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راهپيمايي مردم ايران در چهلمين بهار آزادي يادآور روزهاي پرالتهاب 
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود كه مردم ش��عار مي دادند: »به كوري چشم شاه 
زمستونم بهاره«. ۲۲ بهمن امسال هم در حالي كه نظام سلطه و شيطان 
بزرگ از يك سال پيش رسماً و علناً در پی براندازی بوده و جان بولتون 
)مثل صدام در جنگ تحميلي( در اج��اس منافقين در پاريس گفته 
بود: »ايران 40 س��الگي انقابش را نخواهد توانست جشن بگيرد و ما 
كريسمس را در تهران جش��ن خواهيم گرفت!« مردم ايران مثل سال 

۱۳۵۷ در عمل گفتند: به كوري چشم امريكا زمستونم بهاره. 
به باور همه صاحب نظران داخلي و خارجي، در كشور ايران راهپيمايي 
۲۲ بهمن تنها يك راهپيمايي معمولي نيس��ت بلكه واجد دهها پيام 
بسيار مهم اس��ت كه ملت ايران در جشن س��االنه بر آن پاي فشرده و 
با حضور حماس��ي خود مهر تأييد بر آن مي زنند ب��ه همين دليل نام 
رفراندوم و همه پرسی زيبنده راهپيمايي ۲۲ بهمن و در برگيرنده همه 
پيام هاي آن است. مروري بر: »وقايع و رخدادها«، »بازخواني تنگناها، 
فشارها، تهديدها و موانع خارجي« و »بازبيني خواسته ها و شعارهاي 
مردم ايران« در 40 راهپيمايي و 40 همه پرس��ي ب��زرگ مردم ايران 

نشان مي دهد: 
۱ - به رغم بدبيني ها و منفی بافی های سست كمربندها، روشنفكران و 
دلبستگان غرب، مردم به نظام اسامي عشق مي ورزند و براي اين عاقه 

حاضر به پرداخت هزينه باال هم هستند. 
۲ - مردم ايران به شيطان بزرگ و اروپا )نظام سلطه غرب( هيچ اعتمادي 
نداشته و شعار مرگ بر امريكا برگردان درستي از شعار مرگ بر استكبار 

و مرگ بر نظام سلطه است. 
۳ - موش��ك باران هاي زمان جن��گ تحميلي، انفج��ارات و عمليات 
تروريس��تي گروهك ها، تحريم ها و تهديدهاي نظام سلطه، عمليات و 
جنگ رواني دش��منان پليد خارجي، اغواگري و آشوبگري فتنه گران 
و اوباش سياسي داخلي، سوءمديريت و ناتواني برخي مسئوالن، فساد 
سياسي و رانت خواري و رفتارهاي تبعيض آميز مروجان اسام امريكايي 
و... هيچ تأثيري در اراده های پوالدين مردم ايران در حمايت از انقاب 

اسامي و آرمان ها و ارزش هاي واالي ملي و ديني نداشته است. 
4 - مردم حساب نظام مقدس اس��امي را از حساب بازي هاي حزبي 
و كم كاري و س��وءمديريت هاي برخ��ي مديران جدا دانس��ته و هرگز 
مرعوب تبليغات و فريبكاري دشمنان خارجي و عوامل داخلي دشمن 

نمي شوند. 
۵ - مردم در اين همه پرسي بزرگ رسماً و علناً حمايت تمام عيار خود 
را از مديريت و مديران انقابي و جهادي اعام داشته و همه مسئوالن 

كشور را به اتخاذ روش هاي مديريت جهادي فرا مي خوانند. 
۶ - مردم براي حضور آرماني و ايماني خود در راه پيمايي ۲۲ بهمن نه 
با معيارها و شاخص هاي ارائه شده توسط احزاب سياسي و نه بر اساس 
تهديدها و فشارهاي خارجي بلكه بر اساس عشق و عاقه به واليت فقيه 

وارد همه پرسي بزرگ ۲۲ بهمن شده اند. 
۷ - حركت و حضور مردم در همه پرس��ي بزرگ ۲۲ بهمن، نشانه باور 
قلبي به »اِنَّ مع الُعْسر يْسري، انشراح/آيه ۶« و اميدواري و رجاء واثق به 
رحمت واسعه الهي براي عبور از تنگناهاي اقتصادي از يك سو و مطالبه 
جدي از مس��ئوالن نظام براي برنامه ريزي و انجام اقدامات جهادي و 

انقابي براي برون رفت از اوضاع جاري است. 
ُ ُمِتمُّ نُوِرِه َولَْو  ۸ - همه پرسي بزرگ ۲۲ بهمن، نماد روشني از »... َواللَّ
َكِرَه الَْكافُِروَن، صف/آيه۸« و خنثی كننده يك سال برنامه ريزي دشمنان 

براي جداسازي و تقابل مردم با نظام اسامي است. 
۹ - برگزاري 40 رفراندوم بزرگ در چهل ۲۲ بهمن تصويري روش��ن 
از ثبات سياس��ي و امنيتي در نظام اسامي است كه در جهان گذشته 
و امروز هيچ كشوري توانايي و جرئت ندارد كه سالي يك بار خودش را 
به همه پرس��ي ملي گذاشته و همه س��اله از اين آزمون سربلند بيرون 

آمده باشد. 
۱0 - راهپيمايي بزرگ ۲۲ بهمن بهترين نمايش��گاه س��االنه مردمي 
بودن نظام اسامي اس��ت كه در كش��ورهاي ديگر چنين ظرفيتي را 

نمي توان يافت. 
اينك در آستانه ورود به دهه پنجم نظام اسامي وقت آن است كه: 

۱ - برپايي 40 همه پرسي كافي است تا برخي از اهالي كوي سياسيون و 
احزاب سياسي و بعضي از روشنفكران و غرب باوران و مرعوبين دشمن 
و... به ظرفيت هاي كشور نظام اسامي و مردم باور پيدا كرده و به صفوف 
مستحكم مردم پيوس��ته و عقب ماندگي و بي بصيرتي خود را جبران 

نمايند و در تحليل اوضاع جاري آدرس عوضي ندهند. 
۲ - به مصداق اين منطق حكيمانه كه بيم��ار بيش از دارو به اميد نياز 
دارد و نااميدي سم مهلك براي بيمار است، بايد بپذيريم كه راه عاج 
مشكات كشور در وهله نخس��ت برنامه ريزی و اتخاذ شيوه هاي نوين 
علمي و عملي مبتني ب��ر الگوهاي جهادي و انقاب��ي و در وهله ثاني 
دميدن روحيه اميد و تقويت ايمان و باورهاي مردم است و نااميد كردن 

جامعه گناهي نابخشودني و به مثابه ذنب اليغفر است. 
۳ - چهل سالگي نظام اسامي نشانه جواني و آغاز بلوغ و حركت فكري 
و شكوفايي براي تمدن سازي اس��ت پس بايد انديشمندان در حوزه و 

دانشگاه و دستگاه هاي مسئول در كشور به طور جدي در
چارچوب رسالت و دكترين نظام اسامي و سياست هاي كلي نظام مدل 
برون رفت از بن بست موجود را طراحي و به شكل ضربتي نسبت به رفع 

مشكات اقدام نمايند. 
4 - در آستانه پنجمين دهه انقاب اس��امي تغيير رويكرد مديريتي 
كشور و بازگشت به مديريت تراز انقاب اسامي كه در سال هاي جنگ 
تحميلي تجربه اي بس موفق داش��ت، اجتناب ناپذير و ضروري است و 
مديران نظام بايد به صحنه جنگ نرم باور قلبي داش��ته و ساختارها و 

برنامه ها را مبتني بر اوضاع جنگي تهيه و به كار گيرند. 

سيد عبداهلل متوليان

 رويكرد بس�يج كم�ك به صناي�ع كوچك به منظور پيش�رفت 
اس�ت ن�ه درآمدزاي�ي و تبدي�ل ش�دن به بن�گاه  اقتص�ادي.
 سردار غامحسين غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه بسيج در 40 سالگي 
انقاب توان معرفي الگويي موفق را دارد، گفت: بسيج مستضعفين با 
عملكرد مناسب در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي الگوي 

موفقي را در مقابل چشم مردم و مسئوالن قرار خواهد داد. 
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه بخش اقتصادي كش��ور توسط مدير و 
مجموعه مستقيم خود اداره مي شود، افزود: بسيج به هيچ عنوان قصد 
ورود به همه مشكات اقتصادي و حل آنها را ندارد، زيرا آن بخش در 
كشور مسئول خودش را داشته، اما بسيج مي تواند در بخش هاي مختلف 

تسريع كننده باشد. 

سردار غيب پرور با اشاره به هجمه هاي روزافزون رسانه هاي معاند عليه 
بسيج اظهار كرد: امروز به واسطه امكانات و تكنولوژي و فضاي مجازي، 
اين هجمه ها بسيار سنگين تر است. وي در ادامه گفت: اين هجمه ها 
نشان از درستي مسير حركت بسيج داشته و روزي كه دشمن از كار 
ما تعريف كند؛ بايد حتماً به عملكرد خود شك كنيم كه چرا دشمن 

اينگونه برخورد مي كند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به فعاليت هاي اين مجموعه 
در عرصه هاي مختلف گفت: رفتار و عملكرد بس��يج همه جانبه و در 
عرصه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. امروز ورود 
بسيج به اين عرصه ها حقيقتي الزم است و اين حرف به اتكای امكانات و 
سرمايه هاي نيروي انساني ما در سازمان بسيج بيان مي شود. وي افزود: 
امروز دهها جوان بسيجي تحصيل كرده مؤمن در اختيار ماست كه در 

عرصه هاي مختلف فعال بوده و اتفاقات خوبي را رقم زدند. غيب پرور با 
بيان اينكه رويكرد بسيج كمك و راه اندازی صنايع كوچك است، اظهار 
كرد: رويكرد بسيج كمك به صنايع كوچك به منظور پيشرفت در اين 
عرصه است نه درآمدزايي و تبديل شدن به بنگاه هاي اقتصادي. در حوزه 
صنايع بزرگ محدوديتي هايي وجود دارد كه در آينده اي نزديك به آنها 
خواهيم پرداخت. وي در ادامه گفت: روز مرگ بسيج آن روزي است كه 
وارد فعاليت هاي اقتصادي شده و به بنگاه اقتصادي تبديل شود، زيرا اين 

مسئله مانند تزريق سم به بدنه مخلص و فداكار بسيج است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پايان اظهار كرد: بسيج با جلب 
و جذب سرمايه هاي موجود در كشور از جمله امكانات دولتي و كمك 
خيرين و متخصصان موجود به عنوان نخ تسبيح عمل كرده و باعث 

پيشبرد كارها مي شود. 

سردار غيب پرور: بسيج نخ تسبيح امكانات كشور است

ظريف  در جمع سفراي خارجي مقيم تهران: درون زايي عنصر اصلي اقتدار ماست

 به پايتخت هاي تان گزارش کنيد  
مردم ايران پاي انقالب شان ايستاده اند

مركز مطالعات سياس�ي و بين الملل وزارت امور 
خارجه روز گذش�ته ميزبان وزيران خارجه پس 
از پي�روزي انقاب اس�امي و جمعي از س�فرا و 
نمايندگي ه�اي مقيم ته�ران بود؛ نشس�تي كه 
ب�ه بهان�ه واكاوي و بررس�ي »دس�تاوردهاي 
چهل سياس�ت خارج�ي اي�ران« برگزار ش�د. 
علی اكبر واليت��ي، وزير خارجه پيش��ين ايران طی 
سخنانی در اين نشست با تأكيد بر اينكه مهم ترين 
دس��تاورد جمهوري اس��امي در 40 سال گذشته 
عزتمندي و اقتدار اس��ت، گفت: اصل��ي كلي كه در 
همه دوره ها و البته با برنامه هاي متفاوت در سياست 
خارجي بر آن تكيه ش��ده اس��ت، ع��زت، حكمت و 

مصلحت است.
 وي افزود: عزتمندي افزون بر آنكه يك اصل اسامي 
است، يكي از ويژگي هاي تاريخي ملت ايران است. 
سياست خارجي كه در همه حال بايد برآورد از افكار 
عمومي داخل كشور باشد و در جهت تحقق آمال اين 
ملت عمل كند نمي تواند عزتمندي اين ملت را در 
نظر نگيرد. واليتي ادامه داد: شايد مهم ترين دستاورد 
جمهوري اسامي ايران در 40 سال گذشته در كنار 
عزتمندي، اقتدار باشد، نظامي مقتدر كه با تكيه بر 
توانايي هاي ملت شريف ايران توانسته است بدون اتكا 
بر هيچ قدرت خارجي در برابر توطئه هاي پايان ناپذير 
نظام سلطه و به ويژه اياالت متحده امريكا ايستادگي 
كند. وي در ادامه در تعريف سياست خارجي عزتمند 
و مقتدر به كليد واژه هاي »ملت، مقاومت و محيط 
پيراموني« اشاره كرد و گفت: ملت بزرگ ايران، خود 
به وجود آورنده اين انقاب و پاسدار آن است كه با 
دقت و تيزبيني منافع ملي خود را پاس مي دارد و در 

هنگامه مشكات بزرگ، راه درست را درمی يابد. 

    امري�كا از كش�ورها باج خواه�ی مالي و 
امنيتي مي كند

سيد كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط 
خارجي ني��ز در اين نشس��ت اس��تقال، آزادي و 
جمهوري اس��امي را سه ش��عار محوري انقاب 
عنوان كرد و افزود: ما براي اين سه شعار هزينه هاي 
س��نگيني را پرداخته ايم، چه در ابت��داي پيروزي 
انقاب كه با تروريسم روبه رو بوديم و چه در جنگ 
هشت س��اله و بعد از آن تحري��م و همچنين ادامه 
تروريسم در داخل و منطقه كه با آن مواجه شديم. 
وي بيان كرد: مبارزه با دشمن طبيعتاً هزينه دارد و 
ملت ايران اين آمادگي را نشان داده است كه آماده 
است در راس��تاي اهداف انقاب هرگونه هزينه اي 

را بپردازد. 
خرازي اضافه ك��رد: ما ام��روز در حالي چهلمين 
بار پيروزي انقاب را جش��ن مي گيري��م كه دنيا 
با يك بحران جدي روبه رو اس��ت، بع��د از ناكامي 
فاشيسم و كمونيسم امروز شاهد ناكامي ليبراليسم 
و كاپيتاليسم هستيم. آنچه در اروپا و امريكا اتفاق 
مي افتد نش��ان مي دهد كه ليبراليسم با مشكات 
جدي مواجه اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: امروز 
دولت امريكا به باج خواهی مالي از كشورهايي مثل 
چين، روسيه و حتي اروپا مي پردازد و از طرف ديگر 
مي بينيم كه امريكا ش��روع به باج خواهی امنيتي 
كرده است. ايران به رغم 40 سال تحريم و دشمني به 
پشتوانه و ايثار مردم باثبات ترين كشور منطقه است و 
دنيا اين را مي داند كه جمهوري اسامي باثبات ترين 
كشور منطقه و مستقل ترين كشور دنياست چون به 
فرمان هيچ كس نيست و هيچ كس نمي تواند آمال 

خود را بر جمهوري اسامي تحميل كند. 

    سياست برگرفته از عزت، حكمت و مصلحت
منوچهر متكي، ديگر سخنران اين نشست بود كه 
سخنان خود را با ذكر خاطره اي از يكي از ياران امام 
خميني آغاز كرد: »زماني كه ايشان چهره هاي به هم 
ريخته ما را ماحظه كردند، اين جمات را گفتند كه 
شاه شرايطي را به وجود آورد كه فكر مي كند كه ما 
نه راه پيش داريم نه راه پس و نه در جايي كه هستيم 
مي توانيم بمانيم، ان شاءالل كاري خواهيم كرد كه 
شاه نه راه پيش داشته باشد نه راه پس و نه در جايي 
كه هست، بتواند بماند.« وزير پيشين وزارت امور 
خارجه يادآور شد: اين روايت پيروزي انقابي شد 
كه شما ديروز آخرين چشمه حضور ملت را در پيوند 
رهبري و مردم مشاهده كرديد. متكي اضافه كرد: 
پيام خيلي روشن مردم اين است كه آقاي ترامپ 
از 4 نوامبر سال ۲0۱۸ گمان كرده است كه ما را در 
شرايطي قرار خواهد داد كه راه پيش و پس نداشته 
باشيم، اما رويكرد و عملكرد آقاي ترامپ نه تنها در 
خصوص ايران بلكه در مجموعه مناسبات جهاني 
خود براي خود او راه پيش و راه پس نخواهد گذاشت. 
وي با بيان اينكه انقاب اسامي يك پاسخ منطقي 
بود، يادآور شد: از زمان نادرشاه به بعد تقريباً ملت 
ايران روي استقال جدي را به خود نديد و شرايط 
روز به روز سخت تر شد، در سطح جهاني هم بعد از 
رنسانس و از قرن ۱۸غرب به دنبال پايه گذاری يك 
حكمراني خوب بر مبناي سكوالريس��م بود. وزير 
پيشين امور خارجه خاطرنش��ان كرد: اوايل قرن 
نوزدهم كمونيس��م با ح��ذف خدامحوری تاش 
كرد الگوي ديگري از حكمراني را ارائه كند. انقاب 
اسامي پاسخي اس��ت به اين دو نگرش ناقص در 

حكمراني بر پايه دين محوری. 

    مردم پايه اقتدار و امنيت ايران هستند
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان نيز با 
اشاره به اينكه جمهوري اسامي عاوه بر اصل عزت، 
حكمت و مصلحت دو مبناي درونزايي و برون گرايی 
را در سطح جهان دنبال مي كند، گفت: مردم به عنوان 
پايه هاي اصلي اقتدار و امنيت ايران فشارهاي دشمن 

را خنثي مي كنند. 
ظريف اظهار داشت: اين ملت وقتي پاي مصالح ملي و 
امنيت ملي به ميان مي آيد زير باران و برف در خيابان 
حضور مي يابند و نمايشي را در مقابل جهانيان نشان 
مي دهند كه بي سابقه است. ظريف ادامه داد: مردم 
پايه اقتدار اين حكومت هس��تند و براي همين هم 
هست كه براي ما رعايت حقوق اين مردم تنها يك 
امر اخاقي نيس��ت، بلكه يك ضرورت امنيت ملي 
اس��ت. ما به چيز ديگري جز مردم وابسته نيستيم. 
وي تصريح كرد: ما بدون مردم هيچ هستيم و با اين 
مردم همه چيز هس��تيم، اين قاعده اول جمهوري 
اسامي است؛ ما توانستيم استقال، توسعه، امنيت و 
آرامش خودمان را با اتكاي به مردم به دست بياوريم 

و حفظ كنيم. 
وزير ام��ور خارج��ه همچنين خاطرنش��ان كرد: 
جمهوري اس��امي عاوه بر اصل عزت حكمت و 
مصلحت دو مبنا براي سياست خود در سطح جهان 
داشته است. يكي از اين دو مبنا درونزايي و ديگري 
برون گرايی است؛ مبناي درون زايی ما ناشي از تجربه 

تاريخي مردم ايران است. 
ظريف يادآور شد: مردم ما در گذشته شاهد تاش 
بيگانگان براي سلطه بر اين كشور و مقدرات آن بودند 
و ديدند كه سياست ما در سفارتخانه هاي خارجي 
تعيين مي شود و آينده و مقدرات ما در ساير كشورها 
تصميم گيري مي ش��ود. رئيس دستگاه ديپلماسي 
كشور گفت: بولتون چه فكر مي كند كه اعام مي كند 
سال ۲0۱۹ ما در ايران جشن مي گيريم، اين ملت، 
مبناي انقاب و مبناي قدرت ماست و تا زماني كه اين 
ملت همراه است ما درون زا هستيم يعني امنيت ما به 

داخل وابسته است. 
رئيس دس��تگاه سياس��ت خارجي ادامه داد: همه 
دوستاني كه سياست خارجي ايران را دنبال مي كنند، 
ضروري است متوجه شوند كه ما همه چيز را از اين 
مردم داريم، نگاه ما براي امنيت، توس��عه، پيشرفت 
داخلي است و هر چقدر بر ما فشار بياورند اتكاي ما 
بر مردم بيشتر مي شود و ايس��تادگي مردم بيشتر 
مي شود. ظريف خطاب به س��فرا و نمايندگی های 
حاض��ر در نشس��ت ادام��ه داد: دي��روز ديدي��د به 
پايتخت های تان گزارش كنيد كه اين مردم تا كجا 
پاي انقاب ايستادند. چند نفر از شما در گزارش روز 
قبل از آن نوشته بوديد كه اين مقدار شركت مي كنند. 
همه نوشتيد ايران چهار روز تعطيلي دارد، نوشتيد 
مردم دچار فشار اقتصادي هس��تند، مردم ناراضي 
هستند، ديديد كه چگونه به خيابان ها آمدند. بنويسيد 
با فشار اين مردم را از دولت شان نمي توانيد جدا كنيد 
و فشار اثر عكس دارد، به خاطر اينكه ما اين كشور را 
بر مبناي درون زايی اداره مي كنيم و اين عنصر اصلي 

اقتدار ماست. 

      ميزان: سومين جلسه محاكمه متهمان جاسوسي از مراكز نظامي 
كشور صبح ديروز به صورت غيرعلني در شعبه ۱۵ دادگاه انقاب به رياست 
قاضي صلواتي و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه 
كه وكاي تعييني متهمان نيز در آن حضور داشتند، نماينده دادستان 

تهران در ادامه بخش هاي ديگري از كيفرخواست پرونده را قرائت كرد. 
      ايرنا: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران نشست 
ورشو را »بي ارزش« توصيف كرد و گفت: اين نشست تأثيری در كارها و 
قدرت ايران نخواهد داشت. سردار سرلشكر محمد باقري اظهار داشت: 
لهستان قول داده است كه در نشس��ت ورشو هيچ حرفي عليه ايران زده 
نمي شود. بايد منتظر بود تا اين نشست برگزار شود و ببينيم كه لهستاني ها 

چقدر به قول خود وفادار هستند. 
      فارس: حجت االسام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائيه  : رئيس 
جديد قوه قضائيه تا پايان امسال و قبل از آغاز سال جديد معرفی می شود 

و كار خود را آغاز می كند. 

ژه
وی

 حجاببهانهوبراندازیهدفبود!
مسيح علی نژاد قرار بود فعال حقوق زنان باشد، فعاليتش را در 
حوزه حجاب،  غيرسياسي مي دانست. اما حاال صراحتاً از براندازي 
مي گويد. او در يك سخنراني در دانشگاهي در امريكا مي گويد: 
»من فقط براي حجاب اجباري نمي جنگم، حجاب اجباري يكي 
از ستون هاي اصلي جمهوري اسامي و قابل رؤيت ترين نشانه 
ظلم است. براي من اين اولين قدم است براي رسيدن به برابري. 
همان طوری كه ريگان مي گفت »اين ديوار را بشكافيد.« حجاب 
همان ديوار اس��ت و ما مي خواهيم اين ديوار را پايين بياوريم. 

حجاب اگر برداشته شود، باقي كار آسان خواهد بود. « 
اشاره علی نژاد به سخنراني معروف ريگان و درخواست از شوروي 
براي شكستن ديوار برلين است. با اين ادبيات و اين نگرش نسبت 
به حجاب، دركش چندان سخت نيست كه چرا مقوله حجاب در 
ايران به جاي يك موضوع ديني و فرهنگي، يك موضوع سياسي 
يا حتي امنيتي مي شود. تصوير مسيح علی نژاد در كنار مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا نشان داد كه علی نژاد حتي از همكاري 
با تحريم كنندگان ملت ايران هم ابايي ندارد و بی راه نيست اگر 
بگوييم سياسي و امنيتي كردن موضوعات فرهنگي هم راهبردي 
است كه مديران امريكايي اش به او آموخته اند. تشويق علی نژاد به 
فيلم گرفتن مردم ايران از مشاجرات سياسي و فرستادن آن براي 
او و پخش از برنامه اش هم نه عليه حكومت كه در واقع ايجاد تنش 

و چالش ميان مردم ايران بود. به زبان محاوره اي اش مي شود به 
جان هم انداختن مردم ايران. 

اخيراً هم ترجمه اي از بخشي از اسناد ويكي ليكس توسط كاربران 
توئيتر منتشر شده كه مي گويد علی نژاد همان زماني كه در ايران 
هم بود، با امريكايي ها همكاري داش��ته است. از جمله پنج ماه 
قبل از انتخابات ۸۸ با افس��ر سياسي س��فارت امريكا در لندن 
ديدار و درباره انتخابات رياس��ت جمهوري ۸۸ گفت وگو كرده 
است. همان زمان برخي خبر از جاسوسي علی نژاد مي دادند، اما 
اصاح طلبان كه آن روزها مسيح علی نژاد همكار رسانه ای شان 

بود، آن را تهمت دانستند. 


ذوقزدگیاززمزمهدرخواستترامپ
برايسفربهایران!

پس از تعطيلي چند روزه و فرداي مراس��م راهپيمايي جشن 
چهلمين سالروز انقاب اسامي، روزنامه آفتاب يزد تيتر يك 
خود را به خبر »ادعاي درخواست ترامپ براي سفر به تهران« 
اختصاص داده است؛ خبري كه در همين تيتر هم اشاره شده كه 
يك ادعاست. ادعايي كه بدون توجه به صحت و سقم آن تيتر يك 
مي شود، يعني آرزوست. آفتاب يزد با همين ادعاي اثبات نشده به 
مقامات ايراني توصيه مي كند كه بي قيد و شرط به مذاكره بروند: 
»مذاكره با ترامپ، احتمالي است كه اين روزها در محافل رسانه اي 

به گونه اي از زبان مقامات ايراني مطرح مي شود. اما نه با اين عنوان 
كه ايران مشتاق مذاكره اس��ت. بلكه به اين معنا كه كشورمان 
همچنان درهاي مذاكره را به روي خود نبسته، حتي بعد از خروج 
ترامپ از برجام و دومرحله تحريمي كه عليه كش��ورمان به راه 
افتاد. داوود هرميداس باوند گفت: ... ما اكنون ترامپي را مي بينيم 
كه باز هم بحث مذاكره بدون قيد وشرط را مطرح كرده است. از 
يك طرف امريكا مي خواهد كه ايران را دريك وضعيت استيصالي 
قرار دهد كه ايران با تمام وجودش خواستار انجام مذاكره با امريكا 
باشد و ايران هم نمي خواهد در اين استيصال تن به مذاكره دهد... 
اگر ايران چنين قصد و نيتي داشته باشد، مذاكره طبق قانون ۳۳ 
منشور، اولين گام براي حل اختافات است. بعد از آن مسائلي 
مثل ميانجيگري و كميس��يون تحقيق و سازش و كميسيون 
داوري و قضايي و اس��تفاده از مكانيزم ه��اي منطقه اي مطرح 
مي شود. اما براي مذاكره معموالً نبايد قيد و شرطي گذاشته شود 
تا طرفين به صورت نسبي به منافع متقابل نايل شوند. در بحث 

مذاكره نبايد مشكل اساسي وجود داشته باشد«. 
اين در حالي اس��ت كه كل اين خبر در يك ميزگرد در شبكه 
الميادين مطرح ش��د. از طرفي مذاكره با امريكا در زمان دولت 
اوباما و توسط دولت روحاني چه آورده اي براي كشور داشت كه 
حاال از مذاكره با ترامپ كه برجام را هم به هم ريخت و هر روز يك 

برنامه عليه ايران دارد، اينگونه استقبال كنيم؟!

دستاوردي ديگر در صنعت دفاعي كشور
نيروي دريايي سپاه

 به شناور موشك انداز جديد مجهز شد
نخس�تين ش�ناور تن�درو دو بدنه)كاتام�اران( ني�روي دريايي 
س�پاه ب�ا قابلي�ت ش�ليك موش�ك هاي ك�روز رونماي�ي ش�د. 
به گزارش فارس، جديدترين شناور تندرو موشك انداز ساخت جمهوري 
اسامي ايران در نمايشگاه اقتدار40 رونمايي ش��د. اين شناور تندرو 
از نوع دوبدن��ه )كاتاماران( اس��ت و ۱۶ متر طول، ۵ مت��ر عرض و ۶۵ 

سانتي متر آبخور دارد. 
روي اين قايق تندرو، مقر نصب النچر موش��ك هاي كروز ضدكش��تي 
قرار گرفته كه با توجه به ابعاد آن به نظر مي رسد، مي تواند موشك هاي 
كروز »ظفر« و »نصر« را براي انهدام اهداف خود حمل و شليك كند. 
ابعاد و ظاهر اين شناور تندرو، شباهت زيادي به قايق رزمي و مين ريز 
14M دارد كه حاكي از ايج��اد تغييراتي روي بدن��ه آلومينيومي اين 
شناور اس��ت. بهره گيری از دو موتور ۱۳00 اسب بخاري، سرعت 4۵ 
گره دريايي ) معادل ۸۳ كيلومتر بر ساعت( را براي اين شناور تندرو به 

همراه خواهد داشت. 
اين ش��ناور، جديدترين ش��ناور تندرو رزم��ي ايران از ن��وع دو بدنه 
)كاتاماران( است و پيش از اين شناور ش��هيد ناظري با قابليت حمل 
بالگرد توسط نيروي دريايي سپاه ساخته شده بود كه هم اكنون در حال 

اجراي مأموريت در آب های خليج فارس است. 

تكذيب اظهارات منتسب به سردار جعفري
 درباره افزايش حقوق کارکنان سپاه

سخنگوي سپاه پاس�داران انقاب اس�امي با جعلي خواندن خبر 
منتسب به فرمانده كل سپاه مبني بر افزايش حقوق كاركنان سپاه 
در بهمن و اس�فند ماه س�ال جاري گفت: هرگون�ه افزايش حقوق 
كاركنان س�پاه تابع مصوبات دولت و مجلس شوراي اسامي است. 
به گزارش سپاه نيوز،  در پي انتشار خبري جعلي منتسب به سردار سرلشكر 
پاسدار محمدعلي جعفري، فرمانده كل س��پاه مبني بر افزايش حقوق 
كاركنان شاغل سپاه در بهمن و اسفند ماه، س��ردار سرتيپ دوم پاسدار 
رمضان شريف، سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه اعام كرد: اين 
خبر جعلي و از اساس كذب بوده كه توسط جريان رسانه اي معاند با هدف 

تشويش اذهان عمومي و ايجاد شبهه و اختاف صورت گرفته است.
 وي هرگونه افزايش حقوق كاركنان سپاه را تابع مصوبات دولت و مجلس 
شوراي اسامي دانس��ت و تصريح كرد: در عين حال س��پاه در رايزني با 
مراجع قانوني در تاش است بهبود معيشت كاركنان شاغل و بازنشسته 

را دنبال كند. 

روحاني فردا به سوچي مي رود
رئي�س جمه�ور ف�ردا پنج ش�نبه ب�ه دع�وت رس�مي والديمير 
پوتي�ن، رئي�س جمه�وري روس�يه ب�راي ش�ركت در نشس�ت 
رؤس�اي جمهور ايران، تركيه و روس�يه به س�وچي س�فر مي كند. 
به گزارش ايرنا، حس��ن روحاني، رئي��س جمهوري اس��امي ايران روز 
پنج ش��نبه ۲۵ بهمن ماه ۹۷ به دعوت رس��مي والديمير پوتين، رئيس 
جمهوري فدراسيون روسيه و با هدف شركت در نشست سه جانبه رؤساي 

جمهوري ايران، روسيه و تركيه، عازم بندر سوچي در روسيه مي شود.
معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رئيس جمهوري ضمن اعام اين خبر، 
گفت: در نشست يك روزه سوچي روسيه كه چهارمين نشست رؤساي 
جمهوري ايران، روسيه و تركيه با محوريت مبارزه مشترك با تروريسم 
منطقه اي و بازگرداندن آرامش، بازگشت آوارگان و برقراري ثبات سياسي 
در سوريه است، نتايج مذاكرات موسوم به روند آستانه و آغاز فرآيندهاي 
سياس��ي داخلي، تماميت ارضي، حاكميت اراده عمومي مردم سوريه و 
همچنين همكاري در دوران بازسازي اين كش��ور مورد بررسي و تبادل 

نظر قرار مي گيرد. 
پرويز اسماعيلي افزود: رؤساي جمهوري سه كشور در نشست سوچي، 
همچنين ضمن بررسي وضعيت ميداني كنوني، به ارزيابي تحوالت سوريه 
پس از آخرين نشست مشترك خود در تهران مي پردازند و گام هاي آتي را 

براي تحكيم ثبات و آرامش در اين كشور بررسي و تدوين مي كنند. 
به گفته وي، عاوه بر نشست س��ه جانبه با موضوع سوريه؛ دكتر حسن 
روحاني ديدارهاي جداگانه و دوجانبه اي نيز با همتايان روسي و تركيه اي 
خود خواهد داش��ت و در آن، آخرين گزارش ها از رون��د اجراي توافقات 
فيمابين مورد بررسي قرار مي گيرد. اسماعيلي افزود: رئيس جمهوري را در 
اين سفر يك هيئت بلندپايه سياسي از جمله برخي وزراي كابينه همراهي 
مي كنند. روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب اردوغان براي نخستين 
بار در آذرماه سال ۹۶ و در شهر سوچي روسيه نشستي مشترك پيرامون 
سوريه برگزار كردند. نشستي كه به سلسله نشست هايي در فروردين ماه 
۹۷ در آنكارا، شهريورماه ۹۷ در تهران و در نهايت نشست مشترك پيش 
رو، انجاميده است. رؤساي جمهوري سه كشور پيوسته در نشست هاي 
مشترك، بر پايبندي مستحكم و مس��تمر خود به حاكميت، استقال، 
وحدت و تماميت ارضي سوريه و همچنين گفت وگوهاي سوري - سوري و 
حاكميت اراده مردم اين كشور بدون دخالت خارجي تأكيد كرده اند. از زمان 
تشكيل روند آستانه تاكنون، سه كشور نقش مؤثر و بی بديلی در مسير حل و 

فصل سياسي يكي از پيچيده ترين معضات منطقه اي ايفا كرده اند. 

ستادكل نيروهاي مسلح از ملت ايران قدرداني كرد
دستگاه محاسباتي امريكا

ملت ايران را نشناخته است
س�تادكل نيروهاي مس�لح با صدور بيانيه اي ضمن گراميداش�ت 
چهلمي�ن س�الگرد انق�اب ش�كوهمند اس�امي و آغ�از ده�ه 
پنج�م انق�اب، از حض�ور دشمن ش�كن مل�ت بصي�ر و انقاب�ي 
اي�ران اس�امي در راهپيماي�ي ۲۲ بهم�ن قدردان�ي ك�رد. 
به گزارش فارس، در ابتداي اين بيانيه با اشاره به توهمات نظام سلطه كه 
با بهره گيری از هجمه رسانه اي طرح هاي مضحكي مانند »تابستان داغ« 
و »زمستان سخت« براي دلسرد كردن مردم دنبال مي كرد، آمده است: 
راهپيمايي مردم موقع شناس ايران پاسخ دندان شكن به همه دشمناني بود 
كه با القائات خود در پي ايجاد فاصله در صفوف مردم از يك سو و واگرايي 
از نظام اسامي از سوي ديگر بود. حضور دهها ميليوني ملت ايران بدون 
ترديد تقويت جمهوريت و قدرت نرم نظام و انقاب اسامي و نمايش اتحاد 
امت مقابل دشمنان بود و نشان داد دستگاه محاسباتي امريكا همچون ۳۹ 

سال گذشته در شناخت مردم ايران دچار خطاست. 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح ضمن قدرداني از ملت انقابي و بصير ايران 
اسامي تأكيد كرده است: حضور معجزه آسای مردم در جشن 40 سالگي 
انقاب، ضمن تحقير دشمنان قسم خورده نشان داد ملت ايران به رغم 
همه تحريم ها و ناكارآمدي ها، دل در گرو نظام اسامي دارند. از اين رو الزم 
است دستگاه هاي مختلف كشور به تأسی از اين حركت اصيل مردمي تمام 
تاش و همت خود را براي كاستن از مشكات اقتصادي به كار بگيرند و 
همان گونه كه رهبر معظم انقاب اسامي و فرمانده كل قوا )مدظله العالی( 
بارها تأكيد كرده اند، دستگاه هاي مختلف اجرايي با تقويت ساخت دروني 
قدرت به جای تكيه بر ديوار بلند بی اعتماد به بيگانگان بدعهد، توجهات خود 

را به ظرفيت هاي درون كشور متمركز كنند. 

وحيد خدادادی| آنا


