
ضرورتراهبردیحمایتازدوستانمنطقهای
کشور ایران در منطقه ای قرار گرفته که با داشتن مزیت های ژئوپلتیک از 
قبیل موقعیت جغرافیایی راهبردی و قرار گرفتن راه های ارتباطی، وجود 
تنگه های مهم آبی، اتصال سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا، منابع عظیم نفتی 
و...  مورد توجه قدرت های جهانی قرار داشته که همین توجه، منشأ جنگ 

و ناامنی بوده است. 
همان گونه که نوع مداخله بیگانگان در ترسیم مرز  ها و استفاده از اختالفات 
منطقه ای برای پیدا کردن بهانه حضور یا فروش س��الح و وابسته س��ازی 
کشور  ها به خود نیز منشأ درگیری و جنگ بوده که در این منطقه بار  ها به 

وقوع پیوسته است. 
مهم تر اینکه در سال های اخیر و پس از فروپاشی شوروی سابق و ایجاد توهم 
نظام تک قطبی و سیطره جهانی امریکا، سران کاخ سفید با وقاحت سناریوی 
پیاده سازی نقش��ه خاورمیانه جدید را بار  ها مطرح کرده اند که با سیاست 
کثیف بی ثبات سازی منطقه ای و جنگ نیابتی دنبال می شود و هدف آن هم 
تجزیه کشورهای بزرگ و قدرتمند اسالمی به واحدهای سیاسی کوچک و 
فاقد قدرت است. چراکه در این صورت سلطه امریکا بر منطقه با از بین بردن 
زمینه هرگونه مقاومت، قطعی شده و تمامی کشورهای کوچک و ضعیف در 

مدار وابستگی به امریکا قرار می گیرند. 
با سلطه امریکا بر این منطقه مهم که دارای موقعیت  هارت لند می باشد و 
مزیت های راهبردی آن در حوزه نظامی و تجاری مثل تنگه های آبی مهم، 
نفت و خطوط مواصالتی و...  برای حفظ سلطه جهانی مهم است، امکان فشار 

بر قدرت های حریف و رقیب نیز فراهم می شود. 
چنین ایده ای موجب وسوس��ه س��ران کاخ س��فید برای به راه انداختن 
جنگ های نیابتی بوده که یک بار از تروریسم صهیونیستی در سال 2006 
و یک  بار دیگر از تروریسم تکفیری در سال 2011 برای نیل به هدف کثیف 
خود در تغییر نقشه منطقه استفاده کرده است که برخالف برآوردهای اولیه و 
سرمایه گذاری سنگینی که با پول های نفتی متحدان عربی، مداخالت آشکار 
و وقیحانه متحدان عربی و رسوایی های سیاسی همراه بود، هر دو نافرجام 
مانده و به شکست انجامید. عامل اصلی این شکست، قدرت منطقه ای ایران 
اسالمی و مقامت اسالمی بوده که امروز با کینه ورزی امریکا و متحدان آن 
مواجه شده است. از این رو امریکا و متحدان آن اصرار دارند که این قدرت را 
در کنار قدرت هسته ای و موشکی ایران اسالمی به چالش کشیده و از بین 
ببرند. تحریم سران حزب اهلل لبنان، فرماندهان حشدالشعبی عراق وانصاراهلل 
یمن و فشار برای کوتاه آمدن ایران از حضور منطقه ای وحمایت از مقاومت 

اسالمی در این راستا قابل فهم است. 
در برابر این سیاست استکباری و مداخله جویانه امریکا و دولت های غربی 
و عربی وابسته به آن و رژیم صهیونیستی، رهبر معظم انقالب اسالمی به 
صراحت می گوید: »نظام جمهوری اسالمی، موظف است طوری رفتار کند 
که دوستانش، هوادارانش در منطقه تقویت بشوند این وظیفه مااست. حضور 
ما به معنای تقویت دوستانمان و هوادارانمان است. ما نباید کاری کنیم که 
دوستان و وفاداران جمهوری اسالمی در منطقه تضعیف بشوند، این حضور 
ما یک چنین حضوری است و حضور ما ثبات آفرین است. حضور منطقه ای 

قطعی است، بایستی وجود داشته باشد و وجود خواهد داشت. 
دالیل این راهبرد اعالمی در نگاه به تجارب و واقعیت های زیر روش��ن تر 

می شود: 
1- در حالی که دولت های غربی، غالباً از قدرت نظامی باالیی برخوردارند، 
نه تنها ناتو را برای افزایش قدرت دفاعی تشکیل داده اند، بلکه به دنبال 
حضور در مناطق راهبردی دنیا از جمله غرب  آس��یا به بهانه کمک به 
افزایش امنیت و منافع خودشان بوده و از دادن کمک به برخی دوستان 

خود از رژیم صهیونیستی تا دولت بحرین فروگذار نیستند. 
2- کشور ترکیه امروز برای توس��عه نفوذ و تأمین منافع و یا پرستیژ 
خود، نه تنها به استخدام و حمایت گروه های نیابتی رو آورده بلکه در 
سوریه، لیبی و آذربایجان حضور آشکار ومداخله نظامی یافته و بر تداوم 

و گسترش آن نیز اصرار دارد. 
3 - در امان ماندن کشورمان از خس��ارت های توسعه طلبی تروریسم 
صهیونیستی و تروریسم تکفیری در سال های گذشته، مدیون عمق 
راهبردی ایجاد ش��ده توسط ش��هید س��لیمانی و یارانش و مقاومت 
اس��المی از لبنان تا عراق اس��ت که به عن��وان دوس��تان و هواداران 
جمهوری اسالمی ایران شناخته ش��ده و درهمان حال که از خود در 
برابر تروریسم وحشی و عناصر نیابتی امریکا دفاع کرده اند، مانع توسعه 

و خطرآفرینی آن علیه ایران اسالمی شده اند. 
تجارب ف��وق، بعالوه این واقعیت آش��کار ک��ه امریکایی     ه��ا راهبرد 
س��لطه جویانه خود بر غرب آسیا را با سیاس��ت بی ثبات سازی پیش 
می برند، ایران اس��المی را ناچار به امتداد و تثبی��ت عمق راهبردی و 
توس��عه و تقویت جغرافیای مقاومت و حمایت از دوستان و هواداران 
خود می کند که گرچ��ه هزینه     هایی دارد، اما ای��ن هزینه     ها از تحمل 
جنگ و درگیری در مرز     ها و یا کش��یده ش��دن آن به درون مرز     ها به 
مراتب کمتر اس��ت. ضمن آنکه بخش اعظمی از این دوس��تان با نگاه 
دینی و انقالبی و احس��اس تهدید و خطر مشترک بدون چشمداشت 

مادی این همراهی و حمایت را انتخاب کرده اند. 

عضویتنمایندگان
درهيئتمدیرهبانكهاوشركتهاممنوعشد

با تصويب كميس�يون آيين نامه داخلي مجلس ش�وراي اسالمي 
عضويت نمايندگان در هيئت مديره بانك ها و شركت ها ممنوع شد

سمیه محمودي سخنگوي کمیسیون آیین نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به دستورکار دیروز 
کمیسیون آیین نامه داخلي مجلس شوراي اس��المي که موضوع آن 
بررسي ادامه طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود، گفت: در 
این نشست بعد از بحث و بررسي و استماع نظرات مخالف و موافق، بند 
یک ماده 12 به تصویب رسید. سخنگوي کمیسیون آیین نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي در پایان با اشاره به بند مصوب، خاطرنشان کرد: 
بر این اس��اس مدیرعاملي و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و 
غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علي البدل، عضو 
هیئت مدیره و هیئت عامل در شرکت هاي دولتي و غیردولتي و کلیه 
مراکز و مؤسسات و ش��رکت ها و بانک هاي خصوصي اعم از انتفاعي و 

غیرانتفاعي براي نمایندگان ممنوع شده است. 

رسولسنائیراد

ژه
وی

 بيپاسخيربيعي،خودجوابياست! 
در نشس��ت خبري این هفته س��خنگوي دول��ت، خبرنگار 
کیهان از علي ربیعي سؤالي پرسید که البته به جایگاه کنوني 
او مرتبط نیست، اما جالب توجه بود. او از ربیعي پرسید که 
»با توجه به تحوالت اخیر امریکا به خصوص بعد از اعالم نتایج 
انتخابات رئیس جمهوري این کش��ور که در نهایت منجر به 
پذیرش شکست از س��وي ترامپ ش��د، به نظر حضرتعالي 
عقل و درایت سیاسي فردي مثل ترامپ بیشتر بود یا نامزد 
شکست خورده انتخابات سال 88 کشورمان.« ربیعي البته 
به این سؤال پاسخ نداد و بدون حمایت از میرحسین موسوي 
در برابر دونالد ترامپ، به گفتن این جمالت بسنده کرد: »این 
موضع ش��ما ارتباطي با جایگاه سخنگویي دولت ندارد، زیرا 
قرار اس��ت من در این جایگاه به تبیی��ن نقطه نظرات دولت 
درخص��وص مهم ترین اقدام��ات، تصمیم��ات و عملکردها 

بپردازم. «
مهم نیس��ت ربیعي چه پاس��خي داده، همین ک��ه به دفاع 
از موس��وي، آن هم در مقایس��ه با ترامپ نپرداخته، جواب 
روش��ني دارد و آن هم اینکه او سال هاس��ت نمي خواهد در 
جبهه موسوي باشد. خصوصاً آنکه روزنامه کیهان گفته: »این 
س��ؤال خبرنگار کیهان از دو روز قبل براي دفتر سخنگویي 
ارسال شده بود و به صورت بداهه مطرح نشده بود. « کیهان 
در توجیه طرح چنین س��ؤالي خطاب به س��خنگوي دولت 
هم نوشته: »ربیعي در حال پاس��خگویي به چنین سؤالي را 

در حیطه وظایف س��خنگویي دولت ندانست که طي هفت 
سال گذشته یکي از پروژه های اصلي و وعده هاي دولتمردان 

موضوع رفع حصر سران فتنه بوده است. «
علي ربیعي از چهره هاي اصلي س��تاد انتخاباتي میرحسین 
موسوي در سال 88 بود و از کس��اني که در نشست خبري 
کذایي اعالم پیروزي موس��وي همراه او حضور داشتند. در 
آن نشس��ت خبري که روز انتخابات 88 و قبل از پایان رأي 
گیري برگزار شد، موس��وي به دروغ خود را پیروز انتخابات 
نامید. ربیعي البته بعد انتخابات 88 به عنوان چهره اي حامي 
جریان سبز شناخته نشد و از فضاي رس��انه دوري کرد. در 
واقع او به عنوان یک چه��ره امنیتي، آنق��در زیرک بود که 

فاصله گذاري اش با موسوي را از همان ایام آغاز کند. 
او مرداد سال 92 که براي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي 
از سوی حسن روحاني معرفي ش��د، در توضیحي پیرامون 
فعالیتش در ستاد موس��وي گفت: »وضعیتم در ستاد آقاي 
موسوي مشخص اس��ت و در کنار وي در انتخابات فعالیت 
داش��تم چرا که او کاندیداي م��ورد قبول نظام ب��ود و فکر 
مي کردم همراهي با کاندیداي مورد نظر نظام موجب پویایي 
مي شود. من از دوران نوجواني وارد عرصه سیاسي شدم. من 
پیرو خط امام در زمان زنده بودن ایشان بودم و والیت فقیه را 
که از یادگارهاي ایشان است قبول دارم. ضمن اینکه نسبت 
به رهبري نیز عالقه شخصي خاصي دارم. در سال 88 نیز تا 

قبل از وقوع آن اتفاقات بر اساس نظر رهبري عمل کردم. «
اصالح طلبان تندرو معتقد هس��تند که دولت روحاني صرفاً 

ش��عار »رفع حصر« داد، تا حامیان موسوي را به خود جلب 
کند، اما در عمل کاري براي موس��وي نک��رد. رفع حصر که 
دغدغه عامه مردم نبود، اما در مورد سایر وعده هاي روحاني 

هم مردم همین نظر را دارند که صرفاً شعار بود. 


  نتایجقابلتأملیكنظرسنجي
سایت جهان نیوز در بخش بولتن خود نتایج یک نظر سنجي 
را منتشر کرده است. نتایج این نظرس��نجي نشان مي دهد 
که 70/8  درصد مردم مهم ترین مش��کل خود را مش��کالت 
اقتصادي، گراني و بیکاري عن��وان کرده اند و 8/2 درصد نیز 
مفاس��د اقتصادي دانسته اند. روشن اس��ت که برخي مردم 
میان فساد اقتصادي و مش��کالت معیشتي ارتباطي تعریف 
مي کنند. همچنین در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه مهم ترین 
عامل مشکالت اقتصادي چیست؟ 36 درصد سوءمدیریت 
دولت،  5/ 29 درصد رانت خواري و مفاسد و فساد مدیران، 
26 درصد تحریم هاي خارجي و 5/8 درصد اقدامات مخالف 
دولت را عن��وان کرده اند. ای��ن نتیجه یعني آنک��ه دولت و 
حامیان رسانه اي موفق نشده اند به مردم بقبوالنند که تدبیر 
و امیدي ه��ا در وضعیت کنوني کش��ور بي تقصیر هس��تند 
و همه چیز به گردن تحریم هاس��ت! همچنی��ن 90 درصد 
شرکت کنندگان در این نظرسنجي گفته اند که امنیت براي 
ما مهم است. 7/4 درصد هم گفته اند که آزادي هاي اجتماعي 

براي ما مهم است. 
جهان نیوز به منبع این نظرسنجي اشاره اي نکرده است. 

اطالعيه دفتر مقام معظم رهبري 
عزاداريایامفاطميه

عموميبرگزارنميشود
دفت�ر مق�ام معظ�م رهب�ري در اطالعي�ه اي اع�الم كرد مراس�م  
ع�زاداري ايام فاطميه در حس�ينيه ام�ام خمين�ي)ره( به صورت 
عمومي برگزار نمي شود و مش�روح برنامه هاي عزاداري در حضور 
رهبر انقالب اس�المي از ش�بكه هاي تلويزيوني پخش خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهب��ري، در اطالعیه 
دفتر رهبر انقالب آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ایام ش��هادت صدیقه کبري حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به اطالع  
مي رساند مراسم عزاداري آن بانوي بزرگ اسالم که هر سال با حضور انبوه 
دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الس��الم در حسینیه امام 
خمیني  برگزار مي شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت 
کامل شیوه نامه هاي بهداشتي و مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا بدون 
حضور جمعیت برگزار می شود و مشروح برنامه هاي عزاداري در حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( هر شب از شبکه  یک سیما و 

سایر شبکه هاي تلویزیوني پخش خواهد شد. 

سعيد جليلي: 
تيمكنونيبایدن

معمارتحریمهاعليهایرانبودند
همين تيمي كه امروز با باي�دن دارند كار مي كنند به اصطالح معمار 
تحريم ها عليه ايران بودن�د. اينكه رهبر انق�الب مي فرمايند رفع 
تحريم ها، براي اين است كه اين تيم دارد دوباره مي آيد سر كار. اين 
مي گويد من فش�ار حداكثري را تبديل مي كنم به فشار هوشمند. 
س��عید جلیلي، نماینده رهبر انقالب در ش��وراي عالي امنیت ملي در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رساني KHAMENEI. IR در پاسخ به سؤالي 
درباره اینکه بعضاً از طرف امریکایي شنیده مي شود که بازگشت امریکا به 
برجام را گره مي زنند به مذاکرات موشکي و حضور منطقه اي جمهوري 
اس��المي، گفت: اگر طرفي احساس کند با اهرم فش��ار مي تواند به یک 
خواسته اش برسد، طبیعي است خواست دوم و س��ومش را هم مطرح 
مي کند. این طور نیست که مثاًل اخالقاً بگوید کار خوبي نیست. شوراي 
روابط خارجي اروپا مي گوید مذاکرات بیشتر براي توافقات هسته اي بیشتر 
را باید شروع کنیم! حتي در همین هس��ته اي هم راضي نیستند. حتي 
اینهایي هم که در برجام بودند از نظر آنها کافي نیست. وي افزود: استقالل 
و اعتماد به نفس کش��ور و اتکاي به خود یک بحث مهم است. در همین 
بحث موشکي وقتي که آنها حمله مي کردند و ش��هرهاي ما را مي زدند 
چه کسي به ما موشک داد؟ امنیت یک کش��ور که شوخي بردار نیست. 
آن هم کشوري که رسماً دارند با آن دشمني مي کنند. مثاًل کلینتون که 
رقیب ترامپ بود مي گفت تحریم فلج کننده علیه ایران، او مي گوید فشار 
حداکثري! خب در چنین دنیایي شما نمي تواني اجازه بدهي و بگویي بیا 

شما بگو من چقدر موشک داشته باشم. 
جلیلي درباره می��زان تفاوت و سیاس��ت ورزي دو جن��اح دموکرات و 
جمهوریخواه امریکا علیه جمهوري اسالمي ایران گفت: این را من به عنوان 
مشاهده  خودم عرض مي کنم. ما در زماني که شش سال تقریباً گفت وگوها 
را انجام مي دادیم، در این شش سال هم در امریکا، هم در انگلیس و هم 
در فرانسه دولت ها عوض شدند؛ یعني یک حزب رفت و حزب مقابلش 
سر کار آمد، ولي شما یک درجه در مواضع شان تفاوت نمي دیدید. همان 
را دنب��ال مي کردند، حتي آدم هایش عوض نمي ش��دند. مواضع ش��ان 
هم عوض نش��د. همین تحریم هاي به اصطالح فلج کننده زمان اوباما و 
کلینتون پایه گذاري شد؛  یعني تحریم هاي ثانویه  آن زمان پایه گذاري 
شد. نماینده رهبر انقالب در شوراي عالي امنیت ملي همچنین در پاسخ 
به این سؤال که پیش بیني شما این است که در این دوره اقدامات علیه 
ایران چگونه خواهد بود، گفت: همین تیمي که امروز با بایدن دارند کار 
مي کنند، به اصطالح معمار تحریم ها علیه ایران اینها بودند. اینکه رهبر 
انقالب مي فرمایند رفع تحریم ها، براي این است که این تیم دارد دوباره 
مي آید سر کار. این مي گوید من فشار حداکثري را تبدیل مي کنم به فشار 
هوش��مند. جلیلي اضافه کرد: اینها دوباره شروع مي کنند ائتالف ایجاد 
مي کنند. مي گویند ببینید من که برگشتم به برجام! خب برگشتي به 
برجام چه فایده اي کرد براي ایران؟ کدام تحریم رفع شد؟ که بعد هم مثاًل 
بگوید من که دیگر ترامپ نیستم و در برجام هستم. اینها آن نکاتي است 

که حائز اهمیت و قابل توجه است. 

آغازفعاليتتحقيقوتوسعه
طراحيسوختجدیدرآكتورتهران

نماين�ده اي�ران در آژان�س از آغ�از فعالي�ت تحقي�ق و توس�عه 
طراحي س�وخت جديد رآكت�ور تهران خب�ر داد و گف�ت: تمامي 
اي�ن مراحل به اط�الع آژانس رس�يده و مي رس�د  و بازرس�ان نيز 
س�ه روز قب�ل، از كارخان�ه توليد صفحه س�وخت بازدي�د كردند. 
کاظم غریب آبادي س��فیر و نماینده دائم جمهوري اس��المي ایران نزد 
س��ازمان هاي بین المللي در وین و همچنین آژانس بین المللي انرژي 
اتمي، دیروز اعالم کرد: فعالیت تحقیق و توسعه براي طراحي نوع ارتقا 

یافته سوخت رآکتور تحقیقاتي تهران، آغاز شد. 
غریب آبادي با اش��اره به اینکه مدیرکل آژانس امروز)دیروز( با انتش��ار 
گزارشي، موضوع را به اطالع کشورهاي عضو رساند، گفت: این فعالیت 
در سه مرحله انجام مي شود و در مرحله اول آن، اورانیوم فلزي با استفاده 
از اورانیوم طبیعي تولید مي شود. نماینده دائم کشورمان با اشاره به اینکه 
برنامه ایران از دو س��ال قبل به اطالع آژانس رسیده است، اظهار داشت: 
این اقدام، از لحاظ فني ایران را در ردیف کش��ورهاي پیش��ر و در تولید 
سوخت هاي جدید قرار خواهد داد. وي همچنین افزود: تمامي این مراحل 
به اطالع آژانس رسیده و مي رسد  و بازرس��ان آژانس نیز سه روز قبل، از 

کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. 
پس از مصوبه اخیر مجلس ش��وراي اس��المي تحت عنوان قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران و براساس ماده 
یک مصوب این طرح در راستاي تامین شروط نه گانه مقام معظم رهبري 
در خصوص توافق هسته اي )برجام(، سازمان انرژي اتمي ایران موظف شد 
بالفاصله پس از تصویب این قانون، در راستاي مسائل صلح آمیز نسبت 
به تولید اورانیوم با غناي 20 درصد اقدام و ساالنه به میزان حداقل 120 
کیلوگرم آن را در داخل کش��ور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور 
موظف شد نیاز کشور براي مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غناي باالي 
20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. بر همین اساس غني 
سازي 20 درصد روز دوشنبه 15 دي ماه در تأسیسات غني سازي شهید 

مسعود علیمحمدي )فردو( مجدد از سر گرفته شد. 
رآکتور تحقیقاتي تهران اخیرا در مراس��مي به مناس��بت چهلمین روز 
شهادت شهید محسن فخري زاده به نام این شهید نامگذاري شد. گفتني 
است سوخت 20 درصد براي رآکتور تحقیقاتي تهران استفاده مي شود. 

88498443سرويسسياسي

پنجش��نبه25دی1399| 30جمادیاالول1442|| روزنامهجوان| شماره6124



  گزارش

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح: 

دریايسرخرادرمنطقهگشتدریایيقرارميدهيم

رئيس س�تادكل نيروهاي مس�لح ب�ا تأكيد بر 
اينكه ايران درياي س�رخ را مج�دداً در منطقه 
گش�ت دريايي قرار مي دهد، گف�ت: نيروهاي 
مس�لح جمهوري اس�المي ايران اجازه عرض 
ان�دام ب�ه هي�چ دش�مني را نخواهن�د داد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش جمهوري اسالمي 
ایران، سرلشکر محمد باقري صبح دیروز در مراسم 
الحاق ناو موشک انداز زره و ناوبندر بالگردبر مکران 
طي سخناني اظهار داشت: نیروهاي مسلح و به ویژه 
نیروي دریایي راهبردي ارتش در کنار مأموریت هاي 
ارزشمند دفاعي خود با استقرار در سواحل مکران به 
عنوان پیشگام در توس��عه و آباداني این سواحل و 
مناطق محروم گام نهاده و اقدامات ارزشمندي را 
آغاز کرده اس��ت و امیدواریم دولت محترم و سایر 
ارکان کشور نیز به این توسعه ادامه دهند و شاهد 

سواحل و مناطق پیشرفته اي در این مناطق باشیم. 
رئیس ستادکل نیروهاي مسلح با اشاره به اسکورت 
بیش از چند هزار نفتکش و شناور تجاري جمهوري 
اس��المي ایران از س��وی نیروي دریای��ي ارتش، 
خاطرنش��ان کرد: اگر نیروهاي دریایي جهان به 
فوالد و آتش خود افتخار مي کنند، نیروي دریایي 
جمهوري اس��المي ایران عالوه بر فوالد و آتش، 
ایمان و اعتقاد به قدرت الیزال الهي دارد و آنجا که 
قدرت الهي پشتوانه یک نیروي انساني است، هیچ 

قدرتي تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. 
سرلشکر باقري با اشاره به الحاق ناو موشک انداز 
زره و ناوبن��در بالگردبر مکران ب��ه نیروي دریایي 
ارتش، گفت: ناوبندر جمهوري اس��المي مکران 
یک پایگاه شناور دریایي ارزشمند براي توسعه و 
تعمیق فعالیت هاي حمایتي و عملیاتي جمهوري 

اس��المي ایران در دریاهاي دوردست خواهد بود. 
س��اخت اینگونه مجموعه هاي ارزشمند نشانگر 
این اس��ت که صنایع دفاعي کشور و کارخانجات 
نداجا از تحریم دش��من با موفقیت عبور کرده اند 
و کارآمدترین تسلیحات و تجهیزات را با دست و 

امکانات ایراني به خوبي ساخته اند. 
رئیس س��تادکل نیروهاي مسلح وحدت بي نظیر 
نیروهاي مس��لح را یکي دیگر از نقاط ارزش��مند 
برش��مرد و با بیان اینکه نیروهاي مس��لح امروز 
یک ی��د واحده هس��تند، اظهار داش��ت: ارتش و 
س��پاه دو بازوي قدرتمند نظ��ام و صنایع دفاعي 
به عنوان پش��توانه قدرتمند آنها با قدرت تمام و 
با هم افزایي کامل مأموریت ه��اي دفاعي خود را 
به انجام مي رس��انند به طوري که دشمنان هیچ 
گونه قدرت عرض ان��دام در آب ها و مناطق تحت 

حاکمیت جمهوري اس��المي را ندارند. وي ادامه 
داد: اگر امروز شاهد هستیم که شناورهاي نفتکش 
و تجاري جمهوري اس��المي ایران با وجود تمام 
تهدیدها تا س��واحل دریاي کارائیب در ونزوئال با 
امنیت و آرامش ذیل پرچ��م پرافتخار جمهوري 
اسالمي ایران حرکت مي کنند، دلیل آن اقتدار و 
قدرت بازدارندگي دریادالن و نیروهاي ارزشمند 

جمهوري اسالمي ایران است.
 سرلشکر باقري گفت: اگر در هفته گذشته شاهد 
رونمایي از ش��هرک موش��کي زیرزمیني نیروي 
دریایي سپاه پاسداران بودیم، این هفته هم شاهد 
الحاق دو فروند شناور ارزش��مند نیروي دریایي 
راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ایران هستیم 
و ه��ر هفته و هر ماه ش��اهد افزون ش��دن قدرت 
دفاعي این ملت بزرگ و ش��هیدپرور هستیم که 

به آن مي بالیم. 
رئیس ستادکل نیروهاي مسلح با اشاره به تحرکات 
اخیر نیروهاي امریکای��ي در منطقه، عنوان کرد: 
دشمنان ما از سر ورشکستگي با به پرواز در آوردن 
هواپیماهاي دورپرواز خود در منطقه و نمایش هاي 
به ظاهر قدرتمند و با بیان برخي سخنان یاوه به 
قصد تهدید و نمایش ق��درت، اقداماتي علیه این 
ملت بزرگ ب��ه راه انداختند، اما آنه��ا باید بدانند 
نیروهاي مسلح مقتدر جمهوري اسالمي ایران و 
نیروهاي دریایي، اجازه هیچ گونه قدرت نمایي را 
به آنها نخواهند داد و دش��من ب��ه خوبي مي داند 
که این قدرتشان پوش��الي و توخالي است و آنچه 
در این روزها در سرزمینش��ان مشاهده مي شود، 
نمایش آغاز دوره افول قدرت امریکا به عنوان رژیم 
جنایتکاري است که تروریس��م دولتي را در ابعاد 

مختلف به نمایش گذاشته است.
 وي با اش��اره به اینکه جمهوري اس��المي ایران 
همچون گذش��ته و روز به روز با قدرت بیش��تر از 
تمامي منافع خود حمایت خواهد کرد، تأکید کرد: 
ما دریاي سرخ را که در دوره هاي اخیر شناورهاي 
تجاري جمهوري اسالمي با برخي تعرضات محدود 
مواجه شدند، مجدداً در منطقه گشت دریایي خود 
قرار خواهیم داد و امنیت کامل شناورها و ناوگان 
نفتکش و تجاري خ��ود را در آن دری��ا هم برقرار 

خواهیم کرد. 

      خبر

فرمانده كل س�پاه، با بيان اينكه امروز دشمن 
آرام آرام مجبور به عقب نش�يني شده است، 
اظهار داشت: ولي فقيه، كس�ي است كه همه 
آرزوهاي دش�من را با خود دش�من به س�مت 
گورس�تان آرزوه�ا هدايت ك�رده و صاحبان 
ق�درت را از اعمال قدرت، باز داش�ته اس�ت

به گزارش فارس، سرلشکر حسین سالمي، فرمانده 
کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، روز گذشته 
در مراسم گرامیداشت عالمه محمدتقي مصباح 
یزدي، رئیس مؤسسه آموزش��ي و پژوهشي امام 
خمیني)ره( با بیان اینکه عالمه مصباح شخصیتش 
شهید شد، تصریح کرد: اگرچه ایشان در میدان تن 
به تن و نزدیک به دشمن جان نداد اما در میداِن به 
صحنه آوردن آبرو در دفاع از والیت، شهید شد و 
این درجه باالیي از شخصیت است چرا که عالمان 
داراي درج��ات باالیي هس��تند. عالمان صاحب 

درجات الهي هستند. 
فرمانده کل س��پاه اف��زود: آی��ت اهلل مصباح را 
مي توان شخصیتي ش��هید نامید ولي این همه 
ماجرا نیست. اتفاقاً عالمان بزرگ در رحلت شان 
تولدي جدید نهفته اس��ت. آنها هیچ گاه پایان 
نمي یابن��د و جاري هس��تند. حقای��ق جاري 
هس��تند. اینگونه ش��خصیت ها چ��ون تکثیر 
مي شوند تنها در ابعاد وجودي خودشان محدود 

نمي شوند، بلکه تکثیر و تکرار مي شوند. 
 فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه هرگز جس��ارت 
دیگران، آیت اهلل مصباح را از مس��یر عدالت جدا 
نمي ک��رد، اظهار داش��ت: این خصوصی��ات از او 
نمونه اي زنده و جاودان و پرورش یافته یک مکتب 
که خود نمادي از یک مکتب اس��ت ساخته بود. 
س��المي ادامه داد: علم��اي ما خود راه هس��تند. 
ستاره اي که راه را نشان مي دهند. در آسمان یک 
ستاره است که در محور مرکزي زمین قرار دارد و 
در شب، همه س��تارها را هدایت مي کند. عالِم در 

شب تار، هدایت گر یک مکتب است. 
وي با بی��ان اینکه آیت اهلل مصباح مي دانس��ت از 
چه دفاع مي کند، خاطرنشان کرد: او مي دانست 
بعد از هزار و  چندسال در یک سرزمین، حکومت 
اسالمي تشکیل شده و و نایب امام در نقطه مرکزي 
یک نبرد جهاني ایستاده و »فئه قلیل« را در مقابل 
»فئه کثیر« که به هم��ه دانش ها، علوم، اقتصاد و 
ابزار نظامي مجهز است راهبري مي کند. این اصل 
انقالب ماست. ما براي اولین بار حاکمیت تشکیل 
داده ایم و یک نظام هس��تیم و به ق��وت یک ولي 
ایس��تاده ایم که در زمان رهبري نوراني امام و چه 
دوره بابرکت و طوالني رهبر عظیم الشأن انقالب 
هندسه اي از تقابل اسالم و  ش��رک شکل گرفته 
است و میدان آزمون بزرگ براي همه کساني که 

به اسالم معتقدند شکل گرفته تا میزان بصیرت، 
جهاد و تعلق خاطر به اس��الم در مقابل این امواج 
فتنه ها روشن شود. وي با بیان اینکه امروز دشمن 
آرام آرام مجبور به عقب نشیني شده است، اظهار 
داشت: ولي فقیه، کسي اس��ت که همه آرزوهاي 
دشمن را با خود دشمن به سمت گورستان آرزوها 
هدایت کرده و صاحبان قدرت را از اعمال قدرت، 
باز داشته اس��ت. عالمه مصباح از چنین گوهري 

دفاع مي کرد. 
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: ام��روز نایب امام 
ایس��تاده و هدایت مي کند و دشمن سرزمین ها 
را ترک مي کند؛ پیش��اني جبهه وسیع مي شود و 
حاج قاس��م ها طلوع مي کنند و دشمن خاموش 
مي شود، فرار مي کند و نزول مي کند. وي با بیان 
اینکه امروز ولي فقیه روح جهاد در بالد اس��الم را 
زنده کرده است، اظهار داش��ت: دشمن شکسته 
است و فشار حداکثري او هم شکست خورده است. 
معمار فشار حداکثري هم شکست خورده است. 
رئیس جمهور امریکا تبدیل به مردي افس��رده و 
شکست خورده شده است و این خأل همان عنصري 
را نشان مي دهد که امریکایي ها خود بدان معترف 

هستند، یعني نداشتن حکمت. 
سرلشکر سالمي با بیان اینکه در توازِن سالح هنوز 
برتري با دش��من اس��ت، گفت: با این حال وقتي 

حکمت و اراده حاکم مي شود صحنه تغییر مي کند. 
وي با بیان اینکه نظام ما ی��ک قاعده و یک قائمه 
دارد، تصریح کرد: قاعده نظام ما، مردم و قائمه آن، 
رهبر است که دشمن بر او متمرکز شده و هرچه 
بگوید، ولو درباره واکسن، جنجال به راه مي اندازند. 
چون نمي توانند سرچشمه منطق و حکمت و کالم 
طیبه را تحمل کنند. ولي فقیه تجسم کلمه طیب 
است و عمل صالح، او را رفعت مي دهد. فرمانده کل 
سپاه با بیان اینکه یک مؤسسه متعلق به دشمن 
مي گوید رژیم صهیونیستي از درون پوسیده شده 
و تعادل خود را از دست داده، گفت: وضع امریکا را 
هم که مي بینیم. این در حالي است که ما از برجام 
مستغني شده ایم و آنها چه به برجام برگردند چه 

نه، براي ما فرقي ندارد. 

فرمانده كل سپاه: 

دشمن بر»  قائمه انقالب« متمرکز شده است

    ايسنا: علي الریجاني، مشاور رهبر انقالب و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: تحریم هاي امریکا صددرصد خالف تعهدش��ان است و 
نمي توانند برگردند. این حرف که بگویند ما برمي گردیم، بعد مذاکره 
مي کنیم اصاًل مقبول نیس��ت. برگش��ت آنها منوط به این است که به 

تعهداتشان عمل کنند، کمااینکه ما به تعهدات مان عمل کردیم. 
    خانه ملت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراي اسالمي طي 
پیامي به همتاي خ��ود در اندونزي، جان باختن تع��دادي از اتباع این 

کشور را در سانحه سقوط هواپیما تسلیت گفت. 
    جوان: عباسعلي کدخدایي، سخنگوي ش��وراي نگهبان در توئیتر 
نوش��ت: با افتضاح سیاس��ي دونالد ترامپ در حمله به کنگره و طرح 
استیضاح وي، پمپئو دست به کار ش��ده تا آبروي ریخته شده را جمع 
کند؛ بنابراین با فرافکني اتهاماتي را متوجه ایران کرده است. او مي داند 
تنها راه حل مشکل رژیم امریکا، عدم دخالت نامشروع و خالف حقوق 

بین الملل در امور دیگر کشورهاست. 
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