
  گزارش

 رزمايش ها وپيام هايي كه بايد شنيده شود
»همه گزينه ها روي ميز اس��ت «، گ��زاره اي بود ك��ه امريكايي ها در 
سال هاي دهه 70 و 80 مكرر  عليه مردم ايران به كار مي بردند، هدف 
اصلي آنها هم تالش براي تحميل اراده و مديريت محاسبات مسئوالن 
و مردم ايران از طريق به رخ كشيدن قدرت نظامي امريكا و در صورت 
لزوم به كارگيري آن بود . اما استفاده از اين عبارت از سوي امريكايی ها 
در سال هاي اخير به شدت كاهش يافته و نشاني از آن ديده نمي شود.  
اين در حالي است كه امريكايي ها در يك س��ال گذشته سخت ترين 
ضربه هاي ممكن نظامي را از س��پاه پاسداران انقالب اسالمي متحمل 

شده اند. 
 س��ال 2020 ميالدي را بايد از اين منظر براي امريكايی ها تلخ ترين 
سال ها در طول تاريخ 400ساله امريكا دانست ، چرا كه زماني كه پهپاد 
گلوبال هاوك امريكايي ب��ه دليل تجاوز به آب هاي س��رزميني ايران 
مورد اصابت موشك ضد هوايي ايراني»س��وم خرداد« قرار گرفت و يا 
هنگامي كه پادگان عين االس��د ، بزرگ ترين پايگاه نظامي امريكا در 
خارج از خاك اين كشور كه به لحاظ حيثيتي براي نظاميان امريكايي 
اهميت ويژه اي دارد، در پاسخ اوليه به جنايت امريكايی ها در ترور شبانه 
سپهبد شهيد سردار س��ليماني وهمراهانش ، آماج موشك هاي نقطه 
زن ايراني قيام و فاتح ۳۱۳ نيروي هوا فضاي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي قرار گرفت و مقر عمليات مركزي، سامانه هاي ارتباطي، سامانه 
پهپادي و زيرساخت هاي مهم اطالعاتي و جنگ الكترونيك اين پايگاه 
خسارات قابل مالحظه اي ديد، امريكايی ها از ترس گسترش وفراگير 
شدن جنگ نتوانستند واكنشي نشان دهند واين در حالي بود كه آنها از 
برنامه ايران براي حمله به پادگان عين االسد از قبل توسط دولت عراق، 
آگاه ش��ده بودند وحتي ايران را تهديد هم كرده بودند كه اگر اقدامي 
را عليه امريكا انجام دهد 52 نقطه ايران را هدف قرار خواهند داد ، اما 
حتي نتوانستند يكي از موشك هاي ايراني را با سيستم هاي پدافندي 
خود هدف قرار دهند. اين عمليات در حالي صورت گرفت كه در همان 
زمان رسانه هاي امريكايي اذعان كردند كه  از جنگ دوم جهاني به بعد 
حتي در دوران اوج جنگ سرد، چنين اقدامي و در چنين سطحي عليه 
پايگاه هاي نظامي امريكايي كه جمهوري اسالمي ايران به طور رسمي 
مسئوليت آن را پذيرفت ، بي سابقه بود و سكوت مقامات امريكايي به اين 
اقدام نشان از تضعيف جايگاه هژمونيك اين كشور در محيط بين الملل 
داشت. در قضيه اسقاط پهپاد گلوبال هاوك نيز كه ترامپ به زعم خود 
درصدد بود   پاسخ ايران را بدهد ، عالوه بر سياس��تمداران  امريكايي ، 
حتي فرماندهان نظامي امريكا نيز او را برحذر داشته و تاكيد كردند كه 
در صورت هرگونه واكنشي آنگونه كه ترامپ وعده داده بود، امريكا بايد 
آمادگي پذيرش هزاران كشته در ميان نظاميان پراكنده خود در منطقه 

غرب آسيا را داشته باشد. 
رودررويي هاي صورت گرفته در س��ال 2020 را باي��د نمايش قدرت 
بازدارندگي ايران وشكل گيري نوعي توازن قدرت ميان ايران وامريكا 
دانس��ت كه اگرچه اين توازن به لحاظ عده وع��ده نيروهاي نظامي و 
تجهيزات دو طرف تنها يك نامعادله اس��ت، اما به لح��اظ اراده و توان 
ايستادگي و مقاومت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، فرايند 
تحوالت منطق��ه را به نفع ايران رقم زد وبه همي��ن دليل جنگ رواني 
گس��ترده اي را كه امريكايی ها ومزدوران منطق��ه اي اش در روزهاي 
پاياني دولت ترام��پ عليه ايران به راه انداخته و ب��ا اعزام ناو هواپيمابر 
و زيردرياي��ي اتمي به خليج ف��ارس و پرواز ب 52 ه��اي امريكايي در 
مجاورت آبهاي جنوبي ايران براي تس��ليم و تمكين ايران به مطالبات 
فزون خواهانه امريكا به راه انداختند، نفعي برايشان نداشت و حتي آنها 
را دچار س��ردرگمي كرد كه مصداق آن را مي توان در ماجراي آوردن، 
بردن وبرگرداندن ناو هواپيما بر نيميتز به منطقه خليج فارس دانست. 
در مقابل ايران با طراحي واجراي رزمايش هاي متعدد ارتش وس��پاه ، 
در عين حفظ وتقويت آمادگي هاي نظام��ي پيام هاي الزم را به گوش 

امريكايی ها ومتحدان منطقه اي وفرا منطقه اي اش رسانيد. 
آنچه كه به اين توازن قدرت اهميت مي دهد؛ درون زا بودن قدرت وتوان 
ايران است. ايران در س��ال هاي اخير با ظرفيت سازي دروني توانسته 
است به سطحي از بازدارندگي برس��د كه بتواند فارغ از لشكركشي ها 
و جبهه بندي هاي دش��منان بين المللي و منطقه اي نظام، در مسير 
تحقق اهدافش پيش برود واين در حالي اس��ت كه نيروهاي مسلح در 
اين مسير با دوچالش مواجه بودند؛اول چالش تحريم است ، چرا كه در 
عين فراز ونشيب هاي تحريم هاي اقتصادي در طول 42 سال گذشته، 
هيچ گاه از تحريم هاي نظامي وتسليحاتي عليه ايران كاسته نشد وديگر 
آنكه رسيدن به اين سطح از توان بازدارندگي، به رغم كارشكني هايي 
است كه از داخل توسط برخي از جريان هاي سياسي صورت مي گرفت 
كه چه در زماني كه در قدرت بودند با كارشكني ها و قطع ويا محدوديت 
بودجه نظامي و چه زماني كه در قدرت نبودند با القائات خود نظير متهم 
كردن نيروهاي نظامي به جنگ طلبي و يا اينكه ايران به موشك وديگر 
تجهيزات نظامي نياز ندارد ، عماًل در پازل دشمن عمل كرده ومي كنند. 
اما به رغم آن نتوانسته اند بر اراده نيروهاي مسلح تأثير بگذارند ، اگر چه 
ترديدي نبوده و  نيست كه چنانچه اين محدوديت ها نباشد به طور قطع 

دستاوردها ونوآوري ها بسيار بيشتر از اين بود. 
اما آنچه كه اين روزها در جريان رزمايش هاي موشكي، پهپادي ودريايي 
ارتش وسپاه چه در آب هاي خليج فارس و درياي عمان و چه در گستر ه 
خاك ايران اس��المي مي گذرد، در عين ظرفيت س��ازي براي آمادگي 
براي مقابله با هر گونه تهديدات احتمالي، پيام روشني براي مديريت 
محاسبات آينده امريكايی ها ، اروپايی ها واقمارشان در نوع مواجهه با 
ايران است. اين پيام را به روش��ني در بيانات اخير رهبر معظم انقالب 
اسالمي به مناسبت سالروز قيام ۱۹ دي ۱۳5۶ مردم قم مي توان ديد . 
معظم له  با يادآوري تجربه تلخ ناتواني كشور در مقابل حمالت هوايي 
صدام در دوران جنگ تحميلي، خاطرنشان كردند: ايران آن روزها در 
مقابل موشكباران و بمباران تهران و شهرهاي مختلف ناتوان و بي دفاع 
بود و جمهوري اسالمي حق نداشت كش��ور را در آن شرايط نگه دارد. 
ايشان س��پس با يادآوري نمونه هايي از قدرت دفاعي امروز ايران مثل 
س��اقط كردن پرنده ي متجاوز امريكايي در آس��مان ايران و يا در هم 
كوبيدن پايگاه عين االسد، گفتند: دشمن در مقابل اين واقعيت ها ناگزير 
است قدرت و توانايي هاي دفاعي ايران را در محاسبات و تصميمات خود 

در نظر بگيرد. 
پيامدهاي اين اقت��دار را در اعترافات اخير نش��ريه نيويورك پس��ت 
مي توان ديد . اين نش��ريه امريكايي در تحليلي آميخته با ناراحتي از 
اقتدار ايران مي نويسد: ايران به دنيا نش��ان داد كه دوران ابرقدرتي و 
سلطه امريكا به پايان رسيده و علنا نفتكش ها و كشتي هاي خود را به 
هر جاي جهان كه نياز باشد جلوي چشم امريكايي ها خواهد فرستاد، 
بدون اينكه كسي براي آنها مزاحمتي ايجاد كند. ايران به امپراتوري 
دريايي انگليسي ها و فرانسوي ها پايان داد و اكنون اين ايران است كه 
سرنوش��ت امنيت درياها را در منطقه تعيين مي كند. ايران نشان داد 
دوراني كه امريكا ناوها يا هواپيماهايش را اعزام و حكومت ها را تغيير 
مي داد و سرنوشت ملت ها را تعيين مي كرد، تمام شده و اكنون كشور 
قدرتمندي مثل ايران مقابل او ايس��تاده اس��ت. ايران نشان داده كه 
امريكا ديگر ابرقدرت نيست. هيچ كشوري و هيچ ارتشي در دنيا وجود 
ندارد كه به دنبال درگيري نظامي با ايران باش��د. زيرا مي دانند شروع 
هرجنگي باعث مي ش��ود ايران به اهداف خودش برسد و به بهانه آن 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و اسرائيل را مستقيم هدف قرار بدهد 
و تمام دنيا هم از اين جنگ ضربه خواهند خورد. اين ايراني ها خواهند 
بود كه مدت زمان جنگ و گس��ترش درگيري ها را مشخص خواهند 
كرد. همه چيز نش��ان دهنده اين اس��ت كه روزهاي پيروزي ايران در 
تمامي جنگ هاي نيابتي و حتي اقتصادي بسيار نزديك است و نفوذ 

آنها به زودي گسترش خواهد يافت.

عباس حاجي نجاري

رزمايش پيامبر اعظم تمرين ناكارآمدسازي نقاط قوت دشمن بود

پيام موشک  ايرانی به ناو امريکا  در 1800كيلومتری مرز ايران

اينكه طرف هاي غربي، دو مؤلفه اقتدار جمهوري 
اس�امي ايران )قدرت بازدارندگي موش�كي و 
نفوذ منطقه اي( را در كانون توجهات خود قرار 
داده اند و كوت�اه آمدن از آن را پيش ش�رط هر 
توافقي با ط�رف ايران عنوان مي كنند، ناش�ي 
از اهميتي اس�ت كه اين دو مؤلفه در سياس�ت 
خارجي ايران ايفا مي كن�د. اگر تا چندي پيش 
دشمنان براي وادار كردن طرف ايراني به تمكين 
مقابل خواس�ته هاي نامش�روع خود، م�دام از 
» همه گزينه ه�اي رو ي مي�ز « )بخوانيد تهديد 
نظامي( دم مي زد، اي�ن تهديد بيش از يك دهه 
است كه به بايگاني سپرده ش�ده و ديگر از آن 
دم نمي زنند. چرا كه قدرت موشكي جمهوري 
اسامي ايران اكنون به س�طحي از بازدارندگي 
رس�يده كه همه محاس�بات آنها را به هم زده و 
جرئت و جسارت تهديد نظامي، ولو در حد لفظ، را 
هم از آنها گرفته است. بدون ترديد پرچم اين دو 
مؤلفه اقتدار كشور يادگار سردار طهراني مقدم ها 
و سردار سليماني هاس�ت كه به اهتزاز درآمده 
و همرزم�ان اي�ن دو ش�هيد عزي�ز با ق�وت و 
قدرت آن را هرگز بر زمين نخواهند گذاش�ت. 
رزمايش پيامبر اعظم ۱5 س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي تنها گوش��ه اي از توانمندي هاي موشكي 
ايران بود كه جلوه اقتدار دفاعي كشور و زير ميز بردن 
تهديدات نظامي را به نمايش گذاشت؛ اقتداري كه 
اكنون قادر است ۱800 كيلومتر آن سوي مرزها، 

اهداف دريايي دشمن را منهدم كند. 
بنا بر گزارش پايگاه اطالع رس��اني س��پاه، مرحله 
نهايي رزمايش پيامبر اعظم ۱5 س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي با اجراي موفق عمليات راهبردي 
موشك هاي بالستيك دوربرد ضد ناوهاي متخاصم 
دشمن و انهدام اهداف از فاصله ۱800 كيلومتري به 
انجام رسيد. مرحله دوم و نهايي اين رزمايش كه از 
روز جمعه در منطقه عمومي كوير مركزي ايران آغاز 
شده بود، صبح ش��نبه با اجراي عمليات راهبردي 
موشك هاي بالستيك دوربرد ضد ناوهاي متخاصم 

فرضي دشمن و انهدام اهداف به انجام رسيد. 
در اين مرحله از رزمايش كه با حضور سردار سرلشكر 

پاسدار محمد باقري، رئيس س��تاد كل نيروهاي 
مسلح؛ سردار سرلشكر پاس��دار حسين سالمي، 
فرمانده كل سپاه؛ سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي 
حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه و جمعي 
از فرماندهان عالي رتبه نظامي برگزار ش��د، پس از 
كش��ف موقعيت ناوهاي متخاصم فرضي دشمن 
با س��امانه هاي اطالعاتي نيروي هوافضاي س��پاه، 
موشك هاي بالس��تيك دوربرد كالس هاي متنوع 
از فاصله ۱800 كيلومتري اهداف منظور رزمايش 
در ش��مال اقيانوس هند را با موفقيت مورد اصابت 
قرار داده و منهدم كردند. رزمايش پيامبر اعظم  ۱5 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي از جمله رزمايش هاي 
ساالنه است كه مرحله نخس��ت اين رزمايش روز 

جمعه با اجراي عمليات تركيبي موشكي و پهپادي 
و تمرين تهاجم به اركان دفاعي دش��من به انجام 

رسيد. 
   راهبرد ما هدف قرار دادن ناوهاي دشمن با 

موشك بالستيك است
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در حاشيه مرحله 
نهايي رزمايش كه در منطقه عمومي كوير مركزي 
ايران برگزار ش��د، با اش��اره به اهداف برگزاري اين 
مرحله از رزمايش گفت: يكي از هدف هاي مهم ما در 
سياست ها و راهبردهاي دفاعي اين است كه بتوانيم 
ناوهاي جنگي دش��من اعم از ناوهاي هواپيمابر و 
رزم ناوها را با استفاده از موشك هاي بالستيك دوربرد 

هدف قرار دهيم. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي ادامه داد: مرسوم است در دريا با استفاده از 
موشك هاي كروز با سرعت كم هدف هاي متحرك 
مورد اصابت قرار گيرد؛ اما استفاده از موشك هاي 
بالستيك به دليل اعماق و مسافت هاي طوالني كه از 
قلب سرزمين خودمان مي توانيم اهداف متحرك در 
اقيانوس را هدف قرار دهيم، دستاورد بزرگ دفاعي 
است كه در نيروي هوافضاي سپاه عينيت يافته و به 
تكامل رسيده است. سالمي تأكيد كرد: امروز شاهد 
اجراي تمرين قدرتمندانه اي از نيروي هوافضاي سپاه 
بوديم كه اين بخش از سياس��ت دفاعي در ميداني 
رزمايشي مورد ارزيابي قرار گرفت تا در مواقعي كه 

اقتضا كند، در شرايط واقعي تكرار شود. 
   تمرين ناكارآمدسازي نقاط قوت دشمن

فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه نيز ب��ا بيان اينكه 
موشك ها ابزار توليد قدرت و امنيت براي ملت ايران 
هستند، گفت: مرحله نهايي رزمايش پيامبر اعظم 
۱5 به عنوان تمرين ناكارآمدسازي نقاط قوت دشمن 

در بخش هاي دريايي است. 
سرتيپ پاس��دار اميرعلي حاجي زاده در حاشيه 
برگزاري مرحل��ه نهايي اين رزمايش با اش��اره به 
مراحل مختلف اين رزمايش و بيان اينكه دو نوع 
تهديد متص��ور را پيش رو داري��م، اظهاركرد: اگر 
دشمنان مان روزي بخواهند شيطنت كنند يك 
بخش اس��تفاده از پايگاه هاي ثابت و زميني است 
كه در مرحله اول رزمايش با تركيبي از اس��تفاده 
پهپادها و موشك هاي زمين به زمين مقابله با آنها 
تمرين شد؛ تهديد دوم نيز جنبه دريايي دارد كه 
مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضي در مرحله 
نهايي اين رزمايش به خوبي انجام ش��د. فرمانده 
نيروي هوافضاي س��پاه با بيان اينكه در گذشته 
تا محدوده ۳00 كيلومت��ري در خليج فارس اين 
اقدام صورت گرفته ب��ود، افزود: ام��روز هدف ما 
انهدام ناوگان دشمن در شمال اقيانوس هند و در 
فاصله هزار و 800 كيلومتري بود كه موشك هاي 
بالستيك به سمت اين منطقه روانه شد و اهداف 

را منهدم كرد. 
حاجي زاده از مرحله نهايي رزمايش به عنوان تمرين 
ناكارآمدسازي نقاط قوت دش��من در بخش هاي 
دريايي ياد كرد و يادآور شد: در صورتي كه دشمنان 
ما در شعاع 2 هزار كيلومتري ناكارآمد شوند، در واقع 
با ناكارآمدي قطعي مواجه و توان شليك موشك هاي 
كروز را نداشته و ديگر هواپيمايي نمي تواند از روي 
اين ناوها بلند شود. وي با تأكيد بر اينكه روند ارتقاي 
توان موشكي جمهوري اس��المي را بايد از اعتراف 
دشمن به اين توان بازدارنده شنيد، گفت: همين كه 
دشمنان ما روي مسئله موشكي متمركز شده اند و 
دائماً در اين خصوص ابراز نگراني كرده و از محدود 
كردن آن سخن مي گويند به دليل قدرتي است كه 
وجود داشته و روز به روز در حال رشد است. فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه با بيان اينكه پيش از انقالب به 
هيچ عنوان توان موشكي زمين به زمين نداشتيم و 
اين توانمندي ها تنها مختص قدرت ها بود، اظهاركرد: 
موشك ها ابزار توليد قدرت و امنيت براي ملت شريف 
ايران هستند و امروز به فضل الهي از ايده تا محصول 

همه ايراني هستند. 
پيش از اين رزمايش مشترك »پيامبر اعظم ۱4« با 
دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با مشاركت 
نيروي دريايي و هوافضاي سپاه در منطقه عمومي 
هرمزگان، خليج فارس و غرب تنگه راهبردي هرمز 
در مردادماه ۹۹ با اجراي تمام تمرين هاي تركيبي 
عملياتي در عرصه زميني، دريايي و هوا و فضا برگزار 

شده بود. 

ژه
وی

 مخالفتباحسنخميني 
مخالفتبااندیشهاماماست!

روزنامه آرمان در جمالتي عجيب پيرامون احتمال كانديداتوري 
سيد حسن خميني براي انتخابات ۱400 نوشته: »انتخابات ۱400 
برخالف گذشته از شرايط خاصي برخوردار است و گمانه زني ها 
حكايت از حضور برخي افراد ش��اخص به عن��وان كانديدا دارد. 
يكي از اين چهره ها آيت اهلل سيدحسن خميني است كه همگان 
مي دانند در صورت حضور در عرصه انتخابات، با اقبال خوبي از سوي 
رأي دهندگان مواجه مي شود اما جرياني تمايل ندارد تا انديشه 
امام در عرصه اجرايي نمود داشته باشد، چرا كه ضرري به منافع 
آنهاست يا با توجه به اينكه سال هاست به تخريب دولت مستقر 
عادت كرده اند، اين مسير با حضور آيت اهلل سيدحسن خميني در 
جايگاه رياست جمهوري بايد متوقف شود، چراكه يادگار امام به طور 
حتم اداره اجرايي كشور را بر اساس رهنمودهاي بنيانگذار انقالب 
اسالمي دنبال خواهد كرد كه چندان به مذاق برخي فرصت طلبان 
خوش نخواهد آمد. اما نكته قابل توجه و قابل تأمل آن اس��ت كه 
برخي تفكرات و دلواپس��ان آن اندازه نگران حضور يادگار امام در 
عرصه انتخابات هستند كه از هم اكنون حكم به ردصالحيت آيت اهلل 

سيدحسن خميني مي دهند.«
اصالح طلبان از هم اكنون، مغالطه مساوي دانستن نوه امام با خود 
امام را آغاز كرده اند و هر كس مخالف كانديداتوري حسن خميني 
باشد از نظر آنان يعني تمايلي ندارد انديشه امام در عرصه اجرايي 
نمود داشته باش��د! »سياس��ت ژنتيكي« هم گزاره اي  است كه 
اصالح طلبان وارد دنياي سياس��ي ايران كردند، چه آنكه با وقوع 
انقالب اسالمي، رسم وليعهدي ورافتاد و افراد به دليل نسبت هاي 
فاميلي، رهبر و رئيس جمهور نشدند. در واقع همان امامي كه اكنون 
اصالح طلبان به خاطر حسن خميني ياد انديشه و رهنمودهايش 
افتاده اند، يكي از دالي��ل قيامش همين بود كه حكومت موروثي 
نباشد. بنابراين نمي شود بي دليل و استناد و صرف نسبت فاميلي، 

مخالفان يك فرد را مخالف امام دانست. 
نكته اي كه روزنامه آرمان از منتقدان پيرامون حس��ن خميني 

اشاره كرده، اشاره به عدم س��ابقه اجرايي اوست كه البته روزنامه 
آرمان صرف نظر از بدوبيراه هايي كه نثار منتقدان كرده، حرفي از 
سابقه اجرايي حسن خميني نزده و رزومه كاري او را بيان نكرده 
است. توليت آستان مقدس امام خميني حسب نسبت فاميلي و 
وصيت حاج احمد آقاي خميني به نوه امام رسيد و البته تعلل بيش 
از دو دهه در ساخت حرم و بعد هم تجمل گرايي در پايان كار آن، 
سابقه چندان درخشاني به حساب نمي آيد و به نظر مي رسد خود 
اصالح طلبان هم از اشاره به اين سابقه ابا دارند. او در سال ۹4 هم 
قصد كانديداتوري براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري را داشت 
كه از شركت در آزمون علمي احراز ش��رط اجتهاد سر باز زد و به 
همين دليل هم صالحيت او احراز نشد.  حسن خميني در مراسم 
سالگرد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفته: »اگر به هر علتي اين 
جامعه به كسي نياز پيدا كرد نسبت به مسئوليت نبايد شانه خالي 
كند. خدا نياورد دوران بين خدمت و خيانت را. كه اگر برويد مي شود 
خدمت و بعضاً هم هزار مشكل هم در آن است اما كناره گرفتن بعضاً 
خيانت است« و روزنامه آرمان كه از رسانه هاي تبليغي خانوادگي 
براي خانواده هاشمي و حسن خميني به شمار مي رود، اين جمالت 

را تعبير به قصد او براي كانديداتوري كرده است. 
تيرماه سال ۹۶ انتشار كليپي از پسر محمدرضا عارف، از چهره هاي 
سياسي مطرح اصالح طلب كه در آن، خود را صاحب »ژن خوب« 
دانسته بود، بسيار جنجالي شد و موجي گسترده از اعتراضات را 
برانگيخت. حميدرضا عارف در يك برنامه ويدئويي اينترنتي بعد از 
توضيح در مورد موفقيت هاي اقتصادي خود در حوزه علم، اقتصاد، 
ورزش و فرهنگ گفته بود: »باالخره اين خون مي آيد و مي رسد، 
همينطوري كس��ي نمي تواند ادعا كند اصل و نسب دارد. افتخار 

مي كنم اين توانايي ها از دوتا ژن خوب آمده است. «

 همنوایيسریعالقلمبالبوفروشها!
محمود سريع القلم از استادان اصالح طلب كه زماني با عنوان مشاور 
رئيس جمهور از او نام برده مي ش��د، در يادداشتي همچون يك 
فعال سياسي اصولگرا، گفته كه جو بايدن سياست فشار حداكثري 

ترامپ بر ايران را كنار نخواهد گذاشت، موضوع ايران مورد اجماع 
دو حزب امريكاس��ت، صحبت از برداشته شدن تحريم ها كلي و 
مبهم است و برجام به گونه اي تنظيم شده كه امكان مصادره به 
مطلوب امريكا در آن وجود دارد و ... آيا سريع القلم از مواضع سابق 

خود برگشته است؟
او در يادداشتي در سايت جماران مي نويسد: »هرچند بازگشِت 
به برجام هدف اصلي سياست خارجي امريكا در اين دوره )دولت 
بايدن( اعالم شده اما اين بازگشت به معناي طبيعي شدن روابط 
اقتصادي خارجي ايران نخواهد بود زيرا موضوع ايران، مورِد اجماِع 
دو حزبي است. فضاي سياس��ي، پارلماني، راهروهاي-نظامي-
امنيتي امريكا، ايران را كش��وري متخاص��م توصيف مي كنند. 
سياسِت فشارِ حداكثري كه به توقِف ارتباطاِت بانكي و تورم چند 
صد درصدي در ايران منتهي شده هم اكنون اهرمي است كه دولت 
بايدن آن را كنار نخواهد گذاشت. « سريع القلم در خصوص بحث 
لغو تحريم ها هم آورده: »صحبت از برداشته شدِن تحريم  ها خود 
بسيار كلي و مبهم است... شايد هم اين فضا عمدي باشد. امريكا كه 
دو قرن تجربۀ كار حقوقي بين المللي را دارد، برجام را به گونه اي 
تنظيم كرده كه آنچه مي خواهد از آن مصادره كند. « آيا اين حرف 
چند ساله منتقدان برجام نيست؟ او كه از حاميان برجام به شمار 
مي رود، سپس مدعي مي شود: »دليل اصلي كه اين نويسنده حتي 
قبل از جشن هاي خياباني در تهران، ناكامي برجام را پيش بيني 
مي كرد ناشي از ناديدهِ گرفته شدِن مسائل بنيادي اختالفاِت ايران 
و امريكا در مذاكراِت برجام بود.« سريع القلم در حالي چنين ادعايي 
را مطرح مي كند كه در هنگام سرمستي از انعقاد برجام نوشته بود: 
»صدا و سيماي ما هم متأسفانه به اين جريان كمك مي كند. از يك 
لبوفروش يا راننده تاكسي كه تمام روز را سرگرم حل مشكالت 
معيشتي اش است، درباره جريان هسته اي نظرخواهي مي كند. 
بنابراين صدا و سيما اصالتاً يك نهاد پوپوليستي است و به جلوگيري 

از رشد عقلي و استداللي جامعه كمك مي كند. «
به نظر مي رسد حاال س��ريع القلم با همان لبوفروش هاي رويكرد 

پوپوليستي صداوسيما همراه و هم نوا شده است. 

در حسينيه امام خميني برگزار شد
عزاداري شهادت حضرت زهرا )س( 

با حضور رهبر انقالب
مراس�م عزاداري شب ش�هادت حضرت فاطمه زهرا س�ام اهلل عليها 
با حضور رهبر انقاب اس�امي در حس�ينيه امام خميني  برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري در اين مراس��م، 
حجت االسالم عالي در سخناني، دعاهاي وارده از اهل بيت عليهم السالم را 
گنجينه اي ارزشمند براي ارتباط معنوي با پروردگار و افزايش قابليت هاي 
انس��ان براي دريافت انوار و تفّضالت الهي دانس��ت و گفت: دعا و توس��ل 
بركت آفرين، و بازدارنده انسان از لغزش ها و انحراف ها است، بنابراين هر چه 
مسئوليت اجتماعي انسان باالتر باشد، نياز او به دعا، توسل و خلوت با خداوند 
بيشتر است. همچنين در اين مراسم، حجت االسالم ضيايي به ذكر مصيبت 

و روضه خواني پرداخت. 

ايران و قزافستان موافقت نامه امنيتي 
امضا كردند

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در ديدار س�فير فوق العاده و تام 
االختيار قزاقس�تان پس از امض�اي موافقت نامه هم�كاري امنيتي و 
انتظامي، خواستار توس�عه همكاري ها در چارچوب اين موافقت نامه 
و اج�راي آن و تش�كيل كارگروه مش�ترك امنيتي دو كش�ور ش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي 
و انتظامي وزارت كشور با اس��خت اورازباي، سفير فوق العاده و تام االختيار 
قزاقستان در تهران در محل وزارت كشور ديدار و درباره توسعه روابط دوجانبه 
و لزوم توسعه همكاري ها در راستاي ارتقای امنيت و همكاري نزديك تر وزارت 

كشور و امور داخله و امور پليسي و انتظامي دو كشور گفت وگو كردند. 
معاون امنيت��ي و انتظامي وزير كش��ور در اي��ن ديدار با اش��اره به امضاي 
موافقت نامه همكاري امنيتي و انتظامي بين دو كش��ور خواس��تار توسعه 
همكاري ها در چارچوب موافقت نامه مذكور، و اجراي آن و تشكيل كارگروه 
مشترك امنيتي بين دو كشور شد. ذوالفقاري با اشاره به انعقاد اسناد همكاري 
امنيتي در درياي خزر بين كشورهاي ساحلي، همكاري دو طرف در حوزه 
مرزباني درياي خزر را مثبت ارزيابي و با توجه به دسيس��ه هاي قدرت هاي 
خارج از منطقه در ايجاد ناامني در منطقه با هدف دستيابي به اهداف و منافع 
نامشروع خود، بر لزوم هوشياري و همكاري همه جانبه دو كشور در اين زمينه 

بر ارتقای همكاري در امور مرزباني و درياباني تأكيد كردند. 
در اين ديدار سفير قزاقستان ضمن درخواست تقويت همكاري وزارت كشور 
جمهوري اسالمي ايران با وزارت داخله و كميته امنيت ملي در زمينه مبارزه با 
تروريسم و جرائم سازمان يافته و مواد مخدر و همكاري هاي مرزباني در درياي 
خزر و تبادل هيئت هاي تخصصي و همچنين تبادل اطالعات و تجارب، بر 

اهميت و نقش همكاري هاي دو جانبه تأكيد كردند. 

محسن هاشمي: 
نامزد انتخابات 1400 نمي شوم

رئي�س ش�وراي مرك�زي ح�زب كارگ�زاران س�ازندگي اي�ران 
ب�ا تأكي�د ب�ر عاق�ه اصاح طلب�ان ب�راي حض�ور در انتخاب�ات 
جمه�وري،  رياس�ت  دوره  س�يزدهمين   ۱۴۰۰ خ�رداد   ۲۸
گف�ت: قص�د نام�زدي در انتخاب�ات رياس�ت جمهوري را ن�دارم. 
محسن هاشمي روز گذش��ته در گفت و گو با ايرنا درباره انتخابات رياست 
جمهوري افزود: اين انتخابات براي ايران پيش رو بسيار مهم است و بايد احزاب 
قوي با ارائه برنامه مشخص براي انتخابات ۱400برنامه ريزي كنند. رئيس 
شوراي شهر تهران افزود: اصالح طلبان بايد از ايران و آينده تصوير سازي كنند. 
برنامه هاي خود را به مردم بگويند و روشنگري كنند و تيمي را معرفي كنند كه 

بتواند اين برنامه را اجرا كند. 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري همزمان با انتخابات ششمين 
دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس يازدهم و مجلس 
خبرگان رهبري 28 خ��رداد ۱400 برگزار خواهد ش��د. به گفته مديركل 
انتخابات وزارت كش��ور، انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي در 
شش حوزه، ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري در سه حوزه انتخاباتي و 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در يك هزار و ۳72 شهر و 40 هزار و 

۶20 روستا و تيره عشايري برگزار مي شود. 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي: 
حذف ايران از جاده ابريشم 

فضاسازي رسانه اي است
ح�ذف اي�ران از ج�اده ابريش�م فضاس�ازي رس�انه اي ب�راي 
نادي�ده گرفت�ن مزيت ه�اي جغرافياي�ي كش�ورمان اس�ت.

 ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت درباره شايعات مجازي درباره 
حذف ايران از مسير ريلي جاده ابريشم گفت: در شرايطي كه كشورها به دنبال 
تأمين منافعشان هستند يكي از موضوعاتي كه اين روزها در عرصه بين المللي 
مطرح مي ش��ود رقابت براي ايجاد راه هاي ترانزيتي به منظور دسترسي به 
بازارها و مكان هاي توليد بوده، از اين جه��ت رقابت در راه ها به يك مبحث 

جدي تشكيل شده است. 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ادامه داد: 
كشور هاي مختلفي در موضوع ترانزيت سرمايه گذاري مي كنند اما مزيت هاي 
جغرافيايي كشورمان باعث شده تا نسبت به سايركشورها در موقعيت ويژه 
ترانزيتي قرار بگيرد. وي افزود: اين موضوع باعث شده تا ايران به دليل قرار 
گرفتن در يكي از نقاط جغرافيايي استراتژيك جهان به محور ترانزيتي پرتردد 
براي دسترسي به بازار هاي شرق آسيا و غرب آسيا تبديل شود. عمويي بيان 
كرد: با توجه به وجود منابع مختلف در اطراف كشورمان، تعدد همسايگان 
مي تواند براي ايران مزيت ترانزيتي و جغرافيايي به عنوان محور تبادالت شرق 
به دنبال داشته باشد. به همين جهت در بخش عمده اي از نقشه هاي تاريخي 
مانند نقشه ماركوپولو و جاده ابريشم، ايران هميشه جزو مسيرهاي اصلي و 
محوري براي تردد بوده است. وي ابراز كرد: در سال هاي اخير بايد توجه داشت 
كه برخي از كشور ها تالش مي كنند تا جايگاه مهم جغرافيايي منطقه اي ايران 
را ناديده بگيرند كه اين به معناي دعوت به مبارزه با طبيعت و جغرافياست، به 
همين جهت، چنين تالش هايي نمي تواند مؤثر باشد.  سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان كرد: وظيفه نهادهاي دولتي مانند 
وزارت راه و مجلس در اين شرايط كمك به تقويت و گسترش مسير ترانزيتي 
جمهوري اسالمي ايران است. ترانزيت كاال از طريق هوايي، دريايي و زميني 
به صورت جاده اي و ريلي براي كشورمان آورده هاي اقتصادي دارد كه مي تواند 
زمينه ساز فراهم شدن اشتغال و بخشي از زنجيره توليد در داخل ايران باشد از 
اين رو بايد از فرصت هاي موجود به صورت حداكثري استفاده كنيم. عمويي 
تصريح كرد: موقعيت ويژه جغرافيايي ايران ايجاب مي كند تا توجه ويژه اي به 
بحث ترانزيت داشته باشيم و جايگاه مان را در بين مسيرهاي ترانزيتي موجود 
ارتقا دهيم. وي عنوان كرد: اخباري كه در مورد حذف ايران از جاده ابريشم 
مطرح مي شود، فضاسازي رسانه اي اس��ت و با اين گونه بازي هاي رسانه اي 

مزيت هاي تجاري و جغرافيايي كشورمان پنهان نمي شود. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: بايد بدانيم 
كه هر كشوري تالش هاي خودش را براي دسترسي به بازار غرب و شرق دارد 
كه بعضا نقشه هاي مختلفي منتشر مي ش��ود، اما از آنجايي كه بيانگر تمام 
واقعيت ها نيست، اعتباري ندارد. وي يادآور شد: ايران در حوزه هاي جغرافيايي 
داراي مزيت هاي نسبي مانند دسترسي ارزان قيمت زميني، هوايي و دريايي 
به شرق و غرب است به همين جهت بايد تالش هاي بيشتري براي تبديل 

ظرفيت هاي بالقوه ترانزيتي، به ظرفيت هاي بالفعل صورت گيرد. 
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 نماي نزديك

 پاسخ هر متخاصمي را در كم ترين زمان خواهيم داد
 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح انتخاب اهداف ۱800 كيلومتري در رزمايش پيامبر اعظم را معنادار 
عنوان كرد و گفت: هر چند قصد هيچ تهاجمي را نداريم اما چنانچه هر متخاصمي نيت سوئي نسبت 

به كشور ما داشته باشد، با تمام توان و در كم ترين زمان مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. 
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري در حاش��يه برگزاري مرحله نهايي رزمايش كه در منطقه 
عمومي كوير مركزي ايران برگزار ش��د، اظهار ك��رد: رزمايش هاي ۱5 روز اخي��ر كه تا پنج روز 
آينده-  كه در زمان فشرده و تقريباً همزمان انجام مي شود - نش��ان دهنده آمادگي فوق العاده 
نيروهاي مس��لح در تمامي ابعاد زميني، هوايي، دريايي و پدافند هوايي و موشكي است. وي با 
اشاره به برگزاري رزمايش پيامبر اعظم ۱5 سپاه با اجراي عمليات تركيبي و شليك موشك در 
كالس هاي متنوع گفت: برگزاري رزمايش گسترده پيامبر اعظم ۱5 نشان دهنده اين است كه 
قدرت موشكي جمهوري اسالمي ايران در بردهاي كوتاه، متوسط و بلند با تمام قوا آماده دفاع از 
ميهن اسالمي، منافع ملي و اهداف جمهوري اسالمي ايران است. سرلشكر باقري انتخاب اهدافي 
در فاصله بيش از ۱800 كيلومتر در جنوب درياي عمان و ابتداي اقيانوس هند را معنادار توصيف 
و تصريح كرد: انتخاب انبوهي از موشك هاي دوربرد براي اهداف دريايي نشانگر اين است كه اگر 
دشمنان جمهوري اسالمي نيت سوئي نسبت به منافع ملي، مسيرهاي تجارت دريايي و سرزمين 

ما داشته باشند، با اقدام موشكي مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح برگزاري اين رزمايش را نشان دهنده قدرت دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران در صيانت از منافع ملي توصيف و تأكيد كرد: هر چند قصد انجام هيچ تهاجمي را 
نداريم اما با اين رزمايش ها اعالم مي كنيم چنانچه هر متخاصمي نيت سوئي نسبت به كشور ما 

داشته باشد، با تمام توان و در كم ترين زمان مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. 


