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ضرورت تئوري سازي در نظام انقالبي اسالم
استعمار غربي از اواسط قرن هيجدهم و با شروع انقالب صنعتي پا به عرصه 
وجود گذاشته اس��ت. در مرحله آغازين توليدكنندگان و صاحبان صنايع 
انگليسي و سپس اروپايي، با هدف فروش توليد مازاد خود وارد كشورهاي 
پرجمعيت ساير قاره ها شده و با مشاهده سه گنج بسيار بزرگ: ۱ - بازار بزرگ 
مصرف، ۲ - وجود منابع و معادن و مواد اوليه براي توليد بيشتر، ۳ - نيروي 
كار بسيار ارزان )در حد مجاني( برنامه استعمار رسماً آغاز شد. در اين مرحله 
استعمارگران با تصرف كشورها، ضمن چپاول ثروت كشورهاي تحت سلطه 
به »نابودي فرهنگ«، »ترويج مصرف گرايی«، »جلوگيري از شكل گيري 
چرخه و زنجيره توليد«، »نابود كردن صنعت بومي«، »برپايي صنعت وابسته  
مونتاژ«، »تك محصولي كردن«، »تقس��يم بندي كشورها بر اساس وجود 
مشكالت قومي و... «، »تحقير ملي و اليناسيون فرهنگي« و...  پرداختند اما 
پس از مدت زماني به دليل بيداري مردم سرزمين هاي اشغال شده مجبور به 
ترك كشورها شدند.  استعمارگران پس از ترك اجباري مستعمرات، باقبول 
استقالل ظاهري كشورهاي مستعمره و كاله گذاشتن ملت ها، با اجير كردن 
ديكتاتورهاي دست نشانده، مسير استعمار را كمافي السابق و چه بسا سخت 
تر از سابق ادامه دادند اما خيلي زود ديكتاتورهاي گماشته شده نيز با مخالفت 
امواج بيداري ملت ها مواجه شده و يكي پس از ديگري مسير استقالل طلبي را 

دنبال كردند و به اين ترتيب چراغ استعمار نو نيز به خاموشي گراييد. 
با شروع قرن بيستم، اس��تعمارگران غربي براي دائمي كردن چپاولگري، 
طرحي نو درانداخته و با راه اندازي دو جنگ ب��زرگ و در مقياس جهاني و 
ايجاد ساختارهاي بين المللي و ارائه تعاريف عملياتي در تمامي حوزه هاي 
مرتبط به زيست اجتماعي، به قانوني كردن استثمار و چپاولگري پرداختند. 
از اين پس تمامي كشورها خواس��ته يا ناخواسته مجبور به تمكين از نقشه 
راه استعمارگران ش��ده و از اين پس استعمار فرانوين به نظام قانوني سلطه 
ارتقاء يافته و تمامي كشورهاي جهان در چارچوب بايدها و نبايدهاي زيستي 
نظام سلطه حق حيات و دفاع از منافع خود را دارند.  در نظام قانون سلطه، 
مستكبران و زورگويان جهان با اراده س��ازمان ملل به تحميل اراده خود به 
جهان پرداختند. در حالي كه در بين ميلياردها گونه حيواني در جهان حتي 
يك حيوان همجنس باز نمي توان يافت نظام سلطه در تعاريف عملياتي خود، 
برخالف عقل و اديان الهي، همجنس بازي را مصداق حقوق بشر تعريف كرده و 
كشورها را به دليل نقض اين توحش قرون وسطايی محكوم و تحريم مي كنند. 
از ديد نظام سلطه مظلومان فلسطيني مصداق تروريسم و رژيم كودك كش 
و قصاب صهيونيستي مصداق مدافعان صلح و حقوق بشر شناخته شده و 
هر كس از فلس��طينيان مظلوم دفاع كند به عنوان حامي تروريسم تنبيه و 
تحريم مي ش��ود. قوانيني نظير پالرمو، FATF , CFT، ۲۰۳۰، پروتكل 
الحاقي هسته اي و... مصاديقي روشن از مسير قانوني كردن چپاولگري در 

نظام سلطه است. 
مردم ايران انقالبي تنها به دليل استقالل طلبي و نرفتن زير بار زورگويي نظام 
سلطه قرباني تفرعن قانوني غرب بوده و ٤۰ سال است كه مستمراً به چوب 
جفاي نظام سلطه تنبيه مي شود. تلخ تر اينكه در اين ميان در پازل نظام سلطه 
متأسفانه بازي خوردگان، سست كمربندها، آلودگان به چرب و شيرين غرب، 
بي حال ها و خسته ها، بريده های سياسي و... به عنوان ستاد داخله نظام سلطه 
پازل غرب را تكميل كرده و عقب نشيني خاكريز به خاكريز نظام اسالمي را در 
برابر زياده خواهي غرب مطالبه مي كنند و اين مسيري است كه به حسب آيه 
ِبَع ِملََّتُهْم« به  ۱۲۰ سوره بقره »َولَْن تَْرَضی َعْنَك الَْيُهوُد َوَل الَنَّصاَری َحَتّی تََتّ

تبعيت محض و برده گونه از نظام سلطه منتهي خواهد شد. 
مقام معظم رهبري در مطلع بيانيه گام دوم انقالب مي فرمايند: »اينك نظام 
انقالبي اس��المي وارد دّومين مرحله  خودس��ازي و جامعه پردازي و تمدن 
سازي شده  است«. اين فرمايش معظم له از هوشمندي و آينده نگري ايشان 
حكايت كرده و تكليف نخبگان، فرهيختگان، دانشمندان، پژوهش گران و 
اصحاب علم و انديشه اسالمي را گوش��زد مي كند.  تحقق گام دوم انقالب 
اسالمي و تمدن سازي اسالمي بي شك مستلزم مقابله عالمانه و منطقي با 
نظريه هاي نظام سلطه و نظريه پردازی و تفس��ير و تعريف صحيح از روابط 
انساني و اجتماعي در زمينه هاي حقوق بشر، دموكراسي، تروريسم، آزادي، 
مالي و اقتصادي، محيط زيست و... . است. عالوه بر اين پس از تئوري سازي و 
نظريه پردازی، ايجاد ساختارها و سامانه هاي لزم نظير سامانه هاي مالي مثل 

سوئيفت نيز ضروري است. 

سيدعبداهلل متوليان

رئیس جمهور در جمع مديران شرکت های دانش بنیان و نوآفرين: 

تالش در مسير خودكفايي، مبارزه عملي با استكبار است
رئیس جمهور تالش در مسیر خودکفايي را گامي 
عملي در مبارزه با استكبار و قدرت های بزرگ 
دانست و با بیان اينكه روابط دولت با شرکت های 
دانش بنیان و نوآفرين س�هل تر خواهد ش�د، 
تأکی�د کرد: هدف تحريم ها، کاس�تن از رش�د 
فناوري است و بايد از تحريم ها به عنوان فرصتي 
براي رش�د فناوري ها در کش�ور به�ره گرفت. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذشته در جمع مديران 
شركت های دانش بنيان و نوآفرين، آزادي انديشه را 
اولين زيربنا براي پيشرفت در عرصه هاي مختلف 
علمي، اجتماعي و سياسي دانست و اظهار داشت: 
معتقديم پيشرفت در علم و فناوري در سايه آزادي 
انديشه و محيط مناس��ب انجام مي گيرد و دولت، 
حكومت و نظام موظف هس��تند اين زيرساخت را 

فراهم سازند. 
روحان��ي با تأكيد ب��ر اينكه آزادي انديش��ه اولين 
زيربنا براي رشد و توسعه فناورانه مي باشد، گفت: 
بايد شرايط و محيط آزاد براي طرح فكر و ايده در 
زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و علمي در 
كشورمان وجود داشته باشد. وي با اشاره به اينكه 
اگر استاد دانشگاه و دانش��جو براي بيان ديدگاه  و 
اظهارنظر خود آزاد نباشد، امكان پيشرفت نيز وجود 
ندارد، خاطرنشان كرد: هنوز هم فكر نمي كنم آن 
ميزان آزادي اي ك��ه در دوران خودمان در ٤۰ الي 
5۰ سال گذشته در حوزه علميه قم وجود داشت، در 
دانشگاه هاي ما وجود داشته باشد. روحاني در همين 
زمينه آماده سازي زيرساخت هاي حقوقي را مقدم بر 
زيرساخت های فيزيكي دانست و گفت: دولت مهم تر 
از آماده سازي زيرساخت هاي فيزيكي موظف است 
زيرساخت هاي حقوقي را فراهم سازد، چرا كه يك 
فناوري و اختراع براي به ثبت رسيدن با دهها پيچ و 
خم حقوقي و مقرراتي مواجه است، بنابراين دولت 
و مجلس بايد زيرس��اخت هاي حقوقي و مقرراتي 
را با كمك يكديگر به وجود بياورند و چنانچه اين 
زيرساخت ها، آماده باشد، دانشجو و محقق مي تواند 

در محيط مناسب به رشد و شكوفايي برسد. 
   بايستي همه فرصت ها را براي نسل جوان 

فراهم آورد
روحاني در ادامه با تأكيد ب��ر اينكه بايد به محقق 
و دانش��جو فرصت خطا و جبران آن داده ش��ود، 
تصريح كرد: بالترين نش��اط را گروهي برخوردار 
هستند كه خالقيت دارند. بايد به محقق و دانشجو 
فرصت خطا و جبران آن داده شود و بايستي همه 
فرصت ها را براي نسل جوان فراهم آورد. او دوران 
دفاع مقدس را ب��ه عنوان يك مص��داق و تجربه 
موفق در اين زمينه معرفي كرد و افزود: در دوران 
جنگ تحميلي بسياري از كارها به نتيجه نهايي 
نمي رس��يد، اما وقتي حوصله، فرصت و امكانات 
بعدي را براي انجام آن كار فراهم مي كرديم، نتيجه 

نهايي نيز حاصل مي شد. 
روحاني با اش��اره به اينكه ش��رايط امروز كش��ور 
هم خوب و هم سخت اس��ت، اظهار داشت: يكي 
از اعتقادات و باوره��اي دولت از ابت��داي كار در 

س��ال 9۲ تاكنون بر اين بوده كه علم نيز همانند 
هنر، فناوري، اخالق و ايمان، مرز نمي شناس��د و 
مؤلفه هاي علمي در همه جاي دنيا يكسان است 

و مرزي ندارد. 
   طعنه روحاني به ديوارکشي ترامپ

روحاني در همين ارتباط طعنه اي هم به ديواركشي 
رئيس جمه��ور امريكا در كش��ورش زد و با تأكيد بر 
ضرورت وجود ارتباط س��هل با دنيا، گف��ت: يكي از 
وظايف دولت برقراري ارتباط س��هل با جهان است؛ 
در چنين شرايطي برخي از كش��ورها به فكر احداث 
ديوار در مرزهاي خود افتاده اند كه در تأمين بودجه 
آن با كنگره با مشكل مواجه هستند، اينها همچنين 
براي ويزا و علم نيز قائل به مرز و ديوار هستند، در حالي 
كه نمي دانند تمام پيشرفت هاي شان در سايه اين بوده 

كه ديوار نداشتند.
 رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: اگر امريكا رش��د و 
پيشرفت دارد اين پيشرفت با حضور مليت هاي مختلف 
در اين كشور به وجود آمده است و زماني به مرز علم و 

دانش و پيشرفت رسيدند كه ديوار نداشتند. 
روحاني تصريح ك��رد: هر كش��وري اطراف خود 
ديوار بكشد بدون ترديد رشد و پيشرفت نخواهد 
كرد بنابراين بايد بتوانيم با متفكران و دانشمندان 
كش��ورهاي مختلف و همس��ايه رابط��ه نزديك 

داشته باشيم. 
روحاني با اشاره به اينكه امروز كشورمان با فشار و 
تحريم مواجه است، گفت: برخي كشورها مي دانند 
كه راه كند كردن روند رشد و پيشرفت، تحريم و 
بستن راه ها اس��ت؛ البته اين كار آنها ضمن ايجاد 
مشكل انگيزه  هايي را در داخل كشورمان تقويت 

مي كند تا به خاطر فشار تحريم، قطعه اي را كه آن 
را وارد مي كرديم، بتوانيم آن را در داخل كش��ور 
توليد كنيم و در اين راس��تا صنعت ما بايد جرئت 
اس��تفاده از محصولت داخلي را داش��ته باش��د. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مس��ئولن كشور 
در تمام رده ها بايد بپذيرند ك��ه اگر مي خواهيم 
از نوآوري هاي بومي اس��تفاده كنيم ممكن است 
با اش��كالت موردي هم مواجه شويم، گفت: بروز 
برخي خطاها و اشتباهات طبيعي است و ما بايد 

براي رفع اين خطاها و اشتباهات تالش كنيم. 
دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه ريس��ك پذيري از 
كارهايي است كه دولت بايد آن را بپذيرد، گفت: 
ممكن است در استفاده از فناوري و نوآوري بومي 
چند مورد اشكال هم وجود داشته باشد، اما عيبي 
ندارد، با سعي و تالش خود بايد اين اشكالت را از 

بين ببريم. 
   شرکت های دانش بنیان مي توانند فشار 

دشمن را سد کنند
دكت��ر روحاني با اش��اره ب��ه كمك ش��ركت های 
دانش بني��ان به حل مش��كالت بخ��ش صنعت از 
جمله كمك به قطعه سازان، گفت: شما مي توانيد 
عالوه بر فتح مرزهاي فناوري و دانش در ش��رايط 
فعلي كه با تحريم و فشار دشمنان مواجه هستيم، 
براي حل مش��كالت كمك كنيد و اي��ن از وظايف 
شركت های دانش بنيان در شرايط امروز است. وي با 
بيان اينكه بخش مهم و بزرگي از تحريم ها در زمينه 
ارتباطات پولي و مالي ما با دنياست، گفت: فناوري 
سرانجام اين مش��كل را حل خواهد كرد و راه ها را 
مي گشايد و ش��ركت های دانش بنيان مي توانند با 

استفاده از فناوري  جديد مسير فشار دشمن را سد 
كرده و جلوي آن را بگيرند در اين مقطع توقع ما از 
شركت های دانش بنيان اين است كه در اين حوزه 
كمك كنند. رئي��س جمهور در ادامه ب��ا تأكيد بر 
اينكه براي پيشرفت علم، دانش و فناوري به محيط 
مناسب نياز داريم، گفت: ساخت هر پارك فناوري 
به معناي ايجاد محيط مناسب براي فعاليت علمي و 
فناورانه است و در اين پارك ها، فعاليت ها با كيفيت 
بهتري انجام مي شود. روحاني با تأكيد بر اينكه راه 
مبارزه با فساد ش��فافيت و دولت الكترونيك است، 
گفت: دولت الكترونيك باعث مي شود كه يك مدير 
و يك ارائه دهنده خدمت با مراجعه كننده چهره به 
چهره نش��وند. در گرفتن امضاهاي طاليي همين 
چهره به چهره شدن ها فس��اد و بدبختي مي آورد. 
وي افزود: بعضي وقت ها ماشين، كار را عادلنه تر و 
دقيق تر از انسان انجام مي دهد. ماشين كمتر اشتباه 
مي كند و گاهي وقت ها ه��وش مصنوعي از هوش 
طبيعي دقيق تر اس��ت. علم و فن��اوري در مواقعي 
مي تواند نقص هاي احتمال��ي را برطرف كند و اين 

بسيار مهم است. 
رئيس جمهور در پايان س��خنان خود با قدرداني 
از تالش هاي فع��الن ح��وزه دانش بنيان گفت: 
قول من به ش��ما اين اس��ت كه تالش مي كنيم 
روابط دولت با اين بخش را راحت تر و تس��هيل و 
نيازهاي ش��ما را برآورده كنيم. ما بايد محيط را 
براي فعاليت هاي علمي و دانش بنيان مس��اعد و 
مناس��ب كنيم. اميدوارم با فعاليت ش��ما در آغاز 
دهه پنجم انقالب در عرصه علم و دانش در منطقه 

سرآمد باشيم. 

      فارس: در دومين روز از مرحله پاياني رزمايش دريايي وليت 9٧، سه 
فروند موشك كروز از روي شناورها و پرتابگرهاي ساحلي ارتش جمهوري 

اسالمي ايران شليك شد. 
      ايرنا: سردار وحيدي، رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي بيانيه گام دوم رهبر 
انقالب را يك منشور مهم حركت براي ٤۰ سال دوم انقالب دانست و گفت: 
بيانيه رهبر انقالب به صورت جدي در دستور كار اين دانشگاه قرار گرفت. 

      میزان: مديرعامل س��ابق بانك س��رمايه با قرار بازداش��ت موقت 
بازداشت شد. 

      مهر: امير دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي دريايي ارتش: نسل 
جديد هواناوها را كه صد درصد ساخت فرزندان اين مملكت است، در سال 

آينده در عرصه رزم خواهيم داشت. 

سخنگوي وزارت کشور عنوان کرد
7 شرط عمومي براي ثبت نام در انتخابات

سخنگوي وزارت کشور گفت: براساس اليحه جامع انتخابات، تمامي 
داوطلباني که قص�د دارند در انتخابات رياس�ت جمهوري، مجلس 
شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا ثبت نام کنند، بايد 
از شرايط عمومي که در هفت بند تعريف شده است برخوردار باشند. 
سيد سلمان ساماني روز شنبه در گفت و گويي اظهار داشت: در ليحه جامع 
انتخابات براي ثبت نام داوطلبان در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي 
اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا در مواد 55 تا 58 شرايط عمومي 
و اختصاصي تعريف شده كه هر يك از داوطلبان بايد از آنها برخوردار باشند. 
وي افزود: تابعيت ايراني، تدين به دين اس��الم و عمل به احكام در حد انجام 
واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاري فردي، وفاداري به نظام 
جمهوري اس��المي ايران و پذيرش و تبعيت از قانون اساسي بر اساس خود 
اظهاري فردي، عدم محجوريت و داشتن سالمت جسمي در حد برخورداري از 
شنوايي و بويايي در انتخابات ها و بينايي در انتخابات رياست جمهوري، داشتن 
كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي براي آقايان، نداشتن 
اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محكوميت مؤثر كيفري و نداشتن 
تابعيت اكتسابي ايراني يا خارجي شروط هفتگانه عمومي داوطلبان در هر سه 
انتخابات است. ساماني با اشاره به شروط اختصاصي جديد براي داوطلبان 
مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر ادامه داد: داوطلبان شركت در اين 
دو انتخابات عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي بايستي يا از طرف حزب داراي 
فعاليت معتبر معرفي شوند يا اينكه امضاي الكترونيكي قابل شناسايي ۱۰ هزار 
نفر يا يك درصد واجدين شرايط اخذ رأی حوزه انتخابيه مربوط خود را ارائه 
كنند. از طرف ديگر داوطلباني هم كه از اين شرايط برخوردار نيستند مي توانند 
مبلغي را كه ميزان و شرايط آن در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود، 

سپرده گذاری و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه كنند. 
س��خنگوي وزارت كش��ور با بيان اينكه موضوع ثبت نام های بی شمار در 
انتخابات همواره مورد انتقاد مجريان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نويسی 
و بررسي صالحيت افراد بوده است، تصريح كرد: در ليحه جامع انتخابات 
تالش شده با تعيين شاخص هاي عمومي و اختصاصي متناسب با ويژگي هاي 
هر يك از انتخابات، سازوكاري فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن 

انتخابات اقدام به ثبت نام كنند. 

آيت اهلل مؤمن 
در جوار كريمه اهل بيت آرام گرفت

مراس�م تش�ییع و خاك س�پاري پیك�ر عال�م ربان�ي آي�ت اهلل 
مؤمن ب�ا حضور گس�ترده قش�ر هاي مختل�ف مردم برگزار ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، آي��ت اهلل احمد جنتي رئيس 
مجلس خب��رگان رهبري، آي��ت اهلل صادق آمل��ي لريجاني رئيس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، آيت اهلل شبيري زنجاني از مراجع 
تقليد، آيت اهلل سعيدي توليت آستان حضرت معصومه )س(، آيت اهلل 
اعرافي مدير حوزه هاي علميه كشور، آيات خاتمي و امامي كاشاني 
امامان جمع��ه تهران، اعضاي جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم، 
اعضاي مجلس خبرگان رهبري، اعضاي بي��ت رهبر معظم انقالب 
و فرزندان ايشان، حجت السالم والمس��لمين محمدي گلپايگاني 
رئيس دفتر رهبر معظم انق��الب، نمايندگان بي��وت مراجع عظام 
تقليد، حسينعلي اميري معاون پارلماني رياست جمهوري، استاندار، 
فرماندار و جمعي ديگر از مسئولن استان قم از جمله افراد شركت 

كننده دراين آيين بودند.
 مردم متدين و انقالبي قم پيكر مطهر آيت اهلل مؤمن را تا حرم حضرت 
معصومه )س( تشييع و پس از اقامه نماز توسط آيت اهلل جعفر سبحاني 
از مراجع تقليد و عزاداري براي آن فقيه پارسا، پيكر ايشان را در ميان 
اش��ك و ماتم در بارگاه منور كريمه اهل بيت )س( به خاك سپردند. 
مردم قدرش��ناس قم، طالب و فضالي حوزه هاي علميه و بس��ياري 
از ارادتمندان به اين ش��خصيت برجس��ته با حضور گس��ترده در اين 
مراسم به مقام شامخ ايشان اداي احترام كردند و قدرشناسي خود از 

مجاهدت هاي علمي اين فقيه عالی قدر را به نمايش گذاشتند. 

وزير دفاع: 
امريكا مي خواست داعش را
 ۴۰ سال  در منطقه حفظ كند

وزير دفاع با بیان اينكه امريكا مي خواس�ت ۳۰ تا ۴۰ س�ال داعش 
را در منطقه حفظ کند اما نتوانس�ت، گفت: امريكايي ها خواستند 
قدرت دفاع�ي ما را ب�راي همس�ايگان خطرن�اك نش�ان دهند. 
به گ��زارش مهر، امير س��رتيپ امير حاتم��ي، وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح اظهارداشت: انقالب اسالمي ايران كه چهلمين سالگرد 
پيروزي ش��كوهمند آن را جش��ن گرفتيم، معجزات زيادي دارد، اصل 
پيروزي انقالب اس��المي هم يك معجزه ب��ود. وي گفت: دفاع مقدس 
و دفاع در برابر رژيمي كه ش��رق و غ��رب از آن حمايت مي كردند، يك 
معجزه بود و البته مواردي از اين قبيل بسيار است. چرايي آن هم تحقق 
وعده هاي الهي اس��ت كه براي هر كس��ي كه خدا را ياري كند اين امر 

محقق مي شود. 
حاتمي افزود: تشكيل بسيج كار معجزه آساي امام راحل به حساب 
مي آيد، اينكه آذر 58 اين موضوع به ذهن امام راحل برسد كه بايد 
اينگونه مردم را پاي كار آورد و آنها را براي ميادين الهي آماده كرد، 
به اعتقاد من يك معجزه است. اين سنت الهي است كه هركس براي 
خدا قدم بر دارد، خداوند او را ياري خواهد كرد.  وزير دفاع بيان كرد: 
اگر مشكالت را ريشه يابي كنيم حتماً اذعان داريم كه اگر به تدابير 
امام و رهبري معظم انقالب به طور كامل عمل مي كرديم وضعيت 
ما بهتر بود. وي در ادامه تصريح كرد: امروز دش��منان روح مردم ما 
را هدف قرار دادند، دش��منان مي خواهند مردم م��ا را مأيوس و بي 
اعتماد به نظام كنند كه موفق هم نمي ش��وند. حاتمي با اش��اره به 
بيانيه گام دوم انقالب رهبر انقالب فزود: نبايد نا اميد بود، ما امروز 
در سكويي بسيار مطمئن تر ايستاده ايم. دشمنان بدانند كه گام دوم 
ما حتماً پر شتاب تر از گذش��ته خواهد بود. وزير دفاع گفت: امروز 
85 درصد نيازهاي دفاعي خود را در داخل توليد مي كنيم، موشك 
فاتح، موش��ك هوا به هواي فكور، موش��ك هويزه، زير دريايي فاتح 
كه اخيراً تحويل نيروي دريايي ش��د و رونماي��ي از هواپيمای كوثر 
از جمله دستاوردهاي دفاعي اخير ما به حساب مي آيند. وي گفت: 
همه مي دانند كه ساخت و طراحي زير دريايي پيچيده تر از هواپيما 
است. ما در وزارت دفاع با بيش از 5۰۰۰ ش��ركت، دهها دانشگاه و 
مراكز مطالعاتي همكاري مي كنيم و البته اين اس��تفاده حداقلي از 

ظرفيت هاي موجود است. 
حاتمي با بيان اينكه بسيج يكي از مناس��ب ترين الگوهاي حضور و 
مش��اركت مردمي در ميادين انقالب اسالمي است، تصريح كرد: ما 
در سال هاي گذشته توانستيم راهبرد دشمن در منطقه را با شكست 
كامل مواجه كنيم و با قاطعيت مي گويم كه با تكيه به همين مردم 
و شهدايي كه تقديم كرديم، برنده صلح و جنگ شديم. جنگ را آنها 

آغاز كردند ولي ما تمام كرديم. 
وزير دفاع گفت: امريكا مي خواس��ت ۳۰ الي ٤۰ س��ال داعش را در 
منطقه نگهدارد اما نتوانست. آنها خواستند قدرت دفاعي ما را براي 
همسايه ها خطرناك نشان دهند اما ما نشان داديم كه قدرت ما براي 
صلح و امنيت منطقه اس��ت. وي در پايان خاطرنشان كرد: گام دوم 
را با قدرت و سرعت بيش��تري خواهيم پيمود و حتماً با پيروزي، از 
تحريم ها و سختي هايي كه دش��منان به ما تحميل مي كنند عبور 

خواهيم كرد. 

  انهدام اهداف درفاصله دور 
با شليک موشک كروز

رزماي�ش والي�ت ۹۷ نی�روي درياي�ي ارت�ش ک�ه از س�وم 
اس�فندماه در آب ه�اي جنوب و جنوب ش�رق کش�ور از ش�رق 
تنگه هرم�ز تا دري�اي عم�ان و م�دار 1۰ درج�ه اقیان�وس هند 
آغاز ش�ده اس�ت، روز گذش�ته و در دومین روز از مرحله سوم، 
هواپیماه�اي بدون سرنش�ین نی�روي درياي�ي مجهز ب�ه انواع 
بمب اق�دام ب�ه مقابل�ه ب�ا يگان ه�اي دش�من فرض�ي کردند. 
به گزارش ف��ارس در ادامه اين عمليات، يگان ه��اي پدافندي نيروي 
دريايي نيز توانس��تند با س��امانه هاي در اختيار خود ازجمله موشك 
دوش پرتاب ميثاق، يك فروند پهپاد متعلق به دشمن كه قصد نفوذ به 

آسمان كشورمان را داشت، مورد اصابت قرار داده و سرنگون كنند. 
همچنين در ادامه اين رزماي��ش، هواناوهاي ي��گان هوادريا در كنار 
انجام مأموريت هاي ذاتي حمل و نقل سريع نيروها در مناطق مختلف 
عملياتي، اقدام به پرتاب موش��ك كروز سطح به س��طح كردند. اين 
موش��ك توانس��ت هدف مورد نظر را در فاصله دور ب��ا موفقيت مورد 
اصابت قرار ده��د. متخصصان جوان نيروي درياي��ي ارتش با ابتكار و 
دانش توانستند براي اولين بار هواناوهايي كه تاكنون فقط مأموريت 
جابه جايي نيروها را برعهده داشتند به سامانه هاي پرتاب موشك مجهز 
كرده و در اين رزمايش با موفقيت به سمت اهداف از پيش تعيين شده 

پرتاب كنند. 

      خبر

ادامه از صفحه يک 
مسئله اول در خصوص حضور جمهوري اسالمي ايران در سوريه اين 
است كه ما براي حمايت از دولت و ملت سوريه و با دعوت اين كشور 
براي كمك مستش��اري به مبارزه با تروريسم به آنجا رفته ايم. اين 
اصل اوليه براي ماست و همه مي دانند كه در اين مسير موفق عمل 
كرده ايم. تا وقتي دولت قانوني سوريه چنين درخواستي را داشته 
باشد، ما در سوريه خواهيم ماند و با تروريسم مبارزه خواهيم كرد. 
اما در م��ورد حمالت و تج��اوزات رژي��م صهيونيس��تي به خاك 
سوريه، جمهوري اس��المي ايران اين اقدام را در راستاي كمك به 

تروريست ها مي داند. 
اسرائيل به وضوح در راستاي منافع تروريست ها و در جهت مقابله با 
دولت و ارتش سوريه گام برمي دارد. اينكه در برخي از اين حمالت 

تجهيزات و نيروهاي جمهوري اسالمي ايران و مجموعه مقاومت 
مورد هدف قرار گرفته اند، عبور از خط قرمز ما بود و بر اين اساس 
بعد از حمله به تي ٤  به شدت پاسخ داديم و ضربه سنگيني به آنها 
وارد كرديم. تدابيري انديش��يده ايم كه از خط قرمز خود در حوزه 
تلفات انس��اني ناش��ي از هرگونه تجاوز و تع��دي محافظت كنيم. 
اين كار با همكاري ارتش س��وريه و مجموع��ه هم پيمانان در اين 
كشور انجام شده و به زودي ش��اهد تحّول مهمي در زمينه ارتقاي 
بازدارندگي مقاومت در سوريه خواهيم بود. فكر مي كنم، مقامات 
رژيم صهيونيس��تي به خصوص مقامات نظام��ي و اطالعاتي آنها 
به خوبي اين مس��ئله را درك مي كنند. ش��يوه برخورد با حمالت 
رژيم صهيونيس��تي به س��وريه و محور مقاومت در س��ال ۲۰۱9 
بس��يار متفاوت از ش��يوه برخورد در گذشته اس��ت. البته براي ما 

مسجل و قطعي اس��ت كه رژيم صهيونيس��تي به دنبال جنگ در 
جبهه شمالي نيس��ت و در اين نقطه احس��اس ضعف شديد دارد، 
بنابراين سناريوي بازدارندگي را بر اساس اين برآورد تا چند مرحله 

پيش بينی كرده ايم.
 نتانياهو اگر در چن��د جبهه به طور هم زمان درگير ش��ود، حتماً 
به زندگي سياسي متزلزل خود در آس��تانه انتخابات پايان خواهد 
داد. فكر نمي كنم اين قدر احمق باشد. نكته ديگر اين است كه آيا 
تاكنون حمالت اس��رائيل تأثير عمده و چشمگيري در جلوگيري 
از تحقق اهداف مقاومت در س��وريه داشته اس��ت يا نه؟ پاسخ اين 
اس��ت كه ما به بيش از 9۰ درصد اهداف خود رسيده ايم. بنابراين 
حمالت ايذايي اسرائيل، تأثير راهبردي نداشته و مقاومت كار خود 

را پيش برده است. 

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

ژه
وی

زمزمهحضوریكنجوميبگير 
درزیرمجموعهبنيادمستضعفان

 در هفته هاي اخير بنياد مس��تضعفان به خاطر تصريح برخي 
مديرانش در گرفتن حقوق ۲۰ ميليوني هدف موج انتقادات در 
فضاي مجازي قرار گرفت. يك خبر غيررسمي ديگر اين روزها 
در رسانه ها منتشر ش��ده كه مي تواند باز هم نام اين بنياد را با 
كليدواژه حقوق هاي نجومي سر زبان هاي انتقاد بيندازد. گفته 
مي شود حبيب ميرزايي، معاون سابق بيمه مركزي گزينه اصلي 
مديرعاملي بيمه سينا است. ميرزايي از كساني است كه نامش 
در ليست مديران نجومي بگير منتشر شد و طبق فيش حقوقي 
منتشر شده اش، خالص دريافتي او در اسفند سال 9٤ و در مقام 
معاون نظارت بيمه مركزي بالغ بر ٧۰ ميليون تومان بود.  اگر بيمه 
سينا يك شركت خصوصي بود، شايد اين انتخاب چندان مهم 
نمي نمود اما بيمه سينا شركتي وابسته به بنياد مستضعفان است 
و انتخاب چنين فردي براي يكي از شركت هاي زيرمجموعه بنياد 

در تضاد با رويكرد و هدف تأسيس بنياد مستضعفان است. 

 اذعاندولتيهابهبيشترشدنتحریمها
بابرجام

علي ربيعي، وزير سابق كار در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران 
گفته: »وقتي شرايط به گونه ای شود كه ارز حاصل از فروش نفت 
و صادرات غيرنفتي به سختی وارد كشور شود يا سرمايه گذاري 
خارجي با مانع تراش��ي دش��منان ايران مواجه شود، وضعيت 
خاص و متفاوت خواهد شد. حتي تحريم در دوران دولت آقاي 

احمدي نژاد هم به اين شدت نبود. تمام كساني كه تحريم ها را 
دنبال مي كردند مي دانند كه اين دو تحريم كامالً با هم متفاوت 
است«.  در روزهاي اخير محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم 
در مصاحبه با روزنامه سوئيسي »بازلرتسايتونگ« گفته بود كه: 
»نفتي كه اكنون ايران مي فروشد، كمتر از مقداري است كه قبل 
از برجام و زماني كه تحريم هاي سازمان ملل متحد وجود داشت، 
فروخته مي شد… اروپا هيچ نفتي از ما نمي خرد و تحريم ها را 
اجرا مي كند. « روحاني نيز ارديبهشت 9٧ گفته بود: »چهار سال 
گذشته مي رفتيم با گرفتاري فراوان اسكناس تهيه مي كرديم 
در هواپيما مي گذاشتيم، بيمه مي كرديم در فرودگاه با ماشين 
مسلح ارز را در بانك مركزي مي آورديم…صبح چند گوني دلر 
را به صرافي ها مي داديم، صرافي ها هم خداوند عاقبت همه ما را به 
خير كند. چطور تقسيم مي كردند و به كي مي دادند... « در واقع 
اين اعتراف ها نشان مي دهد كه برخالف شعار انتخاباتي حسن 
روحاني كه مي گفت »به عقب برنمي گرديم«، نه تنها به عقب 
برگشتيم، بلكه عقب تر هم رفته ايم! با اين تفاوت كه ايران توافق 
برجام را پذيرفته كه به قول روحاني و دولتمردانش قرار بود همه 
تحريم ها را لغو كند. برجامي كه ايران مو به مو مفاد آن را اجرا كرده 

است، اما اوضاع نه تنها بهتر نشده، بلكه بدتر از قبل هم است. 

ماهمازاطالعاتماليامریكا
مطلعميشویم!

اصالح طلبان هر روز فايده جديدي از FATF كشف مي كنند. 
حسام الدين واعظ زاده استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران 

و دبيركل »ش��وراي رواب��ط بين الملل اي��ران« در گفت وگو 
با روزنامه آرم��ان در ادامه ط��رح بزك FATF به بررس��ي 
فرصت هاي حضور ايران در اين كارگروه مالي پرداخته و گفته 
كه: »در سازمان FATF همچون شوراي امنيت سازمان ملل، 
حق وتو وجود ندارد و هر كش��ور يك رأي دارد بنابراين روند 
تصميم گيري بسيار دموكراتيك تر از سازمان ملل است. ايران 
مي تواند در بدنه اجرايي وارد شود و تأثيرگذاری داشته باشد... 
از جنبه امنيتي، گروه ويژه اقدام مالي FATF محمل مناسبي 
است كه ايران بتواند گزارش اقدامات گروه هاي تروريستي را 
كه احياناً همراه با پولشويي است به اطالع مسئولن اجرايي 
و ساير اعضاي FATF برس��اند و از آنها بخواهد كه نسبت به 
كشورهايي كه مظنون به دست داش��تن در حمايت مالي از 
گروه هاي تروريستي و اقدامات آنها در كشتار شهروندان ايراني 

است تالش كنند. «
اين كارشناس اصالح طلب در بخش ديگري بيان كرده است: 
»اگر ما به طور كامل عضو FATF شويم بايد هم اطالعات خود 
را ارائه دهيم و هم از اطالعات آنها استفاده كنيم اين اطالعات 
گردش پيدا مي كند. ما از اطالعات كشورهاي مختلف از جمله 
كشورهايي كه با ما تخاصم دارند از جمله امريكا باخبر مي شويم 

كه فعاليت هاي مالي آنها در چه وضعيتي قرار دارند. «
همين بزك كردن ها و فايده شمردن ها در مورد برجام هم انجام 
شد كه قرار است حتي تا آب خوردن مردم ايران را درست كند، 
اما شد آنچه مي بينيم. آيا ساده لوحي نيست كه تصور كنيم از 

اطالعات مالي امريكا كاماًل مطلع مي شويم؟!

رياست جمهوري 


