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گزارش

فرمانده كل سپاه:

افتخار ملت ایران تأثیر نگرفتن از عملیات روانی دشمن است

محسن رنگین کمان| دفاع پرس

دفاعمقدسبرايهميشهبهماعزتداد،تصورجهان
را از ملت ايران واقعي كرد و عناصري براي ملت ما
س�اخت تا اين هويت با آن عناصر شناخته شود.

به گزارش سپاه نيوز ،سردار سرلشكر پاسدارحسين
سالمي ،فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي
صبح ديروز در دومين روز از همايش سراسري مديران
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ،با بيان
اينكه صورت معنوي شخصيت يك جامعه ميتواند
بسيار بزرگتر از اضالع ظاهري آن باشد ،عنوان كرد :اگر
يك ملت تابع يك مكتب و ارزشهاي واال ،تعاليبخش
و قدرتآفرين باش��ند ،قطعاً سرانجا ِم خوبي خواهند
داشت.
سرلش��كر س�لامي گفت :قهرمانان يك كش��ور نيز
س��رمايههاي معنوي و سرچش��مه حركت هستند.
قهرمانان جامعه س��يال بوده و متعلق ب��ه يك زمان
خاص نيستند و از طرفي برخي از واقعهها در گذشته
نميمانند و كهنگيناپذير محسوب ميشوند كه اتفاقاً
فرهنگساز و گنجينه افتخار هستند.قهرمانان يك
كشور نيز س��رمايههاي معنوي و سرچشمه حركت
هستند .قهرمانان جامعه سيال بوده و متعلق به يك
زمان خاص نيس��تند و از طرفي برخي از واقعهها در
گذشته نميمانند و كهنگيناپذير محسوب ميشوند
كه اتفاقاً فرهنگساز و گنجينه افتخار هستند .نمونه
اين واقعيتها وقايع صدر اس�لام مانند عاشورا است.
ويژگيهاي��ي مانند ف��داكاري ،وفاداري ،ش��جاعت،
بخش��ش ،كرامت ،روح آزادگي و ش��رف و مقاومت،
ثبات قدم از درون وقايع مهم صدر اسالم مانند عاشورا
ميجوشد و انسانها را ميسازد.
فرمانده كل س��پاه ادامه داد :ش��خصيتها و علما و
شهيداننيزاينچنينهستندودرگذشتهباقينماندند؛
نمونه بارز آنها شهيد سليماني است كه منبع واقعي
اعتقاد بوده و قدرت اصلي ما محسوب ميشوند .دفاع
مقدس ه��م اينچنين بود كه داراي هويت اس��ت كه
بخشي از هويت ملي ما است و از طرفي سازنده بخش
مهمي از فرهنگ ما محسوب ميشود.

دفاع مقدس به ملت ايران عزت داد
سرلشكر سالمي بيان كرد :هر ملتي ممكن است كه
يك بار براي هميشه زنده بماند و يك بار براي هميشه
بميرد و با خود او است كه چگونه با حوادث روبهرو شود،
بنابرايندفاعمقدسازيكجهتمنشأحياتمااستو
يكحياتطيبهبرايجامعهاست،چراكهدشمندرآن
دوران اراده كرده بود كه ملت ما را به قتل برساند.
ويبابياناينكهاگرملتيتسليمشودبهندرتميتواند
تجديدحياتكند،عنوانكرد:دشمناندردفاعمقدس
به دنبال تسليم شدن ايران اس�لامي بودن د اما دفاع
مقدس براي هميشه به ما عزت داد ،تصور جهان را از
ملت ايران واقعي كرد و عناصري براي ملت ما ساخت تا

اين هويت با آن عناصر شناخته شود .فرمانده كل سپاه
اظهار داشت :دفاع مقدس نقطه آغاز تعليم ثبات قدم
در ميادين سخت و در قلب خطر بود و ما بايد مقاومت
را مش��ق ميكرديم و در يك ميدان سخت ظرفيت
ايستادگي را ايجاد ميكرديم.
سرلش��كر س�لامي تأكيد كرد :هيچ ملتي به خودي
خودي مقاوم نميشود .براي قوي بودن بايد با دشمنان
بزرگ كش��تي گرفت و در قلب نبرد ايس��تاد .بدون
ايستادگي و ثبات قدم هيچ ملتي مقاوم نخواهد شد و
جنگ ،پرورشگاه ايمان ملت ايران بود.
وي گفت :كينه دشمنان از انقالب ،ملت ايران را وارد
كارزار دفاع مقدس كرد كه آن دوران ،ملت را عزيز كرد

نماي نزديك

دستهاي ما به نيابت از ملت ايران روي ماشه است
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه دستهاي ما به نيابت از ملت بزرگ ايران روي ماشه است ،گفت:
رزمايشهاي اخير نيروهاي مسلح حاوي پيامي صريح به دشمنان بود تا دچار خطاي محاسباتي
نشوند .سردار سرلشكر پاسدار سالمي در حاشيه دومين روز از همايش سراسري مديران بنياد
حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت :برگزاري رزمايشهاي
اخير نيروهاي مسلح نشاندهنده قدرت بازدارندگي جمهوري اسالمی ايران است تا دشمنان اين
مملكت در محاسبات و قراردادهايشان نسبت به قدرت دفاعي كشور عزيز ايران ،دچار خطاي در
محاسبه نشوند .وي ادامه داد :رزمايشهاي اخير ،اراده ملت عزيز ايران را براي دفاع از دستاوردهاي
انقالب اسالمي ،استقالل ،تماميت ارضي و اقتدار خود به دشمنان نشان داد.
فرمانده كل سپاه افزود :اين رزمايشها براي ملت ايران مايه آرامش و اعتماد به نفس بود و براي
دشمنان جمهوري اسالمي ايران اين پيام جدي و واقعي را داشت كه با هيچكس در موضوع دفاع
از هويت ،استقالل ،عزت و شرف خود تعارف نداريم و در مقابل دشمنان ،آماده هستيم .سالمي
تأكيد كرد :دستهاي ما به نيابت از ملت بزرگ ايران روي ماشه است و فرزندان انقالبي اين ملت
چه در مرزها ،چه در قلب سرزمين و چه در اعماق س��رزمينهاي دور دست آمادگي دارند كه از
ملت عزيزمان در همه شرايط دفاع كنند .وي گفت :از ملت بزرگ ايران صميمانه تشكر ميكنيم و
قدردانآنهاهستيموخودرافداييآنهاميدانيمكهدرسختترينلحظاتتاريخ،صفحاتزرينياز
شجاعت ،صبر ،ايستادگي و ثبات قدم آفريدند و الهامبخش ما در حركتهاي دفاعي شدند .فرمانده
كلسپاهاظهارداشت:مامطمئنهستيمكههمهروندهايسياسيوامنيتيهمانطوركهتاكنون
به نفع مردم ايران رقم خورده است در آينده هم همينگونه خواهد شد.

بهارستان

و نشان داد كه جهاد و اسالم منشأ حيات ما است و وقتي
ملت ما لباس جهاد را به تن ك��رد ،خداوند متعال نيز
لباس عزت را تن ملت ايران كرد.
فرمانده كل سپاه افزود :دفاع مقدس عقيده و انديشه
براي شكست نخوردن ،بلكه شكست دادن را به ما ياد
داد و وقتي ملتي بزرگ ش��ود ،ديگر شكست نخواهد
خورد .دشمن همه جا را ميدان مركزي جنگ كرد و
حتي ذهن و قلب مردم ميدان جنگ شد .آنها به دنبال
سس��ت كردن اعتقادات مردم بودند و ميخواستند
اين اعتقادات را در ذهن مردم با ترديد مواجه كنن د اما
رهبري و ملت همه جا با تكيه بر آموزههاي اسالم پيش
رفتند به طوري كه دشمن عقب نشست و قدرتهاي
وسيعي در جهان ساخته شد ،دلهاي بسياري تسكين
يافت ،ولي فقيه در ميدان خطر ايستاد و امروز دشمنان
از ما هراس دارند.
آرزوهاي دشمن روي كاغذ ماند
سردار سالمي افزود :دش��من به تدريج از قلب ميدان
جهاد به حاشيه ميدان گريخت و آرزوهاي او روي كاغذ
و در ذهنش ماند به طوري كه قدرت تفكر خالقانه از او
گرفته شد .دشمنان بدون تدبير حركت كردند؛ چون
مدام در مقابل ابتكارات ولي فقيه قرار ميگرفتند و در
هر كجا ميخواستند دولتسازي كنند ،اين آرزو از آنها
سلب ميش��د كه نمونه آن را در عراق و سوريه شاهد
بوديم .تمام مهرههاي آنها در منطقه سوختند و با تمام
ابتكارات در عمليات رواني اقدام كردند ،اما نتوانستند
ملت ايران و مسلمانان را تحت تأثير قرار دهند .مردم
هرگز تحت تأثير شائبههاي دشمن قرار نگرفتند و اين
بزرگترين مدال افتخار ملت است كه در عمليات رواني
دشمن عمل نكردند ،قدرت تشخيص دوست از دشمن
را دادند و با توسل و ايستادگي به پيروزي رسيدند.
فرمانده كل سپاه اضافه كرد :دشمنان همه دروازههاي
اقتصادي را به روي ايران بس��تند ،ما را تحريم كردند
و فش��ار سياس��ي را تا حد ممكن افزايش دادند ،ولی
ما هميشه در حال حفظ انقالب هستيم ،چراكه آنها
همواره به دنبال ضربه زدن به انقالب هستند .قدرت
ما همان قدرت نظام واليي اس��ت كه ميتواند تا اين
اندازه قدرتمند شود و دش��منان را در تمام عرصهها
شكست دهد.
وي با بيان اينكه دش��من امروز به حاشيه رانده شده
است ،افزود :دشمن با همه ظرفيت متمركز شده بود،
اما فشار حداكثري آنها بيش از همه ،خود آنها را خسته
و سست كرد ،اما ملت ما ايستادگي قدرتمندي دارد.
ما امروز از نيلها عبور كردهايم و ملت ايران بسياري از
تحريمها را خنثي كردهاند.
س�نگر امريكاييها امروز ب�ه كنگره منتقل
شده است
س��ردار س�لامي بيان كرد :امريكا نميخواهد مردم
خودش را سير كند و ميليونها انس��ان در آن كشور
شبها با گرسنگي ميخوابند و آنها بايد به فكر مردم
خودشان باشند .تكيهگاه ما امريكا نيست؛ چراكه ما به
خدا اتكا كردهايم و از اين به بعد نيز خواهيم كرد .نقطه
تمركزدشمن،امروزحفظكنگرهامريكاستوايننشان
از پوسيدگي نظام آنها دارد.سنگر امريكاييها امروز به
كنگره منتقل شده است؛ هرچند مشركان ،منافقان و
كافران نپسندند ،اما نور خدا جلوهگر شده است.
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ما امروز با اعتقاد بيشتر به
خداوتبعيتمحضازوليامرمقابلدشمنايستادهايم،
گفت :ما راه غلبه بر دشمن را آموختهايم و ابزارهاي آن
را نيز فراهم كردهايم .خدا خلف وعده نخواهد كرد .ما
خواهيم ماند و دشمن را به ذلت خواهيم كشاند.

رئيس كميسيون امنيت ملي:

تحريمها لغو نشود ،دوربينهاي آژانس جمعآوري ميشود

چنانچ�ه اروپا ب�ه تعهدات خ�ود عم�ل نكرده
و تحريمهاي بانك�ي و نفتي را رف�ع نكند ،تمام
دسترسي آژانس اتمي طبق پروتكل الحاقي قطع
و ارتباط ما ب�ا آژانس در حد  NPTخواهد ش�د.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مجتبي ذوالنوري
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي

در حاشيه جلسه كميس��يون امنيت ملي در جمع
خبرنگاران درباره اجراي قانون اقدام راهبردي مجلس
براي لغو تحريمها گفت :اين قانون اقدام راهبري در
۹ماده براي رفع تحريمها و تأمين منافع ملي تصويب
شده و تا سوم اس��فند چنانچه اروپا به تعهدات خود
عمل نكرده و تحريمهاي بانكي و نفتي را رفع نكند،

  آرزوي اصالحطلبان ،خاطره اصولگرايان!

ویژ ه

كمتر از يك ماه پيش بخش فارسي بيبيسي 80،ساله و تلويزيون فارسي
آن 12سالهشد.بنگاهسخنپراكنيبريتانيا()BBCدرسال 1922ميالدي
با نام «بنگاه سخنپراكني بريتانيا با مسئوليت محدود» بنيانگذاري و در
سال  1927پس از دريافت پروان ه سلطنتي تبديل به يك شركت دولتي
شد .امروزه مسئوالن شبكه جهاني بی بی سی ترجيح ميدهند نام پيشين
بخش بينالملل بی بی سی يعني «سرويس امپراتوري» (BBC Empire
 )Serviceرا بهخاطر مخاطبان خود نياورند يا آن را اينگونه توجيه كنند:
«اين نام نه براي پيشبرد اهداف امپرياليستي كه براي متحد كردن مردم
انگليسيزبان كشوري كه در آن زمان امپراتوري بريتانيا ناميده ميشد،
انتخابشده بود!» ازاينرو گردانندگان بخش جهاني بی بی سی ،از سال
 1988نام جديد «سرويس جهاني بی بی سی» را جايگزين آن كردهاند.
اگرچهبيبيسيامروزهرسانهايبينالملليوبرايمخاطبانمتنوعجهاني
است ،اما براي فارسيزبانان و بهويژه ايرانيان برنامه و راهبردي مشخص و
ويژه داشته است .علت اين توجه ويژه و قابلتأمل به ايرانيان چيست؟ پاسخ
به اين سؤال را بايد در البهالي سطور تاريخ جستوجو كرد.
بخش فارسي راديو بی بی سی در آخرين روزهاي دسامبر  1940درست
هشت ماه پيش از سوم شهريور  ،1320آغاز به كار كرد .با توجه به نگراني
بريتانيا از نفوذ تبليغاتي آلمان در ايران ،سه ماه پس از آغاز جنگ جهاني
دوم ضرورت تأسيس بخش فارسي بی بی سی از سوي «سِ ر ريدر بوالرد»
به لندن گزارش شد 40.روز بعد اين پيشنهاد ،تأييد و به بوالرد ابالغ شد كه
وزارت خارجه و خزانهداري ،بودج ه الزم براي تأسيس بخش فارسي را آماده
كردهاند .بدينترتيب ،دولت بريتانيا در تاريخ  29دسامبر  1940برابر با 8
ديماه  1319راديو « »BBCفارسي را راهاندازي كرد .بی بی سی فارسي
از ابتداي تأسيس تا پايان تابستان  1320درگير كارزار بيوقفهاي براي و
آمادهسازي افكار عمومي براي اشغال ايران بود.
ازآنجا كه اشغال ايران در راهبردهاي كالن متفقين و بهويژه انگلستان طي
جنگ ،جايگاه ويژهاي داش��ت ،الزم بود قبل از اشغال سرزميني ،افكار و
اذهان ايرانيان به اشغال درآيد و در چنين شرايطي راديو فارسي بی بیسی
نخست در رقابت با بخش فارسي راديو آلمان در جهت همراه سازي مردم
ايران با اهداف متفقين تالش مينمود و در ضمن زمينه را براي اش��غال
ايران فراهم ميساخت .امري كه هشت ماه بعد و در شهريور  1320جنبه
عملي پيدا كرد.
ماجراي توجه بی بی س��ی به همينجا ختم نش��د .پسازآن كه سايت
اينترنتي فارسي بی بی سی راهاندازي شد ،دقيقاً  68سال بعد از تأسيس
راديوي فارسي ،شبكه تلويزيوني بی بی سی فارسي ،بهعنوان دومين شبكه
تلويزيوني بی بی سی غيرانگليسيزبان بعد از شبكه تلويزيوني عربي در
 25دي سال  - 1387يعني شش ماه به انتخابات دهم رياست جمهوري
ايران -آغاز به كار كرد .اين تالقي چندان عجيب نبود .اين شبكه كه ابتدا
برنامههاي روزانه خود را هر روزه از ساعت  17تا يك بامداد پخش میکرد
در جريان انتخابات رياست جمهوري و فتنه  88پخش خود را تا حدود 24
ساعت افزايش داد و از اين ظرفيت بسيار مؤثر ارتباطي خود براي هدايت
افكار عمومي بهرهگيري كرد.
جالب آن است كه «بهروز آفاق»  -رئيس وقت منطقه آسيا در سرويس
جهاني بی بی سی و از عناصر فرقه ضاله بهاييت -در خصوص عالقه عجيب
انگليسيها به اطالعرساني (!) به فارسيزبانان مدعي بود« :زبان فارسي
براي بی بی سی خيلي اهميت دارد ،چون صد ميليون فارسيزبان در دنيا
داريم » .البته او توضيح نميدهد كه چرا درحاليكه بيش از يك ميليارد نفر
چينيزبان و 800ميليون نفر فرانسويزبان در دنيا داريم ،بی بی سی دلسوز
آنان نگرديده و فارسيزبانان را بر تمامي آنها ترجيح داده بود؟ نكته جالب
ديگرآنكهمردمجزيرهانگليسبرايمشاهدهكانالهايمختلفبیبیسی
داخلي بايد هزينه و ماليات بپردازند ،اما اين تلويزيون بهصورت رايگان براي
مردم فارسيزبان برنامه پخش ميكند! اين مسئله تا حدي شگفتانگيز
بود كه راهاندازي تلويزيون فارسي بی بی سی در همان ابتدا با مخالفتهايي
در داخل جامعه انگليس مواجه گرديد ،بهگونهاي كه روزنامه «ديليميل»
چاپ لندن گزارش داد كه يكي از نمايندگان مجلس انگليس راهاندازي اين
تلويزيون را در راستاي «امپرياليسم رسانهاي بی بی سی» خوانده است.
هرچند دولت انگليس همان زمان براي راهاندازي شبكه بی بی سی فارسي
 15ميليون پوند ( 22ميليون دالر) اختص��اص داد اما اهميت راهبردي
اين ش��بكه براي اهداف دولت تا بدانجا بود كه دو سال بعد و در زماني كه
وزارت خارجه انگلستان و منابع مالي شبكه بی بی سی ،اعالم كردند كه
بخش اعظمي از بودجه اختصاص داده ش��ده به دپارتمان بينالمللي بی
بی سی جهت برنامههاي برونمرزي كاهش يافته و بی بی سی مجبور به
كاهش كارمندان و همچنين بودجه اختصاص داده شده به اين بخشهاي
بينالمللي شد ،اما بخش فارسي بی بی سی نهتنها با مشكل مالي مواجه
نشدبلكهباافزايشتعدادامكانات،نيرووبودجههمراهگرديد،حتيرسانهها
خبر دادند كه مكان بخش فارسي بی بی سی به محل جديد و بزرگتري
منتقلش��ده كه داراي امكانات بيشتر و س��اختمان مجهز و تجهيزاتي
قابلتوجه است .از يكسو تجربه سياس��ت كاسبكارانه و منفعتطلبانه
دولتمردان انگليسي و از سوي ديگر مخصوصاً خرج اينچنيني آنان براي
بخش فارسي ،اجازه نميدهد كه تصور کنیم توجه ويژه دولت انگلستان
و بنگاه خبرپراكني آن به فارسيزبانان صرفاً از روي حس انساندوستي و
توسعه جريان آزاد اطالعات  -دو شعار دروغي كه غربيان عدم پايبندي خود
را بدان بارها ثابت کردهاند -بوده باشد.
اكنون  80سال از كار بخش فارسي بيبيسي و  12سال از عمر تلويزيون
آن ميگذرد .رسانهاي كه راديوي آن براي زمينهسازي جهت اشغال ايران
و تلويزيون آن جهت بيثباتسازي و مش��تعل نمودن آتش فتنه  88به
راه افتاد .كارنامه بيبيسي و مزدوران فارسيزبان ملكه بريتانيا در طول
 80س��ال گذش��ته ،آكنده از تالش براي فتنهانگيزي ،اختالفافكني و
ازخودبيگانهسازي ايرانياني بوده است تا راه براي لشكركشي نظامي و رواني
استعمار پير هموار گردد.
بيبيسيباهمهرنگولعابوزرقوبرقفريبندهاشكهحاصلقرنهاتجربه
استعماري لندننشينان است ،اما يك واقعيت را نميتواند پنهان سازد و آن
تبلور عيني «تفرقه بينداز و حكومت كن» ( )Divide and ruleمعروف
انگليسيهاست كه در طول چند قرن اخير راه براي نفوذ استعمارگران به
بس��ياري از جوامع باز كرده است .نياز نيس��ت راه دوري برويم در همين
ماجراهاي چند سال اخير از جمله «ديماه « ،»96آبان « ،»98هواپيماي
اوكرايني» و  ...بيبيسي فارسي نقش خود را بيمحابا به اجرا درميآورد و تا
آن حدپردهبرافتادكهسفير انگلستاندر تهراننيزخوددر ميان اغتشاشات
ناكام بعد از سقوط هواپيما ظاهر شد.
البته نميتوان منكر ظاهر نسبتاً حرفهاي بيبيسي شد .شبكه «بی بی
سی» تالش ميكند با بهرهگيري از كارشناسان گوناگون و حتي از درون
ايران ،محتواي پيامها را بهگون��هاي درهمتنيده طراحي كند كه بيننده،
بيمحابا در معرض پيامهاي گوناگون قرار گيرد؛ در اين راه ،از روانشناسي
رنگها،شيوهسريعاجرا،تقدموتأخرهدفمنداخبار،شيوهبديعمصاحبهها
و پرهيز از اظهارنظرهاي صريح و دور از هرگونه رفتار كليشهاي مرسوم بهره
ميگيرد .سرعت اجرا ،قدرت فكر كردن را از مخاطب ميگيرد .هزينه كردن
مبالغهنگفتيازمالياتشهروندانانگليسيحتيدراوجبحرانماليغربو
توجههمهجانبهقدرتهايغربيبهاينشبكه،بامخاطباناصلياينشبكه
كه همانا جامعه ايراني هستند و نيز احتمال توفيق اين شبكه در جذب و
هدايت غيرمستقيم اين مخاطبان بيارتباط نيست.
در دورهاي كه قدرت نرم پايه اصلي برتري در معادلههاي بينالمللي را شكل
ميدهد ،تفوق بر جامعهاي كه مهمترين رقيب براي هژموني نظام سلطه
است و فروپاشي از درون نظامي كه قدرت نظام سلطه را به چالش كشيده
است ،آنقدر ارزش دارد كه مبالغي بسيار بيش از اينها براي آن صرف شود.
بيشك هركه اندكي با معيارهاي سياستگذاري و عمل قدرتهاي غربي
آشنايي داشته باشد ،اين پاسخ را بهسرعت خواهد داد كه رسانه انگليسي
هيچگاه دلسوز ملت ايران نبوده و نيست!
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زماني كه در تابستان 96دولت دوم حسن روحاني ميخواست به
مجلس معرفي شود و ازدحام فشارها و سهمخواهيها و رايزنيها
براي انتخاب وزرا بود ،برخي اصالحطلبان خواستار معرفي يك
وزير زن ش��دند و همان زمان توئیتي در توئیتر دست به دست
ميچرخيد كه «وزير زن براي شما آرزوست ،براي ما خاطرهاست»
كه اش��اره به اصولگرا بودن تنها وزير زن در جمهوري اسالمي
داشت؛ مرضيه دستجردي ،وزير بهداشت و درمان در دولت دوم
محمود احمدينژاد.
با اين مقدمه ،به تيتر اصلي روزنامه آرمان كه از مصاحبه با فاطمه
راكعي ،فعال سياسي اصالحطلب گرفته شده ،نگاهي خواهيم
انداخت .روزنامه آرمان از قول راكعي تيتر زده كه «حضور زنان
در مديريت؟  -اصولگرايان باور ندارند» و اين سؤال مهم را ايجاد
كرده كه با اصولگرايان چه كار داريد وقتي دولت دستتان است؟
بر فرض كه اصولگرايان به حضور زنان در مديريت اعتقاد ندارند،
اوالً ش��مايي كه اعتقاد داريد ،چه كردهايد كه طي هشت سال
دولت خاتمي و هشت سال دولت روحاني ،دولتهايتان غيراز
معاونت زنان ،چند معاون زن داش��تهاند؟ چند وزير زن؟ چند
استاندار زن؟ ش��وراها را در اختيار داشتيد ،چند شهردار زن در
كالنشهرها منصوب كرديد؟ مجلس را در اختيار داشتيد ،چند
رئيسكميسيونوعضوهيئترئيسهمجلسرابهزنانسپرديد؟
وزارت خارجه دستتان بود ،چند سفير زن داشتيد؟

تمامدسترسيآژانساتميطبقپروتكلالحاقيقطع
خواهد شد و ارتباط ما با آژانس در حد  NPTخواهد
شد .دوربينهاي آنها جمع آوري خواهد شد ،اما در
قانون اخراج بازرسان آژانس پيش بيني نشده است؛
اين قانون سوم اس��فند اجرايي ميشود و اگر كسي
بخواهد امتناع كند ،در قانون برخورد جدي قضايي

جالب آنكه فاطمه راكعي در اين مصاحبه ميگويد« :در دوران
فعلي حس ميكنم ،كمتر زناني باشند كه به دليل خشونتهاي
سياس��ي اعم از لفظي و فيزيكي و با روحيه مادران��ه خود وارد
سياست شوند ...بعيد است در ش��رايط فعلي ،زني با دارا بودن
آمادگي روحي و عشقي كه عموماً زنان بزرگ اين جامعه براي
وقف خود در مسير آرمانهاي اصيل انقالبي و اجتماعي دارند،
براي نامزدي در انتخابات پيش بيايد » .و فضاي سياسي را دور از
روحيه زنانه ميداند و عم ً
ال ضد ادعاهاي خود موضع ميگيرد! از
سويي زنان اصالحطلب كه سابقه اجرايي در حد معاون دولت و
شهرداري و فرمانداري و سفير و وزير ندارند ،چطور ميخواهند
بي تجربه ،رئيسجمهور شوند؟!
روشن اس��ت كه اصالحطلبان طبق معمول به دنبال نمايشي
تبليغاتي و راه انداختن دروغ «من خوبم و واي از دست رقيب»
هستند .وگرنه همان مرحوم اعظم طالقاني هم كه نماد تالش
اصالحطلبانبرايرياستجمهوريزنانبود،درحاليثبتنامش
براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري مورد حمايت
رسانهاي اصالحطلبان قرار ميگرفت كه هيچ گاه در دولتهاي
اصالحطلب سمتي به او سپرده نشد.

   خوب شد رئيسي رأي نياورد و دالر به 5
هزارتومان نرسيد!

روزنامه س��ازندگي ،ارگان حزب كارگزاران با ذوقي كه از وراي
كاغذ روزنامه و فاصله دور هم قابل رؤيت است ،تيتر زده« :سقوط

به عنوان ضمانت اجرايي در نظر گرفته ش��ده است.
ذوالنوري گفت :روح قانون قطع كردن دسترس��ي
بازرسان آژانس به مراكز هس��تهاي ايران است و در
ماده ۹قانون اقدام راهبردي مجلس براي لغو تحريمها
جرمانگاري پيش بيني ش��ده كه ب��ه صورت جدي
برخورد قضايي الزم صورت گيرد.

دالر» و نوش��ته« :قيمت دالر به  ۲۲هزارتومان رسيد و قيمت
س��كه به زير  ۱۰ميليون تومان .آيا وعده روحاني براي دالر ۱۵
هزارتوماني پيش از سال جديد محقق ميشود؟»
به نظر ميرس��د اصالحطلبان قصد مزاح دارند و لطيفه تعريف
ميكنند؛ وگرنه كه وعده روحاني در گفتوگوي سال  96با رضا
رشيدپور در مورد دالر اين بود« :خيال مردم از بابت دالر راحت
باشد » .و البته آن زمان قيمت دالر ،حدود  4500تومان بود!
روزنامه اعتماد هم خود را از اين لطيفه گويي ،محروم نكرده و در
گزارشي با عنوان «س��قوط روزانه نرخ دالر» نوشت« :نرخ دالر
با افزايش خوشبينيها در بازار ارز،كاهش��ي ش��ده است ...اگر
صحبتهاي رئيسجمهور درباره كاهش ن��رخ دالر به  ۱۵هزار
تومان تحقق پيدا كند ،بانك مركزي مجبور اس��ت نرخ دالر در
سامانه نيما را تا حد زيادي كاهش دهد .قيمت دالر از شهريور
سال جاري تاكنون بيش از يكچهارم ارزش خود را از دست داده
است .بيشترين قيمت دالر در هفته آخر مهرماه حدود  ۳۲هزار
و  ۲۰۰تومان بود و دالر در معامالت ديروز تا كف كانال  ۲۲هزار
تومان ارزان شده است».
سال  ،96جهانگيري و روحاني و كل عقبه رسانهاي و تبليغاتي
اصالحطلبانميگفتنداگررئيسيياقاليبافرئيسجمهورشوند،
باافزايشقيمتدالروطالمواجهخواهيمشدوحتيممكناست
دالر به 5هزار تومان برسد! حال آنكه در دولت روحاني دالر به33
هزار تومان رسيد .گفتنياست ،سال 92كه حسن روحاني رئيس
جمهور شد ،قيمت دالر حدود 3هزار تومان بود.

رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش آغاز شد

اقتدار دریایی ارتش ایران
در سواحل مکران

رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در
سواحل مكران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي ارتش ،رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش
صبح ديروز با حضور امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي ،فرمانده كل
ارتش جمهوري اسالمي ايران؛ امير سرتيپ كيومرث حيدري ،فرمانده
نيروي زميني و فرماندهان ،مس��ئوالن ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد
ارتش و با شركت تيپهاي هوابرد شيراز ،نيروي مخصوص ،واكنش سريع
و با پشتيباني نيروي هوايي و به طور گسترده هوانيروز ارتش در سواحل
مكران آغاز شد .اين رزمايش با هدف ارزيابي ميزان آمادگي رزمي يگانهاي
نيروي زميني ارتش در مقابله با تهديدها و انتقال سريع نيروها از مناطق
سرزمينيبهمنطقهمأموریتبرابرطرحهايپيشبينيشدهآغازشدوطي
آن انواع تاكتيكهاي خالقانه بومي به منظور ارزيابي مهارتهاي چندگانه
تيپهاي حرفهاي نيروي زميني ارتش عملياتي ميشود.
عملياتمشتركهوابردباتجهيزاتمكانيزههجومي
امير سرتيپ شرفي ،سخنگوي رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش
گفت :تيپ  ۵۵هوابرد نيروي زميني ارتش در مرحله نخست رزمايش با
اجرايعملياتچتربازيوبااستفادهازنفربرهاي BMP2كهبراينخستين
بار در جريان اين رزمايش به صورت تركيبي انجام شد ،طرحهاي عمليات
آفندي را اجرا كردند .وي ادامه داد :نيروهاي هوابرد در قالب صدها چترباز
طي يك عمليات از پيش تعيين شده توسط چندين فروند هواپيماي سي
 ۱۳۰نيروي هوايي ارتش با پرش هماهنگ و دقيق در نقاط تعيين شده
فرودآمدندوهمزمانبابارريزيتسليحاتوتجهيزاتنظاميازجملهموتور
سيكلتها ،موشك اندازهاي ۱۰۷ميليمتري و توپهاي ۲۳ميليمتري در
منطقه عمومي رزمايش ،با بهرهگيري از اين تجهيزات اهداف تعيين شده
در ساحل را مورد حمله قرار داده و تصرف كردند .امير شرفي افزود :استفاده
از نفربرهاي ارتقا يافته توس��ط نيروهاي هوابرد ،اجراي عمليات تاخت با
بهره گيري و پشتيباني از انواع سالحها ،تصرف مناطق ساحلي ،بارگيري
تجهيزاتزرهيو تسليحاتنيمهسنگيندركمترينزمانممكنواجراي
يك عمليات منطبق با صحنههاي واقعي از جمله نقاط قوت تيپ هوابرد و
نيروهاي واكنش سريع نزاجا در اين مرحله از رزمايش است.
اجراي عمليات تركيبي تيپ ۶۵نيروي مخصوص
س��خنگوي رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش همچنين با اشاره به
آمادگي نيروهاي مخصوص و واكنش سريع نزاجا ،اظهار داشت :تيپ ۶۵
نيروي مخصوص با اجراي عمليات متحرك هوايي ،به صورت تركيبي و
همزمان عمليات نفوذ و تهاجم را با موفقيت انجام داد .وي افزود :غواصان
تيپ  ۶۵نيروي مخصوص ارت��ش در اين بخش از رزماي��ش به دو گروه
تقسيم شده و با بالگردهاي شنوك در سطح آب فرود آمده و به عمق دريا
نفوذ كردند و اهداف دريايي را منهدم و گروه دوم نيز با انهدام پايگاههاي
تعبيه شده در س��احل ،به اهداف از پيش تعيين شده دست يافتند .امير
شرفي گفت :ايجاد اختالل در سامانه كنترل فرماندهي ،جنگال و مخابرات
دشمن در سطح دريا و همچنين عمليات تركيبي چتربازان غواص نيروي
زميني ارتش با پشتيباني انواع بالگردهاي هوانيروز در سطح و در آبهاي
درياي عمان يكي از تاكتيكهاي به كار گرفته شده در اين رزمايش بود كه
با موفقيت اجرا شد.

چرخه عملياتي نيروي هوايي آمادهتر از هميشه
امير سرتيپ خلبان حميد واحدي ،جانش��ين فرمانده نيروي هوايي
ارتش نيز در حاشيه برگزاري رزمايش اقتدار  ۹۹نيروي زميني ارتش
با تأكيد بر خالقيت و توانمندي خلبان��ان و كاركنان فني هواپيماي
س��ي  ۱۳۰در اين رزمايش گفت :نيروي هوايي ارتش به واسطه نوع
مأموریت و تجهيزاتي كه در اختيار دارد ،عالوه بر انجام عملياتهاي
آفندي ،يك نيروي پش��تيباني كننده بسيار مؤثر ،قوي و تأثيرگذار از
نيروهاي سطحي و زميني است .وي با اشاره به مأموریت نيروي هوايي
در رزمايش اقتدار  ۹۹نزاجا گفت :خلبانان هواپيماي س��ي 130از دو
پايگاه شهيد لشكري تهران و شهيد دوران شيراز مسئوليت پشتيباني
رزمي همه جانبه از يگانهاي زميني در اين رزمايش را برعهده داشتند
كه بارريزي ادوات و تجهي��زات نظامي و تخليه چترب��ازان نيروهاي
مخصوص در منطقه رزمايش را با موفقيت انجام دادند.

اصالت برجام لغو تحريمهاست
نه بازگشت امريكا

كارشناس مسائل امريكا گفت كه نقد دموكراتها به ترامپ اين است:
چرا از برجام خارج شدي با برجام امتياز بيشتري از ايران ميگرفتيم.

فؤاد ايزدي در گفتوگو با تسنيم با اشاره به نظر رئيس دفتر رئيس جمهور
مبني بر لزوم بازگش��ت امريكاييها به برجام قب��ل از ترامپ اظهار كرد:
دغدغه جمهوري اسالمي لغو كامل تحريمهاي غيرقانوني امريكاست و
اين مسئله براي ايران اصالت دارد .اينكه امريكا ادعاي برگشت به برجام را
داشته باشد و بعد به تعهدات خود عمل نكند ،رويكردي است كه اروپا هم
در پيش گرفته است.
كارشناس مسائل امريكا با اش��اره به اينكه اروپاييها اعالم نكردند كه از
برجام خارج ميش��وند ،به تعهدات برجام هم عم��ل نميكنند ،تصريح
كرد :اجراي برجام بهسبك اروپا بهدرد ايران نميخورد و بازگشت امريكا
به اين سطح هم مفيد نيست و ضررش هم براي ايران بيشتر است .عضو
هيئت علمي دانشگاه تهران تأكيد كرد :آنچه اهميت دارد برداشته شدن
ي است و اكنون بايدن فرصت دارد اين كار را انجام دهد،
تحريمهاي امريكاي 
اما ظاهرا ً او هم از اهرم فشار عليه ايران صحبت ميكند .وي خاطرنشان
كرد :دموكراتها به سياستهاي ترامپ منتقد هستند ،اما با تحريمها عليه
ايران موافقند و معتقدند تحريمها بايد حفظ ش��ود و حتي به توانمندي
موشكي و منطقهاي ايران هم كشيده شود؛ بنابراين بايدن نميخواهد از
فرصت بازگشت به برجام استفاده كند و ميخواهد بخشي از تحريمهاي
غيرقانوني عليه ايران را نگه دارد.

