
پيام سرلشكر باقري به فرمانده كل سپاه:
سپاه اقتدار ايران را در فراسوي 

مرزها به رخ كشيده است
در آسلتانه فرارسليدن سلوم شلعبان، فرخنلده ميلاد 
حضلرت اباعبلداهلل الحسلين )عليله السلام( و »روز 
پاسلدار«، رئيس سلتاد كل نيروهاي مسللح در پيامي اين 
مناسلبت خجسلته را بله سرلشلكر پاسلدار محمد علي 
جعفلري، فرمانده كل سلپاه و آحلاد فرماندهلان، مديران 
و سبزپوشلان حريلم واليلت تبريلك و تهنيلت گفلت. 
به گزارش س��پاه نيوز، در بخشي از پيام س��ردار سرلشكر محمد 
باقري آمده است: بي شك اين نامگذاري خجسته كه مايه مباهات 
پاس��داران انقالب و تجلي بخش پيوند معن��ادار آنان با »فرهنگ 
عاشورا« و »نهضت حسيني« است، در آستانه »چهلمين« سال تولد 
اين نهاد انقالبي - كه با اقتدا به امام حسين)ع( و نقش آفريني هاي 
سترگ و افتخارآميز در عرصه هاي دفاع از انقالب و نظام اسالمي و 
حمايت از امت اسالمي و به ملت هاي مظلوم تحت ظلم، جنايات و 
جنگ افروزي قدرت هاي شيطاني و يزيديان زمانه، در جبهه مقاومت 
اسالمي و مقابله با جنگ هاي نيابتي و تروريستي تكفيري در منطقه 
غرب آسيا، سربلندي ملت ايران را رقم زده است - ترجمان فلسفه و 
حكمت ابتكار امام راحل )ره( و نماد پيوستگي »پاسدار« با »كربال« 
و حسيني انديشيدن، حس��يني عمل كردن و حس��يني ماندن 
»سپاه« است.  سرلشكر باقري تصريح كرده است: اينك در شرايطي 
كه »سپاه پاسداران انقالب اسالمي« اقتدار، عظمت و عزت ايران و 
ايراني را در فراسوي مرزهاي كشور در صحنه ناكام گذاردن نقشه 
دشمنان قسم خورده اسالم در منطقه به رخ كشيده است و در عرصه 
داخلي نيز همراه با پيشبرد هوشمندانه مأموريت هاي »دفاعي« و 
»امنيتي« و راهبرد »بازدارندگي اطمينان بخش«، مش��اركت و 
نقش پذيري در ميدان هاي خطير س��ازندگي، محروميت زدايي و 
مردم ياري در مناطق كم برخوردار را نمايان تر ساخته است، بايد 
اين حقيقت را يادآور ش��ويم كه: آنچه دستاوردهاي معجزگون و 
ارزشمند »سپاه« و »پاس��داران انقالب« در ميدان هاي تكليف و 
مأموريت هاي تاريخ س��از آن را رقم زده اس��ت، در حقيقت همان 
عنصر »ايمان«، »معرفت ديني«، »معنويت محوري«، »بصيرت 
انقالبي«، »دشمن شناس��ي« و »پاس��داري غيرمحافظه كارانه از 
انقالب اسالمي« است كه در س��ايه تعاليم و آموزه هاي اسالم ناب 
محمدي )ص( و اطاعت همه جانبه و محض از فرامين و دستورات 
ولي فقيه زمان و مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا )مدظله 
العالي( حاصل ش��ده است و آحاد پاس��داران براي صيانت از اين 

سرمايه راهبردي خود را متعهد مي دانند. 

دهه 60 در تاريخ انقالب 

رسول سنائي راد
و نظام جمهوري اسالمي   يادداشت

ايران، سخت ترين مقطع 
تاريخي به حس��اب مي آيد كه كش��ور با حوادث و 
مخاطرات سهمگيني چون تحريم اقتصادي، جنگ 
تحميلي و تهاجم دش��من، آش��وب و ترور، كاهش 
ميزان و قيمت صادرات نفتي، نفوذ و خيانت جريان 
ليبرال��ي و... مواجه بود كه تنها بخش��ي از آن براي 

فروپاشي يك نظام سياسي كفايت مي كرد. 
با توجه به همين ش��رايط خطير و مسائل عديده و 
پيچيده بود كه دشمنان بيروني سماجت به خرج 
داده و كوت��اه نمي آمدند و معان��دان و ضدانقالب 
داخلي نيز در توهم براندازي و س��قوط نظام بوده 
و پاي��ان عمر نظام را ظ��رف چند م��اه ديگر وعده 
مي دادند و با وقاحت تمام به تكرار آن مي پرداختند. 
اما برخالف انتظار دش��منان، نظ��ام نه تنها از اين 
دهه مملو از چالش و س��ختي عبور ك��رد، بلكه با 
حل بس��ياري از مس��ائل و چالش ها، برخي از آنها 
را به فرصتي براي افزايش كارآمدي تبديل و براي 
تقويت استقالل و اقتدار كش��ور مورد بهره برداري 
قرار داد. گرچه عوامل زيادي در عبور كشور از امواج 
پرتالطم و س��همگين آن دوران نقش داشتند اما 
موارد زير را مي ت��وان در زمره عوامل كليدي مورد 

توجه قرار داد: 
1- وجود روحيه توكل و اعتماد به نفس برآمده از 
آموزه هاي ديني كه با انقالب اسالمي به يك ويژگي 
عام فرهنگي براي مردم و مسئوالن تبديل شده و 
لذا هيچ گاه بار سنگين مشكالت و مسائل نتوانست 
جامعه را از اميدواري و تالش براي غلبه بر مشكالت 

دور كند. 
2- روحي��ه معن��وي و اخ��الص ك��ه به تناس��ب 
مسئوليت ها در مردم و مس��ئوالن پديد آمده، لذا 
انجام وظايف و مسئوليت ها را به عنوان تكليفي الهي 
تلقي كرده و به صورت جهادي و خس��تگي ناپذير 
براي حل مسائل و مشكالت تالش كرده و پذيرش 
سختي را نوعي توفيق براي كسب اجر الهي بر خود 

هموار مي ساختند. 
3- روحي��ه انقالب��ي و كار جهادي كه ب��ا هرگونه 

كم كاري و تنبلي مغايرت داشت و موانع و مشكالت 
را با تالش مضاعف و به عنوان يك اقدام الزم براي 
حفظ عزت در برابر اراده دشمن در نظام اسالمي و 

انقالبي، حل مي كرد. 
4- روحي��ه ساده زيس��تي و قناعت ك��ه هرگونه 
تجمل گرايي و اش��رافي گري را خصلتي طاغوتي 
و مغاير با تدين و انقالبي گري به حس��اب آورده و 
لذا تالش بر اين بود كه هر كار س��خت و مأموريت 
سنگين را با كمترين هزينه و دريافتي پيش ببرند. 
با اين ويژگي ها بود كه تدابير و فرامين حضرت امام 
در كوتاه ترين زمان، با بيش��ترين اثربخشي دنبال 
مي ش��د و از رزمنده حاضر در جبهه نبرد س��خت 
تا مدير حاضر در عرصه توليد اقتصادي و مس��ئول 
دس��ت اندركار امور اداري كش��ور با تكليف گرايي، 
نقش خود را جهاد در راه خدا دانسته و براي پيشبرد 
آن با تمام توان و ايثارگرانه اهتمام مي ورزيدند، آنچه 
اهميت نداشت منافع شخصي، قبيله اي و گروهي 
بود و هدف نيز كسب عزت، استقالل كشور و رضايت 
خدا از سربلندي نظام ديني و كشور اسالمي به شمار 
مي آمد كه شور و نشاط براي انجام هرگونه اقدام و 
عمل و اميد و توكل براي حركت به سوي آينده اي 

بهتر و عبور از سختي ها توليد مي كرد. 
حال كه س��ال ها از آن ش��رايط س��خت س��پري 
ش��ده، دش��من با القاي يأس و نااميدي به انتقام 
از شكس��ت هاي پياپي خ��ود و روند پيش��رفت و 
دستاوردهاي بزرگ نظام اس��المي و كشور ايران 
روي آورده و به وجود برخ��ي چالش ها و ضعف ها 
براي دس��تيابي به هدف كثيف خ��ود كه ارتجاع و 
بازگرداندن كشور به مسير وابس��تگي و تن دادن 
به سلطه اهريمني نظام س��لطه است، چشم اميد 

دوخته است. 
در چنين شرايطي كه خوشبختانه وضعيت عمومي 
كشور و زيرساخت هاي پيشرفت و حل مشكالت در 
شرايط قابل قبولي بوده و به هيچ عنوان با وضعيت 
كش��ور در دهه 60 قابل مقايسه نيست، احياي آن 
روحيات معن��وي و جهادي به ويژه در مس��ئوالن 
كشور مي تواند موتور محركه اي براي سرعت بخشي 

به پيشرفت كشور باشد. 

حمله به سوريه خطاي راهبردي غرب
 نظام بين الملل كه غالباً قوانين 

داود عامري
آن بر س��اخته و مورد حمايت   يادداشت

كش��ورهاي غربي اس��ت، به 
راحتي از سوي امريكا، انگليس و فرانسه با حمله يكجانبه و 
تجاوزكارانه به سوريه ناديده گرفته شد و اين در حالي بود كه 
در شوراي امنيت موضوع تحقيق و تفحص در خصوص به 
كارگيري سالح هاي شيميايي مورد تصويب قرار گرفته بود. 
يكي از داليل اينكه چرا امريكا و متحدان غربي قبل از اعزام 
بازرسان سازمان ملل به خاك سوريه حمله كردند، در كنار 
عدم اعتقاد به وجود حمله شيميايي از سوي دولت سوريه، 

تجربه ناكارآمد بهانه سازي سالح هاي اتمي در عراق بود. 
 پس از حمله به عراق به بهانه وجود س��الح كشتار جمعي، 
س��ربازان امريكايي دس��ت از پ��ا درازتر و ناامي��د از يافتن 
كوچك ترين اثري از اين س��الح ها در عراق، اين سؤال را از 
خود پرسيدند كه آيا رهبران ما خود به دروغي كه مي گويند 
اعتقاد دارند يا اينكه مردم خود را آلت دست جاه طلبي هاي 

جاهالنه خود قرار داده اند. 
صبحگاه روز ش��نبه، دقيقاً در همان س��اعتي كه نيروهاي 
آلمان نازي به دستور هيتلر به شوروي حمله ور شدند، ترامپ 
نيز دستور حمله به سوريه را صادر كرد، تا شايد عقده هاي 
نژادپرستانه خود را بگشايد و با اين عمل غير عاقالنه، بر غير 
قابل پيش بيني بودن خود و نداشتن يك ذهن نظام يافته به 

عنوان يك شخصيت سياسي عاقل مهر تأييد بزند. 
غرب طي ساليان طوالني با ژست و قيافه حقوق بشر دوستانه، 
مخالفان خود را به اته��ام عدم رعاي��ت قوانين بين المللي 
و حقوق بش��ر مورد هجمه هاي رس��انه اي قرار داده است و 
انگلستان و فرانسه خود را مهد دموكراسي و آزادي معرفي 
كرده اند، ام��ا وقتي كه پاي دالرهاي آل س��عود به وس��ط 
كشيده ش��د، به راحتي و با زير پا گذاش��تن تمامي اصول 
اخالقي و قوانين بين المللي، دست به حمله اي ناجوانمردانه 
و ظالمانه عليه ملت سوريه زدند كه تنها گناه آنها حمايت از 
دولت قانوني خود و ايستادگي در برابر جنايت هاي داعش 
و گروه هاي تروريس��تي مورد حمايت امريكا بود. اما فارغ از 
عدم تأثيرگذاري حمله سه كشور امريكا، انگليس و فرانسه 
به خاك سوريه و اطراف دمش��ق براي تاثيرگذاري در روند 
تحوالت آينده اين كشور، اين حركت جنايتكارانه را مي توان 

تحت عوامل مختلفي مورد بررسي قرار داد. 
 اولين علت حمله امريكا را مي توان در نبود عقالنيت در سران 

اين كشور، به خصوص رئيس جمهور آن جست وجو كرد كه 
فاقد اين س��امانه فكري عاقالنه در تصميم گيري هاي خود 
است، به طوري كه تناقض گويي ها و رفتارهاي خارج از عرف 

او زبانزد عام و خاص شده است. 
 دومين دليل را مي توان در نبود تحليل درس��ت از مسائل 
منطقه در نزد سران كشورهاي متجاوز برشمرد. آنها گمان 
مي كردند با اين حمله خواهند توانست طرف هاي حامي 
دولت قانوني سوريه را مرعوب كنند و باعث ايجاد انشقاق در 
جبهه مقاومت شوند و از سوي ديگر، عربستان را به عنوان 
يك ش��ريك اقتصادي راضي نگه دارند، چراكه بسياري از 
تحليلگران بر اين عقيده اند كه اين تجاوز و جنايت تحت 
فشار و تطميع آل س��عود انجام گرفته است، حال آنكه نه 
آل سعود از اين اقدام محدود و غير تأثيرگذار رضايت خاطر 
پيدا كردند و نه در جبهه مقاومت تزلزل و انشقاقي به وجود 
آمد، بلكه آل سعود از حمايت آنها نااميد و جبهه مقاومت 
بر عزم و اراده خود در حمايت از حكومت قانوني و مردمي 

سوريه راسخ تر شد. 
سومين دليل حركت تجاوزكارانه دولت هاي امريكا، انگليس 
و فرانس��ه را بايد در نقش رژيم صهيونيس��تي و البي هاي 
قدرت آن در غرب جس��ت وجو كرد. رژيم صهيونيستي از 
اولين حاميان داعش و دشمن سرس��خت مردم سوريه به 
عنوان خط مقدم جبهه مقاومت بوده و هست، بنابراين از هر 
فرصتي براي ضربه زدن به جبهه مقاومت و تضعيف دولت 
س��وريه بهره گرفته و بارها تالش كرده ب��ه داليل مختلف 
پاي كشورهاي حامي خود را به سوريه باز كند، لذا از نقشه 
تشويقي رژيم صهيونيستي و فشار البي هاي صهيونيست در 

غرب براي حمله به سوريه نمي توان غافل شد. 
 اما آنچه مسلم است در ارزيابي نتايج اين حمله بايد نگاه ها را 

به دو بُعد منطقه اي و جهاني معطوف كرد. 
 در بُعد منطقه اي، مردم جهان اسالم به وضوح ديدند كه رژيم 
امريكا و متحدانش، حقوق بشردوستانه را تنها براي مواردي 
مصرف مي كنند ك��ه منافع آنها ايجاب مي كن��د و در برابر 
دالرهاي نفتي حكومت هاي خودكامه منطقه، كوچك ترين 
اعتقادي به حقوق بشر و مبارزه با تروريسم ندارند و حتي به 
خاطر منافع خود حاضرند رفتارهاي وحشيانه تر از داعش از 
خود نشان دهند، لذا اعتماد به آنها و حقوق بشري كه   از آن 

دم مي زنند، باوري بيهوده و عبث است. 
در س��طح بين المللي، با توجه به تهديدات لفظي مقامات 

روسيه و امريكا، مردم جهان نگران از ايجاد درگيري هاي 
بين المللي، در يك چشم به هم زدني، امنيت خود را مورد 
خدشه و در معرض تهديد ديدند، لذا نظرسنجي ها در سطح 
كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد كه امنيت رواني 
مردم جهان مورد تهاجم و خدش��ه قرار گرفت و بسياري 
را به خاطر امكان وقوع يك جنگ ب��زرگ و ويرانگر نگران 

و آشفته خاطر كرد. 
 دومين تأثير مخرب تجاوز به سوريه را بايد در تأثيرگذاري 
آن بر قوانين بين الملل جست وجو كرد. اين اقدام غيرقانوني 
از سوي اعضاي شوراي امنيت، نه تنها مشروعيت شورا را زير 
سؤال برد، بلكه يك مجوز براي حاكمان نامشروع براي ناديده 

گرفتن قوانين بين المللي صادر كرد. 
 نتيجه حمله تجاوزگرانه كشورهاي غربي به سوريه، توسعه 
ناامني و دامن زدن ب��ه ناامني هاي منطق��ه اي در كنار به 
مخاطره انداختن صلح و امنيت در جهان بود. اين حمله نه 
تنها هيچ گونه امنيتي براي منطقه و مردم بي دفاع س��وريه 
نداشت، بلكه با جري تر كردن تروريست ها، دامنه آشوب و 
ناامني را توسعه داد و عالوه بر مردم منطقه موجب نگراني 

مردم كشورهاي خود و ساير كشورهاي جهان شد. 
با نگاهي دقيق به لفاظي هاي رئيس جمهور امريكا و مقامات 
هماهنگ با او در كاخ س��فيد، مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه ترامپ به تدريج به عنوان يك شخصيت دروغگو و اهل 
بلوف در افكار عمومي امريكا مطرح مي شود و در خصوص 
رقابت هاي منطقه اي در اوكراين و ساير مناطق جهان، قافيه 
را به رقباي خود باخته بود، در نتيجه براي تغيير افكار عمومي 
امريكا و نشان دادن چهره اي عملگرا از خود، با تعيين اهداف 
خنثي و غير تأثيرگذار در سوريه، از يك طرف درصدد احياي 
جايگاه خود در امريكا و جهان بود و از س��وي ديگر با كسب 
رضايت رژيم آل س��عود به عنوان گاو ش��يرده غرب و رژيم 
صهيونيس��تي به عنوان يك هم پيمان منطقه اي اقدام به 
برنامه ريزي چنين حمله اي كرد كه قطعاً بررسي نتايج آن 
نشان مي دهد در اين اقدام، كش��ورهاي مهاجم دچار يك 
اشتباه راهبردي در منطقه شدند و نه تنها به نتايج مورد نظر 
دست نيافته اند، بلكه ابهت و هيمنه پوشالي آنها فرو ريخت 
و ترس از حمله به دولت سوريه كه با تبليغات و بزرگنمايي، 
شايد تبديل به يك كابوس در منطقه شده بود، فرو ريخت. 

 اين آخرين پرده نمايش قدرت هاي غربي بود كه نشانه اي بارز 
از ناكارآمدي قدرت آنها در خاورميانه بود. 
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سال نوزدهم- شماره 5352 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

حمله به سوريه خطاي راهبردي غرب
 داود عامري

1

دستاوردهاي نظام فرسوده سلطه
 در باتالق سوريه/ سيدعبداهلل متوليان

2

درس هاي عزت بخش دهه 60
رسول سنائي راد

1

يورو به جای دالر
 ارز مبنای دولت شد

   هيئت وزيران تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي 
دولتي را موظف كرد، ارز يورو را به عنوان ارز مبناي گزارشگري 
و انتشار آمار، اطالعات و داده هاي مالي خود مورد استفاده قرار 
دهند. همچنين بانك مركزي موظف شد از تاريخ ابالغ اين 
مصوبه، نرخ برابري ريال در مقابل يورو را به صورت مس��تمر 

اعالم و مديريت كند|   صفحه 4

ويژه هاي جوان  

  ايسناي دولت يا ايسناي غريبه ها؟!
   اصالح طلبان و گريز از انتخاب شهردار زن

صفحه 2

درس هاي عزت بخش دهه 60
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جعفري دولت آبادي خبر داد

خروج اطاعات مهم 
و استراتژيك تحت پوشش 

محيط زيست

3

وابستگي بيش از حد رشيدپور به فضاي مجازي
باز هم دردسرساز شد  

ليز خوردن »حاال خورشيد« 
روي موج 

شبكه هاي اجتماعي

16

داود ميرباقري براي سلمان
تيسفون مي سازد

16

طرح عظيم خالق »مختار« براي سريال جديدش

سوم شعبان سالروز ميالد امام حسين)ع( و روز پاسدار مبارک باد

اسرائيل در وحشت 
انتقام ايران

15

  صهيونيسلت     ها غلطی كرده اند و روز دو    شنبه 
20فروردين پايگاه هوايی تی4 در سوريه را هدف 
حمله هوايی و اصابت چند موشك قرار دادند. حاال 
از ترس انتقلام ايران در حال قيل و قال هسلتند. 
وزير جنلگ و وزير آملوزش رژيم صهيونيسلتی 
به زعم خود دوباره كری خوانی كرده اند تا در فضای 
عمومی ملتهب داخلی صهيونيست    ها از فرط ترس 
قالب تهی نكننلد. در رأس آنها هم نخسلت وزير 
اين رژيم بدون اشلاره به نام ايران از احتمال ترور 
ديپلمات های رژيم صهيونيستی سخن گفته است

كوچ بزرگ دولتي ها از تلگرام
دولت حضور سازمان هاي دولتي و عمومي را در تلگرام ممنوع كرد و پس از آن معاون اول رئيس جمهور از تلگرام خارج شد

واعظي: ادعاي مخالفت رئيس جمهور با بسته شدن تلگرام بي اساس است
با بخشنامه جهانگيري، دستگاه هاي دولتي و قواي سه گانه   مؤظف به ارائه خدمات با پيام رسان هاي داخلي شدند

 رهبر معظم انقالب در ديدار وزير
مسئوالن و جمعي از كاركنان وزارت اطالعات: 

وزارت اطالعات 
بايد در جناح انقالب باشد

  جناح بازي در وزارت اطاعات گناه است. در وزارت اطاعات يك 
جناح وجود دارد و آن، جناِح انقاب است

  فردي كه مي خواهد در نظام جمهوري اسامي، امانت دار كشور و 
مردم باشد بايد صاحيت داشته باشد بنابراين كوچك ترين ترديد 
درباره صاحيت افراد بايد منعكس شود و دستگاه ها نيز موظف به 

عمل براساس نظر وزارت اطاعات هستند
  براي غلبه بر دشمن، عاوه بر دفاع بايد برنامه تهاجم نيز داشت 

به گونه اي كه زمين بازي به وسيله دستگاه اطاعاتي ما تعيين شود

دولت در كنار  ارتش و سپاه 
برای توليد و تهيه  هر ساحی است

رئيس جمهور در مراسم رژه روز ارتش:

صفحه 3

صفحه 2

استاندار: طرح ترافيک 
مشکل ايجاد كند ورود 

می كنيم 

3

عضوشورا: بايد به دليل مشكات طرح ترافيك
 از مردم عذر خواهي كنيم 


