومين محصول 
تمام ايراني است كه قرار است پاسدار امنيت كشور در آب هاي 
شمال كشور باشد؛ ناوي موشك انداز كه از سري توليدات كالس 
سيناست و قرار است در كنار ناو تمام ايراني دماوند در آب هاي 
درياي خزر به مأموريت بپردازد. اين اتفاق در حالي اس�ت كه 
جمهوري اس�المي ايران تا اواخر دهه 70، عماًل هيچ س�امانه 
رزمي شناوری در درياي خزر نداشت و اتحاد جماهير شوروي 
و پس از آن روسيه، عماًل يكه تاز نيروهاي نظامي در درياي خزر 
بوده است. از آن س�ال به بعد اگرچه جمهوري اسالمي ايران و 
ساير كشورهاي منطقه همواره سياست ايجاد منطقه اي امن و 
توأم با صلح و دوستي در درياي خزر را دنبال مي كرده اند اما با 
تدبير فرماندهي كل قوا، پروژه اي عظيم براي ساخت تجهيزات 
رزمي دريايي در سواحل درياي خزر آغاز شد تا نيروهاي نظامي 
كشورمان بتوانند عالوه بر آنكه سيادت خود را بر آب هاي منطقه 
به اثبات برسانند، در ايجاد اين صلح پايدار نقش آفريني كنند. 
نخستين محصول درخصوص اين پروژه بزرگ ناوچه دماوند بود، 
پس از ناوچه جماران كه در خليج هميشگي فارس ساخته شد و 
به مأموريت پرداخت، اين ناوچه با همان كيفيت و تكنولوژي در 
سواحل درياي خزر ساخته شد و مأموريت هاي خود را در آب هاي 
بزرگ ترين درياچه جهان آغاز كرد اما حاال پس از ناوچه دماوند، 
ناو موشك انداز س��پر به عنوان دومين محصول تمام ايراني روز 
سه شنبه گذشته با حضور مسئوالن به آب انداخته شد و در اختيار 
نيروي دريايي ارتش قرار گرفت تا اقتدار جمهوري اسالمي ايران 

در اين دريا بيش از هر زمان ديگر شود. 
   مشخصات ناو موشك انداز سپر

براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران، ناو موشك انداز س��پر كه جديدترين ناو 
موشك انداز ايراني از كالس س��ينا و چهارمين ناو از اين كالس در 
درياي ش��مال اس��ت، يكي از به روزترين ناوها از لحاظ تجهيزات 
 P234 ارتباطي و سامانه س��الح به ش��مار مي رود و با كد نظامي
ش��ناخته مي ش��ود. مانور سريع، س��رعت باال، س��امانه موشكي 
سطح به سطح، سامانه تدافعي ضدهوايي و ضدسطحي از قابليت هاي 
بارز اين ناو موشك انداز است كه تمامي اين سالح ها جزو به روز ترين 
تسليحات در اين كالس به شمار مي رود. در همين حوزه همچنين 
مي توان سامانه موشكي سطح به سطح، توپ هاي ۷6 و 40 ميليمتري 

و رادار كنترل آتش با قابليت رديابي جنگنده ها و موشك هاي كروز 
اشاره كرد كه تمامي اين سالح ها بومي كشور خودمان است. نكته 
ديگر درخصوص ناو سپر طول 4۷متري و ارتفاع 3متر و 90سانتي 
متري آن است كه توانايي پيمايش دريايي با سرعت 35 گره را دارد. 
اما نكته مهم درخصوص اين ناو موشك انداز، كاهش زمان ساخت 
آن است، به طوري كه مدت زمان ساخت و تجهيز اين ناو حدود 2/5 
سال به طول انجاميده است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه پروژه 
ساخت ناو موشك انداز سپر در تيرماه سال جاري به پايان رسيده 
بود و تاكنون ۷۷ دوره آموزشي به مدت زمان 1500 ساعت براي 

كاركنان شاغل در اين ناو برگزار شده است. 
   آمادگي ايران در توليد نيازهاي بومي دريايي

در مراسم الحاق اين ناوموش��ك انداز، امير حاتمي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح طي سخناني با بيان اينكه موشك انداز 

سپر كاماًل بومي است، افزود: تمامي اجزاي ناو در داخل كشور 
با همت و متكي بر زبدگي، نخبگي و علم همكاران در سازمان 
صنايع دريايي و پش��تيباني جمهوري اس��المي ايران، نيروي 
دريايي و دانشگاه ها ساخته  ش��ده است. وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح با بيان اينكه موش��ك انداز سپر، بيانگر توانايي 
ايران در ساخت موشك انداز با سطح باالست، عنوان كرد: براي 
تأمين نيازها در مرحله طراحي، ساخت و توليد مي توانيم از توان 

و نبوغ ايراني استفاده كنيم. 
امير حاتمي با تأكيد بر اينكه نيازهاي بعدي ايران در زمينه دفاع 
و پشتيباني در داخل تأمين مي شود، اضافه كرد: از اين پس تمام 
نيازهاي دريايي در داخل توليد خواهد شد و در جاهاي ديگر از توان 
سازمان صنايع دريايي براي ساخت شناورهاي سنگين تر و حضور 

در اقيانوس ها استفاده خواهيم كرد. 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح همچنين به صورت تلويحي 
پيام صلح و دوستي براي كشورهاي حاشيه درياي خزر فرستاد و با 
بيان اينكه اقدامات نيروي دريايي در شمال بيشتر جنبه آموزشي 
دارد، عنوان كرد: بحمداهلل كمتر با تهديدات امنيتي در درياي خزر 
مواجه هستيم، چراكه اين دريا را مي توان درياي صلح و دوستي نام 
برد. امير حاتمي با بيان اينكه همه كشورهاي همسايه در حاشيه 
درياي خزر مقيد و پايبند بر ايجاد امنيت و آسايش هستند، گفت: 
كشورهاي حاشيه خزر تأكيد دارند تا آسايش و امنيت منطقه و دريا 
را ايجاد كنند. وي افزود: مجموعه اقدامات نيروي دريايي در شمال 
بيشتر آموزشي اس��ت اما از تجهيزات و نيروهاي آموزش ديده در 

درياي جنوب به صورت عملياتي استفاده خواهيم كرد. 
    نيروي دريايي مظهر اقتدار ملت در درياست

امير دريادار حس��ين خان��زادي فرمانده ني��روي دريايي ارتش 
هم در مراس��م الحاق ناو موشك انداز ايراني »س��پر« به ناوگان 
شمال نداجا، با بيان اينكه ابعاد ملي، منطقه اي و جهاني درياي 
شمال برجسته تر شده است، اظهار كرد: تسلط بر دريا حضور در 
عرصه هايي را ميسر مي سازد كه به واسطه آن نوعي امنيت مرزي 
مصون از تجاوز را از طريق برقراري امنيت در مناطق دريايي تحت 
حاكميت درياهاي مجاور و حض��ور اثربخش در مناطق دريايي 

مورد عالقه عرضه مي دارد.  
دريادار خانزادي، ناو سپر را نماد قدرت دفاعي جمهوري اسالمي 
ايران دانس��ت و افزود: اين ناو موشك انداز مكمل ظرفيت هايي 
است كه در كنار س��اير ناوهاي ساخته ش��ده به دست توانمند 
فرزن��دان ايران اس��المي در ني��روي دريايي راهب��ردي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
و صنايع وابسته به آن امكان برقراري تعاملي معني دار با دوستان 

و همسايگان درياي خزر را فراهم مي كند. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به آيه 14 سوره نحل تصريح 
كرد: »سپر« نماد تعهد نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
براي برقراري صلح و امنيت پايدار جمعي در درياي خزر به عنوان 
درياي صلح و دوستي است. س��اخت و الحاق س��پر كه همزمان با 
عمردهي انقالب به نام موشك انداز حمزه و الحاق مجدد آن به ناوگان 
شمال نيروي دريايي صورت مي پذيرد، تأكيد بر آغاز حركتي تاريخي 
توسط نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به عنوان نظام حكومتي 

الگو در راستاي اجراي كالم اهلل مجيد است.

گزارش  2   |  جعفر   تكبيري

الحاق جديدترين شناور رزمي ايران به ناوگان شمال نيروي دريايي

»سپر« نماد اقتدار دريايي ايران

تخطئه پاس�پورت ايراني با 
محروم ماندن حميد ابوطالبي 
نماينده دولت در س�ازمان 
مل�ل، ب�ا تج�اوز مأم�وران 
آل سعود به دو نوجوان ايراني 
در حالي علني مي ش�ود كه 
دول�ت در فاجع�ه من�ا و 
عدم اج�ازه ورود ب�ه وزراي 
دولت به كش�ور عربس�تان 
نيز س�كوت اختيار مي كرد

نماين�ده اه�ل س�نت مجل�س با اش�اره ب�ه تالش دش�من 
ب�راي اختالف افكن�ي مي�ان شيعه و س�ني در كش�ور، 
گف�ت: توطئ�ه بيگان�گان ب�راي اختالف افكن�ي مي�ان 
شيعه و س�ني ب�ا ات�كا ب�ه والي�ت فقي�ه خنث�ي مي ش�ود. 
ش��هاب ن��ادري در گفت وگو ب��ا خان��ه ملت، ب��ا تبري��ك ميالد 
پيامبراك��رم)ص( درب��اره ضرورت ايج��اد وحدت كلم��ه در امت 
اسالم، گفت: حضور مقام معظم رهبري در مناطق زلزله زده و ميان 
اهل س��نت نش��ان داد چه رابطه عميقي ميان اهل تسنن و رهبر 
معظم انقالب اس��المي وجود دارد. نماينده مردم پ��اوه و اورامانات 
در مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: ش��يعيان و اهل تس��نن 
مانند، ب��رادر و خواهر در كنار يكديگر زندگ��ي مي كنند و هيچ گاه 
توطئه بدخواهان براي ايجاد تفرقه افكني ميان مسلمانان عملياتي 

نمي شود، زيرا ما ملت هوشياري داريم 
كه تحت فرمانب��ري از واليت فقيه از 
هرگونه تفرق��ه با موفقي��ت و درايت 
عبور مي كنند. وي ادامه داد: ش��يعه و 
سني در كشور جزو يك ملت هستند 
و هي��چ ن��وع ن��گاه تبعيض آميزي در 
جمهوري اس��المي ايران در اين راستا 
وجود ندارد، زيرا جهانيان در زلزله اخير در استان كرمانشاه مشاهده 
كردند كه تمام ملت شريف ايران اعم از شيعه و سني با تمام وجود 
براي رفع مش��كالت زلزله زدگان نهايت همكاري را داشتند. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس يادآورشد: ش��يعه و سني در راستاي 

ايجاد وحدت كلمه براي مبارزه با توطئه هاي بيگانگان ايستاده اند.

نماينده اهل سنت مجلس: 
حمايت از زلزله زدگان كرمانشاه نمونه عالي وحدت بود

معتق�د  مجل�س  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  عض�و 
اس�ت، ايس�تادگي غيرتمندان�ه جه�ان اس�الم ب�راي 
ق�دس اج�ازه تعبي�ر رؤي�اي امريكاي�ي را نمي ده�د. 
مجتبي ذوالنور در گفت وگو با خانه مل��ت، در واكنش به مهلتي كه 
سعودي ها به محمود عباس براي پذيرش نتايج صلح داده اند، گفت: 
تشخيص سعودي ها از مسائل همواره وارونه بوده است. نماينده مردم 
قم در مجلس شوراي اسالمي بر همين  اساس تصريح كرد: مذاكرات 
صلح تأثي��ري در وضعيت قدس نخواهد داش��ت، ب��ه همين دليل 
تصميم گيرنده فلسطين صرفاً محمود عباس نيست و ملت مسلمان 
فلس��طين بايد براي س��رزمين خود تعيين تكليف كنند. وي افزود: 
يقيناً نه تنها جنبش هاي آزاديبخش، فتح، حماس و ساير گروه هاي 
مبارز بايد با اين موضوع مقابله كنند، بلكه بايد بدانند كساني كه در 

دسته بندي محمود عباس قرار مي گيرند 
و به سرزمين فلسطين خيانت مي كنند 
قطع��اً من��زوي خواهند ش��د، چراكه 
جريان��ات ضدصهيونيس��تي در قدس 
تشديد شده و با اين اقدامات سعودي ها 
نتيجه اي نمي گيرند. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در پايان با اشاره به اينكه قطعاً تغيير پايتخت فلسطين 
با موج اعتراض نه تنها در جهان اس��الم بلكه در سراس��ر دنيا همراه 
مي شود،  خاطرنش��ان كرد: اگر امريكا نس��بت به انتقال سفارت در 
فلسطين اقدام كند شاهد موج اعتراضات خواهيم بود كه حتي اعالم 

شد، اين تصميم از سوي ترامپ به تعويق افتاده است.

ذوالنور : 
تغيير پايتخت فلسطين با موج اعتراضات بين المللي همراه مي شود


