
 شمخاني: جريان نفت را 
مي توانيم بدون بستن تنگه  قطع کنيم

پاکستان برای تقویت امنیت مرزهای مشترک 
همکاری های بسیار عالی با ایران دارد

  نمایندگان مجلس در بررس�ي جزئیات الیحه 
بودجه س�ال ۹۸ کش�ور با پیشنهادسهمیه بندي 
و افزای�ش قیمت بنزین مخالفت کردن�د. در این 
پیش�نهاد آمده بود بنزین با کارت سوخت و برای 
خودروهای شخصی تا ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر هزار 
تومان و برای مصارف باالتر با مبلغ هر لیتر ۳ هزار 

تومان در نظر گرفته شود 

رئیس جمهور امریکا تهدید به وتوی طرح توقف 
وضعیت فوق العاده کرد

 مشروح مصاحبه اردشیر زاهدي
 با نشریه امریکایي

 مروري بر فعالیت هاي آموزشي و جهادي 
 مرحوم سردار دکتر احمد فضائلي 

در گفت و گوي »جوان« با مهدي فضائلي

 ارتش پاکستان :
اجازه نمی دهیم حوادث 

تروریستی زاهدان تکرار شود

 بنزين سال آينده 
 نه سهميه بندي مي شود 

و نه گران

جامعيت دکتر فضائلي 
کم نظير بود

 اپوزیسیون پولش را 
از دشمنان مردم می گیرد 

و فاسد و خائن است

 امريکا در يک قدمی 
 جنگ وتو  

بين ترامپ و دموکرات  ها 
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شمخاني: جريان نفت را  مي توانيم بدون بستن تنگه  قطع کنيم

ارتش پاکستان: اجازه نمی دهيم حوادث تروريستی زاهدان تکرار شود

امنی�ت ملي ب�ا بیان   سياسي دبی�ر ش�ورای عالی 
اینک�ه ای�ران ابتکارات�ي را طراح�ي ک�رده که 
تحریم ه�اي امریکا علیه ص�ادرات نفت را خنثي 
مي کند، گفت: قطع صادرات نفت الزامًا مساوي با 
مس�دود ش�دن تنگه هرمز نیس�ت و روش هاي 
متع�ددي ب�راي محقق ک�ردن آن وج�ود دارد. 
دريابان علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
شوراي عالي امنيت ملي در مصاحبه  با خبرگزاري تسنيم به 
تشريح تازه ترين تحوالت سياسي و امنيتي مرتبط با ايران 
و منطقه پرداخت. گزيده اي از مصاحبه با دبير شوراي عالي 

امنيت ملي ايران به شرح زير است: 
چندي پیش در س�فر ش�ما به کاب�ل رویکرد 
جدیدي در زمین�ه تعامل ایران ب�ا بازیگران 
صحنه افغانستان رونمایي شد. شما از گفت وگو 
و ارتباطات با طالبان خبر دادید. چرا ایران در 
این مقطع زماني مبادرت به انجام چنین کاري 
کرده اس�ت؟ آیا این موضوع ب�ه دلیل ظهور 
ش�رایط جدید امنیتي در افغانستان است یا 
اینکه چ�ون امریکا وارد مذاکره ب�ا این گروه 
ش�ده، ایران هم وارد گفت وگو با طالبان شده 
اس�ت؟ آیا ارتباطات با طالبان گسترش پیدا 
خواهد کرد یا در س�طح فعلي باق�ي خواهد 

ماند؟
يكي از اولويت هاي غيرقابل تغيير جمهوري اسالمي ايران، 
همكاري با كشورهاي دوست در منطقه براي برقراري صلح و 
ثبات است. افغانستان نيز از كشورهايي است كه ما در سطوح 
مختلف رسمي و مردمي ارتباطات خوب و مستحكمي با 
دولت و ملت آن داريم و فرهنگ، دين، تمدن و زبان مشترك 
منافع دو كشور را بسيار به هم گره زده است. ما هيچ گاه از 
كمك به برادران خود در افغانستان دريغ نكرده ايم. دولت 
افغانستان از گذشته از جمهوري اسالمي ايران خواسته بود 
از امكانات و ظرفيت هاي خود براي برقراري صلح و امنيت 
در آن كشور بهره بگيريم و بر همين اساس، ما به درخواست 
آن كشور وارد گفت وگو با اين گروه شديم و در طول زمان به 
شكل هاي مختلف نتايج آن را به آگاهي برادران افغانستاني 
خود مي رسانديم. اين بار تصميم گرفته شد هم براي پس 
دادن بازديد سفر همتاهاي خود و هم براي مذاكره درباره  
مس��ائل مختلف ديداري از آن كش��ور انجام شود. يكي از 
موضوعات مورد بحث نتايج گفت وگوهاي ما با طالبان بود. 

تیم همراه شما در سفر به کابل یك تیم امنیتي 

و تا حدودي نظامي بود. در تصویري که از سفر 
شما )در هواپیما( منتش�ر شد، نقشه اي را که 
ظاهراً وضعیت امنیتي افغانس�تان را نش�ان 
مي داد بررسي مي کردید. آیا مي توان گفت که 
یکي از اهداف سفر شما پرداختن به موضوع 
مقابله با داعش در افغانستان بود؟ اگر چنین 
اس�ت، ایران چه نقش�ي را با چه کیفیتي ایفا 

مي کند؟
مبارزه ب��ا تروريس��م و افراط گراي��ي ك��ور و بي منطق از 
سياست هاي جمهوري اسالمي ايران اس��ت و ما در تمام 
اين سال ها در پيشاني مقابله با تروريس��م قرار داشته ايم 
و اين هيوالي زش��ت را كه باعث بدنامي مس��لمانان شده 
بود، هميشه سركوب كرده ايم. برخالف برخي كشورهاي 
مدعي كه حضورشان در منطقه هميشه همراه با مصيبت و 
گرفتاري بوده است، كمك به افغانستان براي گرفتار نشدن 
در دست اين بال هم جزو برنامه هاي ما بوده و خواهد بود. اما 
اينكه اين كمك در داخل افغانستان چگونه باشد، مهم ترين 
محور آن براي ما خواس��ت و نظر دوستان ما در حاكميت 
افغانس��تان اس��ت. البته ما آمادگي ها و امكان��ات خوب و 
گوناگوني داريم كه دوستان ما از آن آگاه هستند و براي ايجاد 

هم افزايي در اين حوزه در تعامل مستمر هستيم. 
برخي هدف امریکا از فشار را کشاندن ایران 
پاي میز مذاکره یا براندازي مي دانند. با توجه 
به اینکه از س�ال آینده به تدری�ج نزدیك به 
فضاي انتخاباتي در امریکا خواهیم ش�د، آیا 
این امري محتمل است که ایران از یك طرف به 
دلیل فشارها، و از طرفي دیگر با گمانه معامله با 
ترامپ در آستانه انتخابات امریکا، وارد مذاکره 

و معامله شود؟
مذاكره درباره چيزي كه پيشاپيش درباره آن توافق صورت 
گرفته بي معني است. برجام با همه نقص هاي آن، همچنان 
وجود دارد و ايران به همه تعهدات خود عمل كرده اس��ت. 
آژانس بين الملل��ی انرژي اتمي بارها پايبن��دي ايران را به 
تعهدات خود تأييد كرده است. جمهوري اسالمي كراراً اعالم 
نموده كه خواس��تار پايبندي طرف هاي مقابل به تعهدات 
خود ذيل برجام يعني رفع تحريم ها اس��ت. بنابراين ايران 
به لحاظ حقوقي و ديپلماتيك طلبكار است. از سوي ديگر 
اساساً معامله با دولت ترامپ اشتباه است چرا كه اين امر به 
معني پذيرش نقض تعهد امريكاست. عالوه براين ضمانتي 
وجود ندارد كه دولت بعدي امريكا به توافق احتمالي جديد 
پايبند باشد. بنا بر اين امريكا بايد ابتدا حسن نيت خود را از 

طريق عمل به تعهدات برجامي خ��ود اثبات كند. در حال 
حاضر ما امريكا را فاقد حسن نيت و زياده خواه مي بينيم و از 
طريق سازوكارهاي جديدي كه طراحي كرده ايم نيازي به 

معامله با امريكا نداريم. 
در پي خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها، 
امریکا کاهش و قطع کامل صادرات نفت ایران 
را به طور ویژه پیگیري مي کن�د که تا به حال 
محقق نشده است. آیا شما نگران این هستید 
که امریکا در آینده نزدیك بتواند در این زمینه 
موفق شود؟ از طرفي، ایران تهدید کرده است 
که اگر نفت ایران صادر نشود، کشور دیگري 
هم نمي توان�د از این منطقه نف�ت صادر کند. 
برخي ناظران خارجي این تهدیدات را بلوف و 
ژست تلقي مي کنند و معتقدند ایران توانایي 
بستن تنگه هرمز را ندارد. شما تا چه حد این 
تهدید را جدي مي دانید؟ آیا ایران مي تواند، 

در صورت لزوم، این تنگه را ببندد؟
جمهوري اسالمي ايران ابتكاراتي را طراحي و عملياتي كرده 
است كه تحريم هاي غيرقانوني امريكا عليه صادرات نفت 
ايران را خنثي مي كند. البته فشارهاي امريكا هزينه هايي را 
بر ايران تحميل مي كند ولي اراده جمهوري اسالمي ايران 
را متزلزل نمي كند. جامعه نيز به خوبي در اين مسير همراه 
است و حضور حماسي و بي سابقه آحاد مردم در راهپيمايي 
22 بهمن امسال روش��ن ترين نماد اثبات اين رويكرد بود. 
حتي نظرسنجي هايي كه توسط مراكز غربي انجام مي شود 
نيز بر اين فهم عمومي تصريح مي كند. اگرچه توانمندي هاي 
نظامي و ظرفيت هاي گسترده جمهوري اسالمي ايران براي 
ناظران حرفه اي اثبات شده است و نيازي به بيان و تكرار آن 
نيست ليكن قطع صادرات نفت الزاماً مساوي با مسدود شدن 
تنگه هرمز نيست و روش هاي متعددي براي محقق كردن 
آن وجود دارد كه اميدواريم مجبور به استفاده از آن نشويم. 
ش��ما اخيراً در ديداري كه با وزير خارجه سوريه داشتيد از 
»تدابير پيش بيني شده براي بازدارندگي و پاسخ قاطع« به 
حمالت اسرائيل در سوريه خبر داديد. برخي معتقدند كه 
ايران پيش از اين در پاسخ به اين حمالت، سياست صبر يا 
امتناع را اتخاذ كرده بود. آيا شرايط جديدي براي تغيير اين 
رفتار ايران پيش آمده اس��ت؟ و اينكه پاسخ ايران چگونه 
خواهد بود؟ مستقيم خواهد بود يا غيرمستقيم؟ خودش 
وارد عمل خواهد شد يا با استفاده از نيروهاي نيابتي چنين 

پاسخي را خواهد داد؟
بقیه در صفحه 2

ارت�ش  س�خنگوی    جهان
پاکس�تان گفت: تالش 
می کنیم حوادثی مانند حمله تروریستی به اتوبوس 
سپاه پاس�داران اتفاق نیفتد و برای تحقیق در این 
ک�رد.  خواهی�م  هم�کاری  ای�ران  ب�ا  زمین�ه 
به گزارش فارس ، ژنرال »آصف غفور« سخنگوی ارتش 
پاكستان با بيان اين مطلب كه سطح همكاری    ها با ايران 
بسيار عالی اس��ت از گس��ترش روابط با تهران در تمام 
سطوح خبر داد. غفور تأكيد كرد: پاكستان برای تقويت 
امنيت مرزهای مش��ترك، همكاری های بس��يار عالی 

با اي��ران دارد و اين روند ادامه پي��دا می كند. وی افزود: 
طرف های ثالثی هستند كه به دنبال بر هم زدن روابط 
پاكستان و ايران هستند، اين در حالی است كه به خوبی از 
حادثه تروريستی در استان سيستان و بلوچستان باخبر 
هستيم. سخنگوی ارتش پاكستان گفت: در مرز مشترك 
با افغانس��تان و ايران حوادث تروريس��تی زيادی اتفاق 
می افتد كه با همكاری دوجانبه بايد به آنها رسيدگی كرد. 
وی افزود: سعی داريم و تالش می كنيم اتفاقاتی مانند 
حمله تروريستی به اتوبوس سپاه پاسداران در زاهدان 
اتفاق نيفتد و برای تحقيق در اين زمينه با ايران همكاری 

خواهيم ك��رد. وی اف��زود: نبايد درب��اره عمليات های 
تروريستی يكديگر را مقصر بدانيم و تنها راه برای حل 
اين موضوع همكاری دوجانبه اس��ت. سخنگوی ارتش 
پاكستان گفت: ايران كشور دوست پاكستان است و با 
هند قابل قياس نيست و نبايد برداشت غلط از مطالبات 
اين كشور داشته باشيم. وی افزود: بيش از 900 كيلومتر 
مرز مشترك با كشور همسايه ايران داريم اما با اطمينان 
می گويم روابط خوبی با ايران داريم و به دنبال هماهنگی 
بيشتر هستيم و اجازه نمی دهيم خاك اين كشور    ها عليه 

يكديگر مورد استفاده قرار گيرد. 

   سياسي

يادداشت هاي امروز

مراقب انحصار در بخش صنايع غذايي باشيم
هادی   غالمحسینی

4

ضرورت تئوري سازي در نظام انقالبي اسالم
سیدعبداهلل متولیان

2

جهش غربی پکن در تالقی نگاه شرقی رياض
سجاد مرادی کالرده
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بودجه طرح جهاد روشنايي 
بسيج   را تصويب کنيد

  سردار غيب پرور : طرح جهاد روشنايي طرحي است كه با ايده 
و تالش جوانان بسيجي كليد خورد و مقرر شد با مساعدت دولت 
و مجلس شوراي اسالمي عملياتي شود و از مجلس درخواست 

داريم كه نسبت به اين طرح كم لطفي نكند  |   صفحه 4

ويژه هاي جوان  

 زمزمه حضور يك نجومي بگير در زير مجموعه 
بنياد مستضعفان

 اذعان دولتي ها به بيشتر شدن تحريم ها با برجام
  ما هم از اطالعات مالي امريکا مطلع مي شويم!

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یك شنبه  5 اسفند1۳۹7   -    1۸جمادی الثاني 144۰

سال بیست و یکم- شماره 55۹۸ - 16 صفحه
قیمت:5۰۰تومان

  جمه��وري اس��المي ايران ابتكارات��ي را طراحي و عملياتي كرده اس��ت كه 
تحريم ه��اي غيرقانوني امريكا عليه ص��ادرات نفت ايران را خنثي مي كند. البته 
فش��ارهاي امري��كا هزينه هايي را بر ايران تحميل مي كن��د ولي اراده جمهوري 

اس��المي ايران را متزلزل نمي كند. قطع صادرات نفت الزاماً مس��اوي با مسدود 
شدن تنگه هرمز نيست و روش هاي متعددي براي محقق كردن آن وجود دارد 

كه اميدواريم مجبور به استفاده از آن نشويم. |  همین  صفحه

 انهدام اهداف در فاصله دور 
با شليک موشک کروز

دومی�ن روز از رزمای�ش »والی�ت ۹7« با 
ش�لیك موفق موش�ك س�طح به سطح 
ک�روز از هواناو و انه�دام اهداف موردنظر 

دوردست ادامه یافت |   صفحه 2


