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استراتژيمقاومتفعالچراوچگونه؟
۱ - چهار س��ال پيش در تاريخ ۲۲ ارديبهش��ت ۹۴ در مقال��ه اي با عنوان: 
»مذاكرات هس��ته اي؛ تقابل ۲ راهبرد ايراني و امريكايي« به تبيين راهبرد 
ايران و امريكا در مذاكرات هسته اي پرداخته و گفتيم: در سال ۹۱ به دنبال 
ظهور و درخشش توانمندي ايران در تحقق غني سازي ۲۰ درصد و ساخت 
و نصب ميله هاي سوخت هسته اي ۲۰ درصد، شيطان بزرگ جبراً استراتژي 
خود عليه ايران را از »استراتژي مقاومت سرسختانه با دكترين انزوا و تحريم« 
به »نفوذ و تسليم سازي و تغيير رفتار ايران با دكترين اعتمادسازي از طريق 
ديپلماسي مذاكره« تغيير داد و متعاقب آن ايران نيز صرفاً تحت تأثير تحوالت 
داخلي، استراتژي خود را از »استراتژي مقاومت فعال« به »استراتژي نرمش 

قهرمانانه« تغيير داد. 
يادآوري مي گردد در شرايطي كه سياست ايران در قبال شيطان بزرگ بر عدم 
هر گونه مذاكره استوار بوده و مذاكره با امريكا را عين حماقت و عين خيانت 
معرفي كرده بود، نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در ايران در سال ۹۲ 
با سوار شدن بر موج نابساماني هاي اقتصادي از يك سو و تحت تأثير مستقيم 
استراتژي جديد امريكا از سوي ديگر، شعار مذاكره با امريكا به عنوان كدخداي 
جهان! را با هدف رفع همه تحريم ها و حل همه مشكالت كشور و به حركت 
درآوردن چرخ اقتصاد مطرح كرده و شعار ضرورت مذاكره با امريكا، با رأي نيمي 
از مردم به مطالبه ملي تبديل شد. در چنين شرايطي دشمن خارجي و جريان 
برانداز داخلي به شدت به دنبال اصرار نظام اسالمي بر سياست عدم مذاكره با 
امريكا بود تا به اين وسيله عوام فريبي كرده و به مردم چنين القا كنند كه مقصر 
اصلي عدم حل مشكالت كشور خود نظام و رهبري است كه اجازه مذاكره با 
امريكا را به هيچ وجه نمي دهد. بر اين اساس، رهبر هوشمند و فرزانه انقالب، 
با انتخاب خالقانه »استراتژي نرمش قهرمانانه«: »از تفرقه و دوقطبي سازي 
مردم جلوگيري كردند«، »مانع از سوريزه كردن كشور شدند«، »به مرور زمان 
بدعهدي امريكايی ها و درستي سياست عدم مذاكره را ثابت كردند«، »پرده از 
جهل سهل انديشي و اعتماد غلط برخي سياسيون به امريكا و غرب برداشتند« 
و »با پرده برداري از تكبر و نفاق شيطان اكبر، سبب تكثير موج نفرت عليه نظام 

سلطه در كشور شدند«. 
۲ - پس از امضاي برجام، با درخواست دستگاه ديپلماسي كشورمان و با هدف 
اجرايي شدن برجام، اكثر خطوط قرمز ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري 
برداش��ته و ايران به جاي اقدام متوازن با اقدامات طرف هاي مقابل، اجراي 
يكجانبه تمامي تعهدات خود در برجام را بدون اخذ هيچ تضميني آغاز و مقرر 
گرديد پس از شش ماه راس��تي آزمايي!، اقدامات ۱+۵ نيز اجرايي و تمامي 
تحريم ها يكجا و بالمره! لغو شود اما طرف امريكايي و اروپايي نه تنها هيچ يك 
از تعهدات خود را عملياتي نكردند بلكه با بدمستي و متكبرانه، اجراي تعهدات 
خود را به برجام هاي بعدي در باره تحديد موشكي، تحديد عمق استراتژيك و 
عدم حمايت از جبهه مقاومت )لبنان، حماس، سوريه، يمن و... ( و... مشروط 
نمودند و اين دقيقاً همان پيش بيني بود كه رهبر فرزانه انقالب به هنگام قبول 
عبور از خطوط قرمز گوشزد كرده بودند: »گفتيم به طرف مقابل اعتماد نكنيد، 
به لبخند او فريب نخوريد، به وعده نسيه او دل نبنديد، )چون( وقتي خرش 
از پل گذشت برمي گردد و به ريش ش��ما مي خندد«. اروپا و امريكا مانند دو 
لبه يك قيچي و مكمل يكديگر »در نقش پليس خوب/پليس بد« به تشديد 
فش��ارها براي به زانو درآوردن ايران و تن دادن به مذاكره در باره برجام هاي 
بعدي پرداخته و عالوه بر تقاضاي برجام هاي بع��دي، اجراي تعهدات خود 
و جاري شدن س��امانه مالي براي ايران را به تصويب طوماري از قراردادها و 
كنوانسيون هاي مورد نظرشان نظير FATF، CFT، پالرمو و... و حتي سند 
۲۰۳۰ از سوي ايران موكول نمودند. به اين ترتيب حاصل برجام به صورت )برد/

باخت( براي ايران خسارت محض و تقريباً هيچ و براي طرف غربي مزيت محض 
و تحقيقاً همه چيز درآمد اما اين مقدار نيز براي طرف غربي كافي نبوده و با 

تشديد فشارها و با هل من مزيد، مطالبات جديد خود را پي مي گرفت. 
۳ - با روي كارآمدن ترامپ، هيئت حاكمه امريكا استراتژي خود را در برابر ايران 
تغيير داده و به استراتژي زمان بوش )استراتژي تشديد فشارها و تحريم ها و 
براندازي نظام جمهوري اس��المي ايران( بازگش��ته و براي عملياتي كردن 
استراتژي جديد در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج و 
تشديد فشارها و تحريم ها و تروريسم اقتصادي را در دستور كار خود قرار داد. 
همه قرائن و شواهد نشان داد كه بعد از خروج امريكا از برجام، طرف اروپايي در 
يك هماهنگي پنهاني با امريكا، مأموريت يافت در نقش پليس خوب مانع از 
خروج ايران از برجام شده و با داير نگه داشتن خط ارتباط غرب با ايران، با تشديد 
نابساماني هاي داخلي ناشي از شرايط بد اقتصادي و پيشبرد پروژه فروپاشي 
ادراكي، براندازي از درون را عملياتي كنند. نظام سلطه غرب آن قدر به موفقيت 
اين پروژه مطمئن شده بود كه علناً از تابستان داغ سخن گفته و رسماً اعالم 
كرده بودند كه ايران نخواهد توانست چهل سالگي خود را جشن بگيرد و حتي 

به منافقين وعده دادند كه سال نو ميالدي را در تهران جشن بگيرند. 
۴ - با گذشت چهار س��ال از امضاي برجام و اجراي صد درصدي تعهدات 
برجامي از سوي ايران، غرب هيچ قدم مؤثري در مسير اجرايي كردن برجام 
برنداشته و كماكان به سياست وقت كشي و تهديد ايران ادامه مي دهد به 
گونه اي كه ماندن يكجانبه ايران در برجام، هيچ دستاورد و هيچ توجيهي در 
بر نداشته و خسارات وارده را تشديد مي كند. شرايط كنوني هيچ شباهتي 
با شرايط سال ۱۳۹۲ ندارد. با وضع حاضر هيچ دليلي براي ادامه مسير به 
شكل سابق وجود ندارد: در سال هاي ۹۱ و ۹۲ از يك طرف امريكا استراتژي 
خود را در باره ايران تغيير داده بود و به دنبال براندازي مستقيم نظام ايران 
نبوده و رسماً اعالم كرده بود به دنبال به رسميت شناختن حقوق هسته اي 
ايران است و از طرف ديگر در ايران نيز ضرورت مذاكره با امريكا با رأي مردم به 
مطالبه ملي تبديل شده بود و به همين دليل نظام مقدس جمهوري اسالمي 
به رغم ميل براندازان و دشمنان، استراتژي نرمش قهرمانانه را در دستور كار 

خود قرار داده بود. 
اينك در جبهه مقابل: »امريكا از برجام خارج ش��د و برجام را پاره كرده«، 
»امريكا مجدداً به استراتژي قديمي خود بازگشته«، »اروپايي ها با پيگيري 
خط نفاق، خباثت خود را عيان ساخته و تقريباً اغلب شركت هاي اروپايي ايران 
را ترك كرده اند«، »تحريم هاي جديد عليه ايران وضع شده و در گونه اي نادر 
كشورهايي هم كه مايل به ارتبا ط با ايران باشند تهديد به تحريم شده اند«، 
و در جبهه داخل ايران نيز: »هيچ ايراني ديگ��ر مذاكره با امريكا را مطالبه 
نمي كند«، »موج تنفر نسبت به بدعهدي غرب به ويژه شيطان بزرگ تكثير 
شده است«، »مسئوالن و دولتمردان بدعهدي طرف غربي را به عيان ديده و 
بيش از اين همراهي با غرب را جايز نمي دانند«، »جبهه مقاومت مقتدرتر از 
هر زمان در برابر محور شرارت عبري ، غربي، وهابي قرار دارد«، »اقتدار نظامي 
ايران نيز در بهترين شرايط قرار دارد«. اينك تمام مردم ايران اين حقيقت 
را با همه وجود لمس كرده اند كه مذاكره با امريكا و اعتماد به شيطان بزرگ 
هم حماقت است هم خيانت. كش��ور ايران براي پي بردن به موذي گري و 
خباثت اروپايي ها هزينه سنگيني پرداخته و يك فرصت طاليي شش ساله 

را نيز فدا كرده است. 
ايران هم اينك براي كنارگذاشتن نرمش قهرمانانه و بازگشت به استراتژي 
مقاومت فعال، منطقي روشن و بسيار قوي دارد. »وقتي امريكا به استراتژي 
تروريستي و براندازانه خود بازگشته«، »وقتي اروپايي ها سياست تزوير و نفاق 
را در پيش گرفته و هيچ كدام از تعهدات يازده گانه خود را عملي نمي كنند و 
در عين حال مستكبرانه هل من مزيد طلبيده و برجام هاي بعدي را مطالبه 
مي كنند«، »وقتي در داخل كشور موج نفرت از بدعهدي امريكا و اروپا فراگير 
شده«، »وقتي كه مردم ايران از مسئوالن و دولتمردان، اقتدار و ايستادگي 
در برابر دشمن را مطالبه مي كنند«، »وقتي كه امريكا هژمون و اقتدار خود 
را از دست داده و با صدها مشكل بزرگ داخلي و بين المللي دست و پنجه 
نرم مي كند«، »وقتي كه اروپا نيز مانند امريكا اعتبار خود را از كف داده«، 
»وقتي كه... « چرا بايد جمهوري اسالمي كماكان در برابر دشمن، استراتژي 
نرمش قهرمانانه را ادامه دهد. از اين رو است كه جمهوري اسالمي مقتدرانه 
و بر اساس كنش متقابل، آهنگ بازگشت به استراتژي مقاومت فعال، براي 
استيفاي حقوق خود و واداشتن غرب به دست كشيدن از خباثت و پذيرش 
حقوق ايران را در دستور كار خود قرار داده و ترديدي نيست كه در صورت 

لجاجت غرب، اين مسير را تا خروج كامل از برجام ادامه خواهد داد. 

سيدعبداهلل متوليان

 فرمانده كل سپاه با برحذر داشتن اتاق هاي فكر و جنگ جبهه دشمن 
از طراحي هرگونه ماجراجويي و شیطنت ضد ملت ايران تأكید كرد: در 
صورت خطاي محاسباتي دشمنان، راهبرد دفاعي ما به راهبرد تهاجمي 
تغییر وضعیت داده و همه ظرفیت هاي ما سراسر تهاجمي مي شوند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي در جريان بازديد 
و ارزيابي ميزان آمادگي هاي دفاعي نيروهاي مستقر در جزاير سه گانه و 
منطقه دريايي نازعات در خليج فارس، با تأكيد بر اشراف اطالعاتي و آمادگي 
مطلوب يگان هاي دريايي سپاه در صيانت از امنيت آب هاي سرزميني ايران 
اسالمي گفت: منطقه خليج فارس و تنگه هرمز و جزاير و سواحل مربوط 
به آن نه تنها براي ايران بلكه براي همه جهان، منطقه اي حساس و حياتي 
بوده و جزء الينفك اقتصاد جهاني به شمار مي رود. وي افزود: در عين حال 
اين منطقه براي كشور بزرگ ايران، يك مفهوم دفاعي مطلق و كاملي دارد 
و ما براي دفاع از منافع حياتي و مرزهاي آبي و هوايي خود در اين منطقه و 
جزاير و سواحل، گسترش دفاعي قدرتمندي را از نيروهاي زميني، دريايي 
و هوافضا شكل داديم و از ذخاير و ظرفيت هاي تهاجمي فوق العاده بااليي 

نيز برخوردار هستيم. 
فرمانده كل س��پاه حضور نيروهاي فرامنطقه اي در خليج فارس به بهانه 
حساسيت آن را موجب گسترش ناامني و برهم خوردن ترتيبات امنيتي 
منطقه دانست و تأكيد كرد: جمهوري اسالمي به عنوان يك قدرت بزرگ 
مستقل بر تمامي پهنه منطقه شمال خليج فارس و درياي عمان براي دفاع 
از تماميت ارضي، سيادت دريايي و امنيت آسمان خود، اشراف و تسلط دارد 

و ما به نيابت از ملت ايران در تمامي عرصه ها گسترش دفاعي داريم. 
فرمانده كل س��پاه دس��تگيري تفنگداران دريايي و انهدام پهپاد هاي 
متجاوز دشمن را از مصاديق لمس اقتدار و اراده بزرگ فرزندان ملت 
ايران كه براي بدخواهان ميهن اسالمي اتفاق افتاده است، قلمداد كرد 
و بيان داشت: سيادت و سيطره نيروهاي رزمنده و مدافع حريم ايران 
اسالمي در دريا و در جريان كشتيراني، جريان انرژي، جريان تجارت 
و تأمين امنيت آن واقعيتي اثبات ش��ده و انكار ناپذير است كه منجر 
به احس��اس امنيت و آرامش دل انگيز همه مردم منطقه و قوت قلب 
جهان اسالم شده است. وي در ادامه با اشاره به راهبرد دفاع - تهاجم 

و تبيين سطح و عمق ويران گري ناشي از »ضربه اول« و دشمنان در 
هنگام تهديد و تعرض عملي احتمالي، تأكيد كرد: بسيار طبيعي است 
كه ما در استراتژي، دفاعي عمل مي كنيم، يعني آغازگر و شروع كننده 
هيچ جنگي نيستيم، اما در تاكتيك وضعيت كاماًل معكوس است و در 
صورتي كه خطايي محاسباتي از سوي دشمنان سرزند، راهبرد دفاعي 
ما به راهبرد تهاجمي تغيير وضعيت داده و همه ظرفيت هاي ما سراسر 

تهاجمي مي شوند . 
سرلشكر سالمي با برحذر داشتن اتاق هاي فكر و جنگ جبهه دشمن 
از طراح��ي هرگونه ماجراجويي و ش��يطنت ضد ملت اي��ران و تأكيد 
بر آمادگي هاي خدش��ه ناپذير آحاد نيروهاي مس��لح كش��ور به ويژه 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي براي دفاع همه  جانبه و پيروزمندانه 
از امنيت و منافع ملي كش��ور گف��ت: ارتقاي قابليت ها ب��راي تغيير 
سريع از استراتژي دفاعي به اس��تراتژي تهاجمي با فراهم سازي همه 
پيش فرض ها و الزامات آن واقعيتي است كه طراحي و در صورت نياز و 

ضرورت گسترش نيروها را نيز بر اساس آن انجام خواهيم داد. 

هشدار فرمانده كل سپاه 

خطاي محاسباتي دشمن، راهبرد دفاعي ما را تهاجمي خواهد كرد

ژه
فيلمي از محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات در حاشيه وی

نمايشگاه الكامپ منتشر شده كه او در پاسخ به سؤال خبرنگاري 
كه نظرش را در مورد سانس��ور او در صداوس��يما مي پرسد، از 
صداوسيما گاليه مي كند. خبرنگار مي  پرسد كه صداوسيما شما 
را سانسور كرده است، نظر شما چيست؟ و آذري جهرمي مي گويد: 
»من كه وقت نمي كنم صداوسيما را ببينم، فكر هم نمي كنم زياد 
موضوع مهمي باشد. دوستان در صداوسيما يك جور ديگر ممكن 
است فكر كنند. هر چيزي پسوند ملي براي آن مي آيد، امروز در 
جامعه كمي حساسيت دارد، ولي مردم دوست دارند صداوسيما 
ملي باشد، رسانه ملي باش��د. در هر صورت سياست خودشان 
است و ما هم مشكلي نمي بينيم. اميدوارم حداقل دستاورد اين 
جوان ها را پوش��ش بدهند و اينها را بگويند؛ حاال ما را نگفتند، 

مهم نيست. «

خبرنگار مجدد مي پرس��د: »فكر مي كنيد به خاطر درخواست 
شفافيت منابع مالي است؟« و آذري جهرمي با لبخندي جواب 
مي دهد كه »حاال داليل شان را بگذريم؛ وارد دعوا شدن فايده اي 

ندارد. بر مبناي سياست دوستي با دولت پيش نمي رود. «
اين سؤال و جواب گرچه به سناريويي از پيش تعيين شده مي ماند 
و از اين منظر شايد شانتاژ كذايي جالب توجهي را عليه صداوسيما 
موجب شود، اما نمايش دروغيني است. در بسياري از بخش هاي 
خبري صداوسيما، نمايشگاه الكامپ و سخنان آذري جهرمي 
صدر اخبار يا جزو خبرهاي اول بود. در متن خبر، بخشي از فيلم 
س��خنراني وزير با صداي خود او و نه گوينده خبر پخش شد. با 
اين حس��اب به دور از صداقت است كه وزير ارتباطات به همين 
راحتي صداوسيما را متهم به سانسور كند. جالب آنكه او اذعان 
دارد كه فرصت نمي كند تلويزيون ببيند، اما در عين حال منتقد 

سانسور خودش از صداوسيماست و روشن نيست چگونه پي به 
اين سانسور برده است. از سويي او كمتر از ۱۰ روز پيش مهمان 
گفت وگوي ويژه خبري بود و آنتن زنده صداوسيما در اختيارش 
بود. او حتي در جواب خبرنگاري كه سؤال مي پرسد، اين را هم 
طرح نمي كند كه »مگر سانسور شده ام؟!« بلكه هم خبرنگار و هم 
وزير، سانسور وزير ارتباطات را امري ثابت شده در نظر مي گيرند 
و در موردش صحبت مي كنند.  دولتي ها گويا آنتن صداوسيما را 
۲۴ ساعته براي خود و تبليغ عملكردشان مي خواهند. تصميمي 
هماهنگ هم گرفته اند كه با مظلوم نمايي و تخريب صداوسيما، 
سهم خواهي و زياده خواهی شان نسبت به رسانه ملي را توجيه 
كنند. ابزار بودجه و ابزار تخريب دو بازوي دولت براي تخطئه رسانه 
ملي شده است و روشن نيست دولتي كه معتقد است صداوسيما 

بيننده ندارد، قرار است تا كجا در اين مسير پيش برود. 

تسليترهبرانقالب
بهمناسبتدرگذشتحجتاالسالمحائري

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در پیام�ي درگذش�ت عال�م بزرگوار 
حجت االسالم والمسلمین حاج سید علیرضا حائري را تسلیت گفتند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهب��ري، در پيام 
رهبر انق��الب اس��المي آم��ده اس��ت: درگذش��ت تأس��ف انگيز عالم 
بزرگوار حجت االس��الم والمسلمين آقاي حاج س��يد عليرضا حائري را 
به بازمان��دگان و خاندان مك��ّرم و ارادتمندان و همكاران علمي ايش��ان 
در مؤسس��ه  دايره المعارف فقه كه اخيراً به رياس��ت آن منصوب ش��ده 
بودند، تس��ليت عرض می كن��م. خدمات علم��ي و تبليغ��ي اين عالم 
فرزانه ذخيره  ماندگاري ب��راي خود آن مرحوم و ي��ادگار ارزنده ای براي 
 عالقه مندان و راه جويان و مايه  رحمت و مغفرت الهي اس��ت  ان شاءاهلل. 
از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد طاهرين شان را براي ايشان 

مسئلت می كنم. 
  

خطیب جمعه تهران: 
امريكاهيچزمانياينقدرذليلنبودهاست

امام جمع�ه موق�ت ته�ران بابی�ان اينكه امري�كا با عهدش�كني 
در برج�ام موج�ب خجالت و ذل�ت ملت امريكا ش�د، گف�ت: هیچ 
زماني امري�كا تا اي�ن حد ذلیل و شكس�ت خ�ورده نبوده اس�ت. 
به گزارش مهر، آيت اهلل امامي كاشاني در نماز جمعه اين هفته تهران كه در 
مصالي امام خميني )ره( برگزار شد، اظهار كرد: افراد جامعه بايد در حق 
يكديگر ايثار كنند و خدمت نمايند به خصوص در شرايط موجود كه دشمن 
از نظر اقتصادي و سياسي به مردم فشار مي آورد. همه مكلف به كمك به 
يكديگر هستيم. وي تصريح كرد: مسئوالن تكليف دارند كه ميز اداره خود را 
به امام زمان عرضه كنند، اتاق كارشان را به امام زمان عرضه كنند، كاال، وقت 
و زمان خود را به آن حضرت عرضه كنند و ببينند آيا امام عصر راضي هستند 
اين ميز و صندلي باشد اما در راه كمك به خلق خدا به كار نرود. امام جمعه 
موقت تهران ادامه داد: آيا امام زمان راضي است كه فردي مسئول باشد اما 
نسبت به مسئوليت خود سستي و سهل انگاري كند و به مشكالت مردم 

توجه نكرده و به دنبال راهكارهاي حل مشكالت مردم نباشد. 
امامي كاشاني با اشاره به نقض تعهدات اروپا در برجام گفت: اروپا به 
هيچ يك از تعهدات خود در قبال برجام عمل نكرده است. امريكا هم 
كه با عهد شكني موجب خجالت و ذلت ملت امريكا شد. هيچ زماني 
امريكا تا اين حد ذليل و شكست خورده نبوده است. امام جمعه موقت 
تهران در ادامه گفت: تعهدات ايران در برجام بر پايه تعهدات اروپا و 
امريكا بود، اين سقف بايد روي ديوار و س��توني بنا شود كه تعهدات 
امريكا و اروپا اس��ت. امريكا و اروپا به تعهدات خ��ود عمل نكردند و 
جمهوري اسالمي حركتي قانونی انجام داد كه دنيا آن را قبول دارد. 
آيت اهلل امامي كاشاني با اشاره به توقيف نفتكش جمهوري اسالمي 
ايران توس��ط دولت انگليس در جبل الطارق گفت: توقيف نفتكش 
ايراني بر خ��الف تمامي قواني��ن بين المللي بوده اس��ت. جمهوري 
اسالمي بايد به سازمان ملل متحد ش��كايت كند و صاحبان كشتي 

مي توانند به دادگستري اروپا شكايت كنند. 
وي ادامه داد: قيام آيت اهلل كاشاني عليه انگلستان در راستاي ملي شدن 
نفت بود اما اين حركت را خاموش كردند تا به عصر امام خميني )ره( 
رسيد و نهضت ملت ايران آغاز شد و به نتيجه رسيد. انقالب اسالمي 
راهي درس��ت و حق بود و در برابر ظلم و فساد ايستاد، امروز هم مقام 
معظم رهبري راه امام خميني را با قوت هرچه بيشتر ادامه مي دهند. 
امامي كاش��اني ادامه داد: در مالقاتي كه ائمه جمع��ه با رهبر انقالب 
داشتند ايشان و بر لزوم توجه به جوانان و نوجوانان تأكيد كردند. توجه 
كردن به جوانان كه آينده كشور به دست آنان است بسيار اهميت دارد. 
بايد تقوا در ميان جوانان احيا شود. اوضاع و احوال خيابان ها، كوچه ها و 
دانشگاه ها بايد اصالح شود. وي اظهار داشت: رهبر انقالب تأكيد دارند 
كه دشمن همه چيز ما را هدف قرار داده است مي خواهد فساد و بي بند 
و باري را در كشور رايج كند. اگر جوانان ما به سمت بي بندوباري بروند، 

دشمن بر ما مسلط مي شود. 

امیرعبداللهیان در ديدار با رئیس مجلس لبنان: 
هدفطرحمعاملهقرنتجزيهمنطقهاست

طرح به اصطالح معامله قرن امريكايي-صهیونیستي براي فلسطین 
و منطق�ه در واقع همان اه�داف تجزي�ه منطقه را دنب�ال مي كند. 
به گزارش خبرگزاري مهر، دستيار ويژه رئيس مجلس و مديركل بين الملل 
كه به لبنان سفر كرده است در ديدار با نبيه بري رئيس مجلس اين كشور 
گفت: مواضع جمهوري اسالمي ايران در حمايت از ثبات و امنيت لبنان 
همواره مورد قدرداني ماست. وي با بيان اينكه محور مقاومت در دو جبهه 
مبارزه با تروريسم و صهيونيسم شاهد پيروزي هاي بزرگي بوده است اظهار 
داشت: سياست هاي تحريك آميز برخي طرف هاي خارجي مورد تأييد ما 

نيست و اعمال تحريم ها عليه ملت ها و كشورها اقدامي غيرسازنده است. 
رئيس مجلس لبنان بيان كرد: روابط طبيعي ايران و عربستان و همكاري 
منطقه اي با هدف كمك به ثبات و امنيت جمع��ي همواره مورد توجه 
ما بوده اس��ت. بري تصريح كرد: صهيونيس��ت ها در صددن��د با ايجاد 
شكاف در منطقه، اهداف شوم خود را محقق سازند. در ادامه اين ديدار 
اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل سالگرد 
پيروزي لبن��ان در مقاومت ۳۳ روزه عليه تجاوزات اس��رائيل غاصب را 
تبريك گفت. وي با تأكيد بر اينكه توس��عه هم��ه جانبه همكاري هاي 
پارلماني و دولتي دو كشور مورد تأكيد تهران مي باشد گفت: جمهوري 
اسالمي ايران امنيت لبنان را امنيت منطقه مي داند، دور ماندن لبنان از 
بحران هاي منطقه اي همواره مورد تأكيد تهران است. دستيار ويژه رئيس 
مجلس در امور بين الملل گفت: طرح به اصطالح معامله قرن امريكايي 
-صهيونيس��تي براي فلس��طين و منطقه در واقع همان اهداف تجزيه 
منطقه را دنبال مي كند. وي تأكيد كرد: امروز پارلمان، ارتش، دولت و 
مقاومت لبنان دست در دست هم براي اعتالي لبنان عمل مي كنند و 

تهران توسعه و امنيت پايدار لبنان را توسعه و امنيت ايران مي داند. 

سناريویترامپبرایتوجيهشكست
ادامه از صفحه يک 

۵- اين درحالی است كه اقدام ايران در زمينه كنترل تردد شناورهای 
بيگانه از آب��راه تنگه هرمز قانونی ب��وده و اين اقدام را ممكن اس��ت از 
روش های مختلف نظير ارتب��اط راديويی يا كنترل توس��ط قايق ها و 
پهپادها انجام دهد و به همين دليل، شناورهای عبوری بايد به سؤاالت 
مأموران ايران پاسخ داده و هرگونه واكنش غيرمنطقی ناديده گرفتن 

حقوق طبيعی ايران در كنترل اين گذرگاه است.
6- به دنبال ماجرای توقيف نفتكش ايرانی در آب های دريايی جبل الطارق 
توسط راهزنان انگليسی، امريكايی ها و متحدان منطقه ای، تالش دارند 
به هر بهانه ای ش��رايط منطقه را امنيتی كرده و از اي��ن طريق، احتمال 
تكرار س��ناريو های اينگونه از س��وی امريكايی ها دور از انتظار نيست، تا 
بتوانند به زعم خود تالش برای تش��كيل يك ائتالف نظامی در منطقه را 
به بهانه تأمين امنيت انرژی توجيه پذير كنند و اقدام ترامپ در اين راستا 

قابل تحليل است.
۷- بديهی است كه امريكايی ها بايد نسبت به تحركات خود در منطقه 
هوشيار بوده و برای تحمل پيامدهای اقدامات نسنجيده خود به بهانه 

تأمين امنيت انرژی آمادگی داشته باشند.

88498443سرويس  سياسي
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هنوز يک ماه از خبر س�رنگوني پهپاد متجاوز 
امريكاي�ي گلوب�ال هاوك ب�ه حري�م هوايي 
جمهوري اس�المي ايران با پدافند هوا فضاي 
سپاه پاسداران انقالب نگذشته است كه رئیس 
جمهور امريكا پنج شنبه شب در اظهار نظري 
توأم با ذوق زدگی در جم�ع خبرنگاران حاضر 
و مدعي ش�د: » يک ناو نیروي دريايي امريكا 
يک پهپاد ايراني را در قالب »اقدامي تدافعي« 
س�اقط كرده اس�ت.« خبري كه س�اعاتي بعد 
از س�وي س�خنگوي ارش�د نیروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران تكذيب ش�د.   روابط 
عمومي سپاه نیز با انتش�ار فیلم و تصاويری از 
ناوچه امريكايی كه پهپاد ايرانی فیلمبرداری 
ك�رده ب�ود، دروغ ترام�پ را  نش�ان داد.
 بامداد پنج شنبه سي ام خرداد ۹۸ بود كه روابط 
عمومي سپاه در اطالعيه اي اعالم كرد: »يك فروند 
پهپاد جاسوس��ي »گلوبال هاوك « امريكا بعد از 
تجاوز به حريم سرزميني جمهوري اسالمي ايران 
در منطقه روبه روي كوه مبارك استان هرمزگان، 
هدف آتش پدافند نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي قرار گرفت و سرنگون شد. « اكنون 
و قريب به يك ماه از آن زمان، رئيس جمهور امريكا 
مدعي مي شود كه ناو امريكايي يواس اس باكستر 
يك پهپاد ايران��ي را در فاصله هزار ياردي )حدود 
يك كيلومتر( سرنگون كرده است، تا شايد به زعم 
خود و به تالفي آن تحقير تاريخي ، قدرت مخدوش 
شده امريكا را ترميم كند، اما اين خبر بيش از آنكه 

واقعيت داشته باشد، توهمي بيش نيست. 
پيشتر سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي 
س��پاه در برنامه اي تلويزيوني ضمن بي��ان اقتدار 

نيروهاي سپاه در خليج فارس گفته بود: امريكايی ها 
در خليج فارس از ترس شان گاهي توهم مي زنند كه 

هواپيماي ايراني باالي سرشان است. 
اما ماجرا از زماني آغاز ش��د كه پنج ش��نبه شب، 
دونالد ترام��پ در صحبت هاي خود با خبرنگاران 
در كاخ سفيد ادعا كرد كه يك ناو نيروي دريايي 
امريكا يك پهپ��اد ايران��ي را در قال��ب »اقدامي 
تدافعي« س��اقط كرده اس��ت. ترامپ اف��زود: ناو 
يو اس اس باكس��تر )ال اچ دي-۴( پنج ش��نبه اين 
پهپاد ايراني را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. 
او مدعي شد: ناو باكستر اقدام دفاعي عليه پهپاد 
ايراني به عمل آورد ك��ه در فاصله نزديك حدوداً 
هزار ياردي به آن حضور داش��ته و هش��دارهاي 
متعدد براي عدم تهديد امنيت اي��ن ناو و خدمه 
آن را ناديده گرفته بود. رئيس جمهور امريكا ادعا 
كرد: پهپ��اد ايراني بالفاصله منهدم ش��د. ترامپ 
البته ب��ه اين اظهارات بس��نده نك��رد و مدعيات 
خ��ود را در قابل ويدئويي در توئيتر منتش��ر كرد 
و نوش��ت: »مي خواهم همه را از اتفاقي كه امروز 
در تنگه هرمز رخ داد و ناو باكسر نيز در آن نقش 
داشت، مطلع كنم. « او در اين توئيت ادعاي »اقدام 
تدافعي ناو باكس��ر عليه ناو ايراني« را تكرار كرد.  
رئيس جمهور امريكا در حالي از هدف قرار گرفته 
شدن يك پهپاد ايراني در تنگه هرمز خبر مي دهد 
كه وزارت دفاع اين كشور در بيانيه خود هيچ نامي 

از ايران به ميان نياورده است. 
    پهپادهاي ما سالم هستند

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران، اما روز گذشته ادعاي رئيس جمهور امريكا 
در خصوص سرنگوني پهپاد ايراني را تكذيب كرد و 

گفت: تمام پهپادهاي ما سالم هستند. 
سرتيپ پاسدار ابوالفضل ش��كارچي، اعالم كرد: 
بر خالف ادعاي واهي و برخاس��ته از توهم رئيس 
جمهور تروريس��ت امري��كا، تمام��ي پهپادهاي 
متعلق ب��ه جمهوري اس��المي اي��ران در منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز از جمله پهپاد مورد نظر 
ترامپ پس از انجام مأموريت شناسايي و كنترل 
برنامه ريزی شده به س��المت به پايگاه هاي خود 
بازگش��ته اند و هيچ گونه گزارش��ي دال بر مقابله 
عملياتي ناو يواس اس باكسر امريكايي با پهپادهاي 
ايراني گزارش نشده است. سردار شكارچي اينگونه 
اظهارات بي پايه و اساس رئيس جمهوري امريكا 
را در راستاي ايجاد التهاب و ناامن سازي منطقه 
مهم خليج فارس و آبراه اس��تراتژيك تنگه هرمز 
تلقي كرد و اظهار داشت نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران همواره با هوشياري كامل و بر طبق 
موازي��ن بين المللی، مأموريت قانوني حراس��ت، 
كنت��رل و مراقبت از امنيت خلي��ج فارس و تنگه 

هرمز را وظيفه قانوني خود مي دانند. 
   انتشار فیلم از ناو امريكايی

در عين حال در پی وعده داده ش��ده ب��رای ارائه 
تصاوي��ر پهپادهای نيروی هوافضای س��پاه از ناو 
آمريكايی »يو اس اس باكستر« كه مدعی سرنگون 
كردن پهپاد ايران در روز پنج شنبه و در تنگه هرمز 
شده بود، روابط عمومی كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اولين تصاوير مرتبط با اين ماجرا را برای 

اثبات اين دروغ امريكايی  رسانه ای كرد.
 در اين گزارش آمده اس��ت: با  اشراف اطالعاتی 
نيروهای مسلح، نيروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی روز پنج ش��نبه حين اجرای 

مأموريت های ج��اری، ورود ناوچه امريكايی»يو 
اس اس باكس��تر« و پنج فروند شناور همراه  را به 
طور كامل و از لحظه ورود به تنگه هرمز ، به مدت 
سه ساعت تحت رصد كامل و نظارت دقيق داشته 
اس��ت و در  اين مدت پايگاه های پهپادی خودی، 
هيچ گونه اقدام غيرمتعارف و تهديد كننده ای  از 
سوی نيروهای تروريستی آمريكا در  ناو مذكور را 

ثبت و مشاهده نكرده اند.
بر اين اساس طرح ادعای سرنگونی پهپاد ايرانی در 
تنگه هرمز بدون ارائه هيچ س��ندی بيش از پيش 
دروغ و  بی پايه و اس��اس بودن اظهارات مقامات 
آمريكايی در اين خصوص  را آشكار و اثبات كرد.

   واكنش ظريف  
عالوه بر اظهار نظ��ر مقامات دفاع��ي جمهوري 
اس��المي ايران به ادعاهاي مضحك امريكايی ها، 
واكنش مقام��ات ديپلماتيك كش��ورمان در اين 
باره هم جالب توج��ه بود.  محمد ج��واد ظريف 
وزير امورخارجه كش��ورمان در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران در راهروهاي سازمان ملل گفت: هنوز 
اطالعي درباره ه��دف قرار گرفتن پهپ��اد ايراني 
نداريم و امروز گزارشي درباره از دست دادن پهپاد 

دريافت نكرده ايم. 
ظريف همچني��ن دقايقي بعد از ادع��اي ترامپ 
مبني بر سرنگوني يك فروند پهپاد ايراني از سوي 
ناو امريكايي در تنگه هرمز، با انتشار نقشه اي كه 
مرزهاي دو كش��ور ايران و امريكا در آن برجسته 
ش��ده اس��ت، در يك كلمه نوش��ت: »ي��ادآور«. 
وزي��ر امورخارجه در پي��ام توئيت��ري كنايه آميز 
به كاخ س��فيد يادآوري كرد كه تنگ��ه هرمز در 
كجاي جهان قرار دارد و مرزه��اي ايران و امريكا 
كجاست. وي با انتش��ار اين توئيت و نقشه اي كه 
در آن محدوده حضور ناو امريكايي در تنگه هرمز 
مشخص شده است، به طرف امريكايي يادآوري 
كرده كه رويكردش��ان در اين منطقه تا چه اندازه 
مداخله جويانه بوده و حضور ناوهاي آنها چقدر از 
مرزهاي امري��كا دور و به مرزه��اي ايران نزديك 

است. 
   عراقچ�ی : ش�ايد پهپ�اد خودش�ان را 

زده اند!
واكنش توئيتري معاون سياسي ظريف به ادعاي 
ترامپ اما آميخته با طعنه و تحقير طرف امريكايي 
بود. عباس عراقچی نوش��ت: ما هيچ پهپادی را نه 
در تنگه هرم��ز و نه در هيچ جای ديگر از دس��ت 
نداده اي��م. نگرانيم ك��ه نيروهای امري��كا پهپاد 

امريكايی را به اشتباه ساقط كرده باشند!
   پهپاد   شايد اماراتي باشد

برخ��ي از رس��انه هاي عرب��ي منطقه دي��روز در 
گمانه زنی هايی اعالم كردند پهپاد مورد هدف قرار 
گرفته كه ترامپ مدعي بود ايراني است متعلق به 

كشور امارات بوده است. 
اين رسانه ها در عين حال تصريح كردند: پيرامون 
اين خبر هنوز هيچ م��درك يا منبع موثقي وجود 
ندارد. اما خبر اينكه امريكايی ها به اش��تباه پهپاد 
اماراتي را زده ان��د هر لحظ��ه دارد بيش از پيش 

رسانه اي مي شود. 

ساقط كردن پهپاد ايرانی از ادعا تا واقعیت 

سپاه با انتشار فیلم رصد پهپاد ايرانی از ناو »يو اس اس باكستر« دروغ و توهم ترامپ را رسوا كرد

ترامپتوهمزد
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