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   آيا لبنان ايران را تحريم كرده است؟
حميد قزويني در كانال شخصي خود ذيل تيتر »روايت يك خبرنگار 
از لبنان« نوشته است: خبر عدم فروش سوخت به هواپيماهاي ايراني 
در فرودگاه بيروت انعكاس گسترده اي در رسانه هاي داخلي و خارجي 
فارسي زبان و گروه ها و ديگر فضاهاي مجازي داشته است. اينكه چرا 
اخبار منفي تا اين اندازه بازتاب دارد و افرادي بدون كمترين اطالعات 
سياسي و اقتصادي پيرامون آن به اظهار نظر و موضع گيري مي پردازند، 
معضلي اس��ت كه همه بخش هاي سياس��ي و فرهنگي و اقتصادي و 
اجتماعي را در بر گرفته و با وجود باال رفتن سطح سواد عمومي، ظاهراً 

به اين زودي برطرف هم نمي شود. 
به هر حال در باره اين خبر چند نكته حائز توجه است:

1- شركت هاي توزيع س��وخت در لبنان وابس��ته به بخش خصوصي 
هستند و بعضاً شعبه شركت هاي بزرگ و بين المللي نفتي مثل توتال و 

شل و... به شمار مي آيند، به همين دليل لزوماً تابع دولت نيستند. 
2- با آنكه نخست وزير و بخشي از دولت، اساساً همسو با امريكا و عربستان 
سعودي هس��تند اما دولت لبنان تاكنون هيچ موضع رس��مي در برابر 
تحريم هاي امريكا عليه ايران نداشته به اضافه اينكه جريان حامي ايران در 

دولت لبنان اجازه چنين موضعي هم به دولت لبنان نخواهد داد. 
3- در سال هاي گذشته همواره برخي ش��ركت ها و افراد لبناني كه در 
دور زدن تحريم ها با ايران همكاري داشته اند در فهرست تحريم هاي 
امريكا قرار گرفته اند و فعاليت هاي آنها با ساير كشورها و حتي در داخل 
لبنان هم با مشكل مواجه شده اس��ت. اين روند همچنان ادامه دارد و 
همواره در فهرست هاي منتشر شده از س��وي امريكا مي توان اينگونه 

شركت ها و افراد را ديد. 
4- بسياري از شركت ها با اعالم اينكه از تحريم ها تبعيت مي كنند، خود 
را از دايره فشار و حساس��يت امريكا خارج كرده و همكاري خود را به 

صورت غيرمستقيم، غيررسمي و غيرعلني ادامه مي دهند. 
5- ش��ركت هاي هواپيمايي چند روز پيش از ش��روع تحريم ها اعالم 
كردند كه مشكلي براي تأمين سوخت ندارند، يعني خود را براي چنين 

وضعيتي آماده كرده بودند. 
6- اگر شركت هاي هواپيمايي و ساير شركت ها فكري براي حل مشكل 
نكرده اند كه ناش��ي از ضعف و بي مس��ئوليتي آنان اس��ت، چون همه 
مسئوالن مربوطه در داخل كش��ور از اين موضوع مطلع بودند و بايد از 

قبل براي آن چاره انديشي مي كردند. 
........................................................................................................................ 

   اگر پالسكو در زمان آخوندي آتش بگيرد... 
رضا ايرواني در توئيتي نوشته: يك لحظه تصور 
كنيد در تهران حادثه اي مانند پالسكو رخ داده 
است و  آخوندي نيز  ش��هردار است. آيا در محل 
حادثه حاضر مي شود و مديريت ميداني مي كند 
يا به جمالتي نظير »خدارو شكر بيمه هستند!« يا »شهرداري وظيفه 

پيشگيري از اين حوادث را ندارد« بسنده مي كند.
........................................................................................................................

   افتخارات وارونه
 كاربري به نام حاج فيدل با توجه به جمله آخوندي در مراس��م توديع 
از وزارت مسكن كه گفته بود افتخار مي كنم يك باب مسكن مهر هم 
افتتاح نكردم، مي نويسد: سال 14۰۰، آخوندي در حالي كه خودش رو 
براي رياست جمهوري آماده ميكنه: افتخار مي كنم كه حتي يك خط 

مترو احداث نكردم!
........................................................................................................................

   مردم تهران فراموش نكنيد!
علي قلهكي در توئيتي نوش��ته: عباس آخون��دي كم تحرك ترين وزير 
مس��كن س��ال هاي اخير بوده، پيروز حناچي هم كه از بيماري سخت! 
رنج مي برد)كه ان شاءاهلل خدا شفايش دهد( اولي با زور برخي از احزاب 
اصالح طلب و پوِل جيبش باال آمده و دومي نيز گزينه محمد خاتمي بوده، 

اميدوارم  مردم تهران طعم »تَكرارمي كنم« را تا 14۰۰ فراموش نكنند!
........................................................................................................................

   كودكي كه سيدحسن نصراهلل به آن افتخار كرد
كاربري به نام حاج حميد با انتش��ار تصوير كودك��ي كه پرچم لبنان 
در دست دارد، نوش��ته: »مارك ابوديب« كودك مس��يحي لبناني، 
در مس��ابقات قهرماني ش��طرنج اس��پانيا از رقابت ب��ا نماينده رژيم 
صهيونيستي سر باز زد. سيد حسن نصراهلل در واكنش به اقدام قابل 
تحسين اين نوجوان: چشم اميد ما به اين جوانان است و نه حكامي كه 

از مدت ها پيش سرخم كرده اند.

حسن بيگي:
 اروپا در همکاری با ایران

بهانه می گیرد و زمان می خرد
عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس 
گفت: اروپايي ها مدام بهانه مي آورند 
كه اجراي مكانيس�م مال�ي پيچيده و 
زمانب�ر اس�ت در حال�ي ك�ه آنه�ا 
مي خواهند همكاري خ�ود با امريكا و 
ايران را به طور همزم�ان پيش ببرند. 
به گزارش مهر، ابوالفضل حسن بيگي عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به طوالني شدن اجراي مكانيسم 
مالي اروپا، اظهار داشت: اروپايي ها چندين ماه است كه يك بازي به نام 
بسته پيشنهادي و مكانيسم مالي راه انداخته اند تا با اين اقدام جمهوري 

اسالمي از برجام خارج نشود. 
وي با تأكيد بر اينكه سازوكار اجرايي مكانيس��م مالي اروپا تا اين حد 
زمانبر نيست، ادامه داد: اروپايي ها مدام بهانه مي آورند كه اين مكانيسم 
مالي پيچيده و زمانبر است و از سوي ديگر امريكا ما را تحت فشار قرار 
داده است و با اين فرصت سوزي ها مي خواهند از امريكا امتياز بگيرند. 

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با تأكيد بر 
اينكه وزارت خارجه مكلف است نس��بت به بهانه گيري هاي اتحاديه 
اروپا حساس��يت نش��ان دهد، گفت: اروپايي ها چندين ماه است كه 
فقط وعده مي دهند اما با كوچك ترين حرف و تهديد مضحك ترامپ 

عقب نشيني مي كنند. 
حسن بيگي متذكر شد: از سوي ديگر اروپايي ها منتظر بودند ببينند 
امريكا مي خواهد 13 آبان چ��ه اقدامي را عليه اي��ران انجام دهد كه 
ديدند ملت ايران همچنان پشت نظام و انقالب ايستاده اند و از سوي 
ديگر از زمان اعالم رسمي دور جديد تحريم ها از سوي رئيس جمهور 
امريكا نه تنها نرخ دالر افزايش نيافت بلكه كاهش يافت. وي با تأكيد 
بر اينكه جمهوري اسالمي سازوكارهاي متعددي براي ناكارآمد كردن 
تحريم هاي جديد امريكا دارد، تصريح كرد: اين تحريم ها هيچ نتيجه 
مثبتي براي امريكا و متحدانش نخواهد داشت چراكه همه مسئوالن و 

ملت ايران اعتقاد عملي به مقابله با امريكا دارند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه ما 
بايد در اين زمينه از اروپا تضمين عملي بگيريم و زمان اجراي مكانيسم 
مالي را محدود كنيم، گفت: ما بايد كشور را از بازي هاي اروپا و امريكا 
با اين باور كه خودمان مي توانيم تحريم ها را دور بزنيم، نجات دهيم و 

اجازه ندهيم اروپايي ها فرصت سوزي كنند و زمان را از ما بگيرند. 
حسن بيگي با اشاره به اينكه جهان چندقطبي ش��ده و ديگر كدخدايي 
وجود ندارد، افزود: بخش اعظمي از مشكالت فعلي كشور به علت بازي هاي 
اروپايي هاست و ضرورت دارد دستگاه ديپلماسي ايران هر چه سريع تر اين 

موضوعات را تعيين تكليف كند.

روز گذشته سالگرد شهادت شهيدطهراني مقدم 
ب�ود؛ ش�هيدي ك�ه ب�ا اخ�الص و جه�اد خ�ود 
توانس�ت يك�ي از مهم تري�ن ابزاره�اي دفاعي 
كش�ورمان يعني ت�وان موش�كي را ايج�اد كند 
كه ام�روز تبديل ب�ه خاكري�زي بلن�د در مقابل 
ه�ر گون�ه تع�دي ب�ه كش�ورمان ش�ده اس�ت. 
حسن طهراني مقدم ششم آبان ماه 133۸ در محله 
سرچشمه تهران متولد ش��د. به علت شغل پدرش 
)محمود طهراني مقدم( كه به پيشه خياطي مشغول 
بود، به محله شكوفه و س��پس به محله بهارستان 
نقل مكان كرد و مقاط��ع ابتدايي و دبيرس��تان را 
در همين مناطق گذراند. در مس��جد زينب كبراي 
سرچشمه زير نظر آيت اهلل س��يدعلي لواساني امام 
جماعت و مدير مسجد، تعليمات ديني و مقدمات 
آشنايي با اسالم را فرا گرفت و به همراه برادرانش در 
گروه سرود مسجد شروع به فعاليت كرد. اين گروه 
سرود، هسته  اصلي گروه سرودي بود كه در روز 12 
بهمن 5۷ در فرودگاه مهرآباد و در مراسم استقبال از 

امام)رحمه اهلل عليه( به اجراي برنامه پرداخت. 
شهيد طهراني مقدم در ميدان هاي گوناگوني ايفاي 
نقش مي كرد، اما ش��ايد مهم ترين سمت وي توسعه 
توان موشكي ايران بود كه هم اكنون به مهم ترين ابزار 

دفاعي كشور تبديل شده است. 
  هدايت اولين موشك ايراني به سمت بغداد

اولين قدم وي در اين حوزه ش��ليك اولين موشك 
ايراني به سمت بغداد بود. 21 اسفندماه 1363 اولين 
موشك ايران به كركوك شليك شد و دومين موشك 
هم بامداد 1364/12/23 به بانك 1۸ طبقه رافدين 
بغداد اصابت كرد و موشك بعدي در باشگاه افسران 
ارتش عراق در بغداد فرود آم��د و حدود 2۰۰ نفر از 

فرماندهان عراقي را به هالكت رساند. 
روايت سردار زهدي از اين اتفاق به اين شكل است: 
»وقتي كه بنا شد اولين موشك را خود برادران سپاه 
به سمت بغداد شليك كنند، با هم به كرمانشاه رفتيم. 
مقدمات كار فراهم شد و باشگاه افسران بغداد را هدف 
گرفتيم. مرحوم ش��هيد طهرانی مقدم پيشنهاد كرد 
اول دعاي توسل بخوانيم و بعد از دعا به زبان فارسي 
با خدا صحبت كرد و گف��ت: »خدايا ما نمي خواهيم 
مردم عراق را بكشيم. ما مي خواهيم نظاميان را از بين 
ببريم كه هم ما و هم عراقي ها را مي كشند. خدايا اين 
موشك را به باشگاه افسران بزن«. موشك شليك شد 
و همه پاي راديو نشستيم. پس از چند دقيقه راديو 
بي بي سي اعالم كرد »يك موش��ك باشگاه افسران 

بغداد را منهدم كرده و تعداد زيادي از افراد حاضر در 
آن كشته شده اند.« من پيشاني شهيد طهرانی مقدم 
را بوسيدم و گفتم اين به هدف خوردن موشك نتيجه 

اخالص و پاكي تو بود.« 
  انتصاب به عنوان فرمانده موشكي

پس از صدور فرمان تاريخی ام��ام )رحمه اهلل عليه( 
مبني بر تشكيل نيروهاي س��ه گانه سپاه پاسداران، 
ش��هيد طهرانی مق��دم در س��ال 1364 به ِس��مت 
فرماندهي موشكي نيروي هوايي سپاه منصوب شد. 

روايت محس��ن رضاي��ي از اين ماج��را بدين ترتيب 
اس��ت: »جنگ شهرها كه آغاز ش��د، صدام به شدت 
شهرهاي ما را با موشك و بمباران هوايي مورد حمله 
قرار مي داد و فشار خيلي زيادي روي ما مي آمد. من 
يك روز برادر محس��ن رفيقدوس��ت را كه مس��ئول 
لجستيك سپاه بود خواستم و گفتم ما چاره اي نداريم 
جز اينكه جواب موشك ها را با موش��ك بدهيم، لذا 

ايش��ان را فرستاديم س��وريه و ليبي و در آخر جنگ 
هم كره شمالي. بعد ديدم بايد ساماندهي موشك ها 
را خودمان انج��ام دهيم. بعد از مش��ورت با برادران 
رشيد، صفوي و شمخاني به اين نتيجه رسيدم كه فرد 
مناسب براي اين كار حسن طهراني مقدم است. ايشان 
را فراخوانديم و گفتيم توپخانه را بسپار به شفيع زاده 
و خودت با تيمي از دوستانت يگان موشكي را تشكيل 
دهيد. ايش��ان كمي به من نگاه كرد و چيزي نگفت. 
بعدها برادر جعفري مسئول زرهي سپاه به من گفت، 
در سوريه كه بوديم حسن به من گفت: برادر محسن 
از من خواسته تيپ موشكي تشكيل بدهم. توپخانه را 
مي شد كاري كرد، ولي موشك ها خيلي پيچيده اند. به 

هر حال بايد با توكل اين كار را انجام دهيم.« 
  تالش براي استقالل در صنعت موشكي

شهيد طهرانی مقدم در اين باره می گويد: از 2۰ مرداد 
1365 ت��ا 1۰ دي 1365 بعد از عملي��ات والفجر ۸ و 

قبل از كرب��الي 4، ليبيايي ها در همكاري موش��كي 
كارشكني كردند و ما توان جواب دادن نداشتيم. ما در 
2۰ مرداد 1365 پااليشگاه نفتي الدوره عراق را زديم. 
در اين مقطع پنج موشك زديم ولي به دليل كارشكني 
ليبيايي ها 35 روز توان پاس��خ نداش��تيم. ليبيايي ها 
3۸ ايراد روي سكوي قطعات گذاشته بودند. بعضي از 

قطعات همزمان با مذاكراتي از كره شمالي وارد شد. 
محس��ن رضايي می گويد: »قذافي فكر كرده بود با 
دادن تعدادي موش��ك مي تواند دل ما را به دس��ت 
بياورد و امام بعد از گذش��ت چند سال از انقالب به 
او اجازه مالقات مي دهد كه به ايران بيايد، بنابراين 
چندين موش��ك به همراه النچر پرت��اب و تعدادي 
كارشناس را به ايران فرستاد. همين كه ما مشغول 
كار با آنها شديم، شنيديم كه پادگاني كه برايشان در 
نظر گرفته ايم را ترك كرده ان��د و به همراه قطعاتي 
از موشك ها به س��فارت ليبي رفته اند، به طوري كه 

نمي توان از موشك ها استفاده كرد. حسن و تيمش 
ظرف دو ماه اين موش��ك ها را عملياتي كردند و به 
محض اينكه عراق موشك زد، ما هتل الرشيد را كه 

محل تجمع ديپلمات ها بود زديم.« 
  شركت در عمليات مرصاد

س��ردار نامي در اين ب��اره مي گوي��د: »در بحبوحه 
عمليات مرصاد ديديم س��ردار مق��دم به عنوان يك 
خدمه پاي يك خمپاره 12۰ در حال شليك به سمت 
دشمن و منافقين است. سردار مقدم يعني كسي كه 
به عنوان فرمانده موش��كي در حال انجام وظيفه بود 
وقتي ضرورت را احس��اس مي كند، مي آيد به عنوان 

يك خدمه 12۰ به مقابله با دشمن.« 
   موفقيت در ساخت »شهاب۳«/ ۱۳۷۷

روايت سردار »عباس خاني آراني« جانشين فرمانده 
توپخانه و موشكي نيروي زميني سپاه، از اين اتفاق 
بدين ترتيب بود: »درست اس��ت كه وزارت دفاع به 
عنوان واحد پش��تيباني كننده نيروهاي مسلح در 
بحث ساخت موشك »شهاب 3« وارد شد، اما عمده 
كارهاي تحقيقاتي اش را شهيد طهرانی مقدم انجام 
داده بود. اين شهيد عزيز عقيده داشت نبايد چيزي 
را ديگران بسازند و بعد آن را به ما بدهند. به عبارت 
ديگر مي گفت، اگر نيروهاي مسلح ما درك كردند 
بنابر نوع تهديد به چه ابزاري براي مقابله نياز دارند، 
بايد براي تولي��د آن گام بردارن��د، زيرا متخصصان 
داخلي كشورمان از توانمندي و قدرت عمل بسيار 

بااليي برخوردار هستند.« 
شهيد طهراني مقدم در تاريخ 13۸4/۷/1 به عنوان 
جانشين س��ردار علي زاهدي در نيروي هوا فضاي 
سپاه پاس��داران منصوب ش��د. 25 آذرماه 13۸5 
بود كه حاج حس��ن طهرانی مقدم به عنوان مشاور 
فرمانده كل سپاه در امور موشكي و رئيس سازمان 

خودكفايي سپاه انتخاب شد. 
  شهادت

س��ردار حس��ن طهراني مقدم تا روز آخ��ر عمر نيز 
به عنوان مسئول اين س��ازمان در ايجاد يك توان 
علمي و دانش��ي پايه و زيربنايي مش��غول كارهاي 
علمي و تحقيقاتي بود و در روز شهادتش )21 آبان 
13۹۰( در پ��ادگان اميرالمؤمنين)عليه الس��الم( 
شهرستان مالرد در حالي كه براي آزمايش موشكي 
آماده مي ش��د، بر اثر انفجار زاغه مهمات، به ياران 
شهيدش )احمد كاظمي، حسن شفيع زاده، حسن 
غازي، غالمرضا يزداني، عليرضا ناهيدي، مصطفي 

تقي خواه و...( پيوست.

»جوان« نقش شهيد طهرانی مقدم را در توسعه مهم ترين ابزار دفاعی ايران بررسی می كند

خاکریز بلند دفاعی، یادگار پدر موشکی ایران
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

مقامات پاكستاني اعم از نخست وزير، وزير امورخارجه و فرمانده 
ارتش پاكس�تان تعهد دادن�د اقدامات خود را ب�راي آزاد كردن 
همه گروگان ه�اي ايراني افزايش دهند، همچني�ن اين مقامات 
قول دادند در آينده خبرهاي خوبي براي ايران خواهند داش�ت. 
به گزارش خان��ه ملت، محمدجواد ظريف وزي��ر امور خارجه، در 
خصوص سفر اخيرش به پاكس��تان در خصوص آزادي مرزبانان 
ربوده شده، اظهار داشت: مقامات پاكستاني اعم از نخست وزير، 
وزير امورخارجه و فرمانده ارتش پاكستان تعهد كردند كه اقدامات 

خود را براي آزاد كردن همه گروگان هاي ايراني افزايش دهند. 
وزير امور خارجه بيان كرد: مقامات پاكس��تاني قول دادند كه در 

آينده خبرهاي خوبي براي ايران خواهند داشت. 
وي افزود: در سفر به پاكستان توافق كرديم تا اقداماتي انجام شود 
كه در درازمدت از وقوع كارهاي شرورانه جلوگيري شود كه از جمله 
اين توافقات نزديك تر كردن همكاري هاي مرزي، حضور مشترك 
در مرز و اقداماتي از اين قبيل است. ظريف ادامه داد: نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران نيز پيگير اجرايي شدن توافقات سفر اخير 
به پاكستان هستند. وزير امورخارجه در پاسخ به برخي انتقادات كه 
معتقدند از ظرفيت هاي محلي در سفر وزير امورخارجه به پاكستان 
استفاده نش��ده اس��ت، گفت: در آن حوزه ها س��اير دستگاه هاي 
جمهوري اسالمي ايران يعني دستگاه هاي نظامي و امنيتي مشغول 

هستند، آنها نيز دنبال مي كنند. 
ظريف بيان كرد: وزارت امورخارجه نيز 
در حوزه مش��خص به وظايفش عمل 
مي كند و ساير دستگاه ها نيز به وظايف 
خود عمل مي كنند. الزم به ذكر است 
24 مهرماه تعدادي از نيروهاي هنگ 
مرزي ميرجاوه به دست اعضاي گروه 
تروريستي ربوده شدند كه جيش العدل مس��ئوليت ربايش آنها را 
به عهده گرفته اس��ت. عوامل گروهك هاي تروريستي كه از سوي 
سرويس هاي بيگانه هدايت و پشتيباني مي شوند، با فريب و تطميع 

عوامل نفوذي، اين حادثه را در نقطه صفر مرزي و روبه روي يكي از 
پاسگاه هاي مرزي كشور پاكس��تان صورت داده اند . در همان زمان 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در بيانيه اي تأكيد كرد: عمليات 
تعقيب اشرار، تروريست ها و عوامل نفوذي دشمن و نيز اقدامات الزم 
براي آزاد سازي ربوده شدگان با جديت در دستور كار نيروهاي دفاعي 
و امنيتي مستقر در مناطق مرزي قرار گرفته است و از دولت پاكستان 
نيز انتظار مي رود با اشرار و تروريست هايي كه در جوار مرزهاي آنان 
النه كرده و از سوي برخي كشورهاي مرتجع شرور و تروريست پرور 
منطقه حمايت و به كارگيري مي شوند، برخورد جدي داشته باشد و 

به سرعت نسبت به آزادي و تحويل مرزبانان اقدام كند.

ظريف: مقامات پاكستاني براي آزادي مرزبانان ربوده شده متعهد شدند
   خبر

نخس�تين هماي�ش واكاوي تهدي�دات نو پدي�د دفاعي 
و  نظام�ي روز گذش�ته در دانش�گاه فرماندهي و  س�تاد 
ارتش جمهوري اس�المي با تش�ريح تهدي�دات موجود 
علي�ه كش�ورمان در حوزه ه�اي گوناگون برگزار ش�د. 
در اين همايش امير  حس�ين ولي  وند فرمانده دانش�گاه 
فرماندهي و  س�تاد ارتش، امير الهامي  جانشين قرارگاه 
پدافندهواي�ي خاتم االنبي�ا)ص(، امير موس�وي معاون 
عمليات ارت�ش و  جمعي از  فرمانده�ان ارتش جمهوري 
اس�المي حض�ور داش�تند. اين هماي�ش ب�ا محورهاي 
چيس�تي و  چرايي تهدي�د در ح�وزه نظامي، س�ايبر و  
جنگال، تهديدات حوزه فناوري، اقتص�ادی، فرهنگي،  
اجتماع�ي، زيس�ت محيط�ي و تحريم ه�ا برگزار ش�د. 
امير عبدالعلي پورشاس��ب معاون س��ابق بازرس��ي ستاد كل 
نيروهاي مس��لح در اين همايش گفت: اگر امنيت نباشد هيچ 
حركت و پيشرفتي امكانپذير نخواهد بود، زيرا تمام اقداماتي كه 
در هر جامعه اي صورت مي گيرد در سايه امنيت است. وي با بيان 
اينكه ايران كشوري اس��ت كه كشورهاي پيرامون آن از امنيت 
مطلوبي برخوردار نيستند، گفت: برخي از كشورهاي همسايه 
با همراهي استكبار جهاني به دنبال ايجاد ناامني هستند. امير 
پورشاسب در ادامه با بيان اينكه تهديدات را در سه سطح ملي، 
منطقه اي و بين المللي مي توان تقس��يم كرد، ادامه داد: در اين 
رابطه 3۷ نوع تهديد مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد 21 
تهديد، تركيبي هستند. وي تصريح كرد: مشروعيت سازي براي 
اقدامات نامشروعي كه امريكا و رژيم هاي تحت حمايت آنها در 
منطقه انجام مي دهند، نفوذ در اركان نظام براي تحت تاثير قرار 
دادن مسئوالن و هدايت آنها در راستاي اهداف دشمنان و نيز 
تهي سازي از درون براي سلب اعتماد مردم نسبت به مجموعه 
نظام، بخشي از تهديدات تركيبي دش��منان عليه مردم و نظام 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت. معاون سابق بازرسي ستاد كل 
نيروهاي مس��لح ادامه داد: با توجه به تبليغات��ي كه عليه ايران 
انجام مي شود، ايران را به گونه اي جلوه مي دهند تا مردم دنيا از 
ورود به ايران وحشت كنند در واقع با اين كار مي خواهند عنوان 

كنند كه كشور ما امنيتي است. 
وي با اش��اره به اينكه امريكا در حال انتقال بخشي از داعش به 
افغانس��تان اس��ت، گفت: امريكا گروه هاي تروريستي كه از فاز 
نظامي به سياس��ي روي آورده بودند را به گونه اي ترغيب كرده 
كه اين گروه ها از فاز سياسي مجدد به فاز نظامي روي آورده اند 
و از اقدامات خود عليه امنيت ايران فيلم تهيه مي كنند و با هدف 

دريافت پول براي اربابان خود ارسال مي كنند. 
   آمادگي دفاعي براي مقابله با تهديدها 

عليه نفتكش هاي ايراني 
همچنين امير س��يدمحمود موس��وي، معاون عمليات ارتش 
جمهوري اسالمي در حاشيه اين همايش درباره تهديدات اخير 
امريكايي ها گفت: صحبت هايي برخ��ي دولتمردان امريكايي 
انجام مي دهند، بحث هاي جديدي نيست و سخناني بوده است 
كه از زمان پيروزي انقالب اسالمي براي مقابله با ارزش هاي نظام 
شكوهمند اسالمي بر زبان آوردند و خود نيز به اين جمع بندي 
رس��يده اند كه هيچ يك از تهديدات آنها كارايي الزم را ندارد و 
قطعاً از اين پس هم نخواهد داشت. وي افزود: جمهوري اسالمي 
ايران به اندازه اي مس��تحكم اس��ت و به قدري توانمندي براي 
حفظ از ارزش ها و پاسداري از مرزهاي خود را دارد كه اينگونه 
تهديدات ذره اي خلل در عزم ملت ايران و نيروهاي مس��لح در 

دفاع از ارزش هاي انقالب وارد نخواهد كرد. 
امير موسوي تصريح كرد: قطعاً شما شاهد بازتاب حمايت هاي 

مردمي در راهپيمايي هاي مختلف و صحنه هاي گوناگون بوده ايد. 
ملت ايران عماًل در صحنه حضور پيدا مي كند و  وابستگي خود به 
ارزش هاي جمهوري اسالمي و حمايت در پاسداري از ارزش هاي 
انقالب را به نمايش مي گذارد و اين پيام را به استكبار مي دهد كه 
نمي توانند بين مردم و  مسئوالن ش��كاف ايجاد كنند و تا زماني 
كه وحدت كلمه همانگونه كه رهبر انقالب فرمودند وجود داشته 

باشد، هيچ آسيبي متوجه جمهوري اسالمي نخواهد شد. 
معاون عملي��ات ارتش درب��اره تهديد نفتكش ه��اي ايران در 
آب هاي بين المللي از سوي امريكا گفت: ايجاد هرگونه مزاحمت 
براي حم��ل و  نقل و  تج��ارت بين المللي از طري��ق آبراهه هاي 
بين الملل��ي برخ��الف قوانين بين الملل��ي اس��ت و قاعدتاً اين 
اقدامات پس��نديده و  مورد پذي��رش نخواهد ب��ود و نيروهاي 
مس��لح از قابليت هاي الزم براي حفاظت از منافع خودشان در 
عرصه هاي گوناگون برخوردار هس��تند و  تجربه نشان داده در 
طول اين 4۰ سال برخالف تهديدات تجارت خود در عرصه دريا 
را انجام داده ايم و نيروهاي مسلح ايران اين آمادگي را دارند كه 

بنا به دستورات ابالغي از طريق سلسله مراتب از ناوگان تجاري 
و  نفتكش خودم��ان همانگونه كه تاكن��ون در مقابل تهديدات 
دفاع كرده اند، اين حمايت را به صورت مستمر خواهيم داشت تا 
بتوانيم در صورت لزوم بهره برداري الزم را از آبراهه هاي دريايي 

داشته باشيم. 
   حضور مستشاري ارتش در محور مقاومت

همچنين امير حس��ين ولي وند فرمانده دانش��گاه فرماندهي و 
ستاد ارتش در حاش��يه همايش ملي واكاوي تهديدات نوپديد 
دفاعي و نظامي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا دانشجويان و اس��اتيد دافوس تجربه اقدامات مستشاري در 
عراق و سوريه را دارند يا خير، گفت: دانشجويان و اساتيد دافوس 
تجارب مستشاري دارند و ما از تجارب آنها در كالس ها استفاده 
مي كنيم. ما در دافوس هم استاد داراي تجربه مستشاري و هم 
دانش��جوي داراي تجربه مستش��اري داريم، البته اين افراد به 

صورت دانشجو اقدام مستشاري انجام ندادند.
وي ادام��ه داد: ما در داف��وس همچنين از كس��اني كه تجارب 
مستشاري خوبي دارند دعوت و از تجارب آنها استفاده مي كنيم. 
فرمانده دانش��گاه فرماندهي و س��تاد ارتش با بيان اينكه ما در 
بحث بررس��ي مس��ائل مرتبط با جنگ و عمليات نظامي، تمام 
عمليات هاي نظامي ص��ورت گرفته در منطق��ه و دنيا را رصد 
مي كنيم، گفت: غيرممكن است اتفاقي در جايي بيفتد و مورد 
بررسي ما قرار نگيرد، حتي عمليات هاي نظامي صورت گرفته 
در كشورهاي اروپايي و آفريقايي و رزمايش هاي انجام شده در 

هر نقطه اي از جهان را بررسي و رصد مي كنيم. 
ولي وند تصريح كرد: اين رصدها با استفاده از اطالعات آشكار و 
پنهاني كه به دست ما مي رس��د انجام مي شود و در كالس هاي 
دافوس مورد بحث و بررس��ي قرار مي گيرد. فرمانده دانش��گاه 
فرماندهي و س��تاد ارتش گف��ت: مأموريت و تكليف اساس��ي 
دانش��گاه هاي جنگ در دنيا در حوزه تحصيالت تكميلي يعني 
كارشناسي ارشد و دكتری تعريف مي شود و دانشگاه فرماندهي 

و ستاد ارتش هم از اين دايره مستثني نيست. 
وي افزود: دانشگاه فرماندهي و س��تاد ارتش بيش از ۸۰ سال 
قدمت دارد و با كش��ورهاي دنيا از گذش��ته ارتباط داش��ته و 
هنوز هم ارتباط دارد. ولي وند اظهارداش��ت: دافوس بر مبناي 
سياست هاي جمهوري اس��المي ايران با كشورهاي پاكستان، 
هندوس��تان، عمان، س��وريه، چين و كش��ورهايي ك��ه با آنها 
ارتباطات دفاع��ي امنيتي دارد، داراي تعامل اس��ت؛ هم از اين 

كشورها دانشجو مي گيريم و هم دانشجو اعزام مي كنيم.

در همايش واكاوي تهديدات نو پديد دفاعي و  نظامي مطرح شد

امريکايی ها می دانند تهديدات آنها كارايی ندارد

گزارش  2


