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 براي حكام رژيم امريكا كه طي 
سال های اخير با زير پا گذاشتن 
همه قوانين و مقررات بين المللی 
وب��ا ات��كا ب��ه ق��درت نظامي و 
اقتصادي وتحري��م همه جانبه 
مردم ايران، همه ت��وان خود را 
براي فروپاش��ي يا مهار و تسليم 
نظام جمهوري اس��امي به كار 
گرفته ان��د، چيزي س��خت تر از 
اين نيس��ت كه نظاره گر باشند 
كه ايران حوزه نفوذ خود را به رغم اين فش��ارها و تحريم ها نه 
در منطقه خليج فارس و درياي عمان، بلكه تا درياي كارائيب 
كه به حياط خلوت امريكا معروف ش��ده است گسترش دهد 
و آنها حتي به رغم تهديد وتطميع ، ب��راي مهار اقتدار و نفوذ 
ايران، كاري از دست شان ساخته نباشد وايران رجزخواني هاي 
هفته هاي اخير كاخ سفيد را نسبت به حركت نفتكش هايش 
به سمت سواحل ونزوئا كه نه تنها حامل بنزين پااليشگاه هاي 
ايران براي مردم مظلوم ومحاصره ش��دن ونزوئا ، بلكه حامل 
پيام ايستادگي دو ملت محاصره ش��ده وتحت فشار مستقيم 

امريكا است، ناديده بگيرد واهداف خود را دنبال كند. 
 تيم افراطي حاكم بر كاخ سفيد كه طي س��ال های اخير براي 
محاصره دريايي و جلوگيري از ص��دور نفت خام و فراورده های 
نفتي ايران از تمام روش هاي ممكن از محاصره وتحريم اقتصادي، 
تشكيل ائتاف دريايي ، ناتوي عربي وتحريم خريداران نفت از 
ايران فروگذار نكرده است، آنگاه كه موضوع فروش بنزين ايران 
به ونزوئا مطرح شد از يك سو با اعام حركت چهار ناو جنگي و 
هواپيماي تجسسي به منطقه درياي كارائيب به تهديد نظامي 
متوسل شد و حتي يك مقام ارشد دولت ترامپ در گفت وگو با 
واشنگتن فري بيكن تهديد كرده بود كه اياالت متحده مداخله 
مداوم از سوي ايران در امور ونزوئا را تحمل نكرده و اين مداخله 
احتمال نزديك ش��دن به يك درگيری بين اي��االت متحده و 
تهران بر سر حمل و نقل نفت را شدت مي بخشد. برايان هوك 
مسئول گروه اقدام امريكا عليه ايران نيز كه مدت ها بود در روند 
جنگ رواني و اقتصادي امريكا عليه اي��ران حرفي براي گفتن 
نداشت، هفته گذشته با ادعاي اينكه ايران بايد از ميان فروپاشي 
اقتصادي و مذاكره ) تسليم (در برابر امريكا يكي را انتخاب كند، 
كوشيده بود در عرصه ديگر بر اراده ايران تأثير بگذارد ، اما عزم 
ايران در تحقق اين مأموريت دريايي و هشدار مسئوالن ايراني 
به امريكايی ها نس��بت ب��ه هرگونه اقدام ايذاي��ي عليه حركت 
نفتكش هاي ايران، عرصه اي ديگر از عظمت و اقتدار و توان ايران 
را اين بار نه در منطقه خليج فارس ، بلكه تا حوزه درياي كارائيب 
كه هزاران كيلومتر دورتر از مرز ايران است فراهم كرد و فصلي 
ديگر را بر شكست های گذشته كاخ سفيد از اقتدار و عظمت ايران 
اسامي افزود و سبب گرديد كه بار ديگر موضوع اقتدار و توان 
منطقه و فرامنطقه ايران وشاخصه گفتماني آن يعني گفتمان 
مقاومت و تفكر انقاب اسامي به موضوع محوري بررسي هاي 
مراكز انديشه ورزي و نظريه پردازي غرب تبديل گردد ومعنا يابي 
اينكه چه عاملي سبب گرديده است كه در حالي كه در سال هاي 
اخير سلطه گران غربي با تشديد فشارها، تحريم ها والبته با اتكا 
به نقش واثرگذاري عوامل داخلي به تسليم وحتي فروپاشي نظام 
اميدوار شده بودند، اكنون ناباورانه ودر اوج فشارها و تحريم ها و 
مصائب جهاني بيماري كرونا ، بايد عزت وعظمت انقاب اسامي 

را اينگونه نظاره گر باشند. 
در معنايابی اين تحول، هفته گذش��ته وب س��ايت » شوراي 
آتانتيك « در مطلبي به قلم باربارا اس��اوين تنها پنج دليل 
را براي چرايي شكست اس��تراتژي هاي كاخ سفيد عليه ايران 
برمي ش��مارد كه با تأمل در آنها اذعان اقتدار وعظمت ايران را 
مي توان ديد. اگر چه تاش براي تهديدنمايي وبزرگنمايي خطر 

ايران نيز در آن موج مي زند.
1- ترامپ 8 مي 2018 در سخنراني خود وعده داد كه سياست 
جديد به »رفع تهديد برنامه موش��كي بالستيك ايران« كمك 
خواهد كرد، »فعاليت هاي تروريستي ايران در سراسر جهان را 
متوقف خواهد ساخت و مانع از فعاليت هاي تهديدآميز اين كشور 
در خاورميانه خواهد شد«. بااين حال، ايران برنامه موشكي خود 
را ادامه داده و حتي يك ماهواره نظامي به فضا پرتاب كرده است؛ 
رويكرد ايران در منطقه فعال تر شده و تنش ها در خليج فارس و 
عراق، امريكا و ايران را به آس��تانه جنگ برده است. همچنين، 
احتمال دارد كه امريكا مجبور به ترك عراق شود و اين كشور را 

بيش ازپيش در برابر ايران آسيب پذير سازد. 
2- پس از خروج امريكا از برجام، ايران براي يك س��ال به اين 
توافق پايبند ماند و اكنون اورانيوم غني شده در سطح پايين اين 
كشور براي ساخت يك ساح هسته اي كافي بوده و غني سازي 
در سايت زيرزميني فردو را از سر گرفته است. اگر امريكا به رغم 
عدم پايبندي خود به توافق برجام، براي »بازگشت« تحريم ها 
تاش كند، ايران احتماالً از برجام و پيمان ان پي تي نيز خارج 

خواهد شد و مسيري ديگر را در پيش خواهد گرفت. 
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سر مقاله
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واکنشکاربرانفضایمجازی
بهبرگزارینخستينمراسمروزقدس
بعدازشهادتحاجقاسمسليمانی

    هرساله و همزمان با فرارسيدن عيد سعيد فطر، رئيس 
قوه قضائيه با ارسال نامه به مقام معظم رهبري خواستار 
موافقت با عفو يا تخفيف مجازات تع��دادي از محكومان 
دادگاه هاي عمومي و انقاب، س��ازمان قضايي نيرو هاي 

مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي مي شود

    فايلی صوتی در ش��بكه های اجتماعی منتشر شده 
كه برگ ديگری از تروريست پروری رياض را برما كرده 
و نشان می دهد سعودی    ها پس از حمله امريكا به عراق، 
هزاران تروريست را به اين كشور اعزام كرده اند؛ اقدامی 
كه خش��م عراقی    ها را برانگيخته و آنها مجازات مقامات 

سعودی را خواستار شدند. 
روز يك    شنبه يك فايل صوتی منسوب به يوسف بن علوی، 
وزير خارجه عمان در گفت وگو با معمر قذافی، ديكتاتور 
معدوم ليبی منتش��ر ش��د كه در آن بن علوی به قذافی 
می گويد مقامات س��عودی به او اطاع داده اند كه4هزار 

تروريست به عراق فرستاده اند.

    بعضي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كسري بودجه 
دولت بايد از محلي انجام بگيرد كه حداقل اثر منفي را بر 
تورم داشته باشد. اين دسته از كارشناسان مي گويند: دولت 
طي دهه هاي اخير از محل بودجه هاي عمومي و شركتي 
و اختصاصي دستگاه ها، حجم عظيمي از دارايي براي خود 
دست و پا كرده است كه حتي وزير اقتصادش از حجم باالي 

دارايي هاي دولت در استان هاي مختلف تعجب مي كند

    چند روزي است آتش جنگل و مراتع 300 هكتاري 
گچساران را در نورديده است. تاش هاي محلي و گروه هاي 
عملياتي براي مهار آتش جواب نداد و شعله ورشدن دوباره 
آتش با توجه به شرايط اقليمي منطقه سبب شد تا سپاه 
و ارتش 5فروند بالگرد براي مهار آتش س��وزي جنگل ها 
و مراتع گچس��اران و جلوگيري از ش��عله ور شدن مجدد 
آتش به منطقه اعزام كنند. بارش هاي خوب امسال زمينه 
آتش سوزي مراتع و جنگل هاي كشور را بيش از گذشته 
فراهم كرده است. اين شرايط آمادگي نيرو ها و گروه هاي 
امداد و تجهيز شدن به امكانات مدرن را براي مقابله و مهار 

آتش مي طلبد

 خشم عراقي ها 
از نوار شرارت سعودي ها

انتشاراوراقبدهي
برایتأمين

کسریبودجه99

مهارآتشجنگلهای
گچسارانبابالگردهای

سپاهوارتش

دستبرترمقاومت
20سالپسازآزادي

جنوبلبنان

 بغضی و داغی 
که باقی است
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    رئيس جمهور: بايد استاندار، مس��ئوالن استانی و 
تمام دس��تگاه های مرتبط برای جلوگيری از به وجود 
آمدن مشكل و سختی برای مردم خوزستان در زمينه 
تأمين آب آش��اميدنی در فصل تابس��تان برنامه ريزی 
و اقدامات الزم را داش��ته باشند تا ش��اهد بروز چنين 

مشكاتی برای مردم نباشيم

دستوررئيسجمهور
برایحلفوری
مشکلآبغيزانيه
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روزگذش�تهپ�سازح�دود70روزقرنطينهبا
دستورستادمليمقابلهباکرونا،حرمهايمطهر
امامرضا)ع(،حضرتمعصوم�ه)س(،حضرت
شاهچراغوحضرتعبدالعظيمحسنيبهروي
عاشقاناهلبيتگشودهشد.اشتياقزائرانو
عاشقاناهلبيتبرايزيارت،ازساعاتيقبلاز
بازگشايي،آنانرابهپشتدرهايبستهحرمها
کش�اندهبود.طبقتصميمس�تادمليمقابلهبا
کرونابناستايناماکنمقدسساعاتيازروزبه
رويزواروعاشقانبازباشد.اينبازگشاييتنها
برايصحنهاياينبارگاههايملکوتياستو
رواقهاومضجعمنورتاتصميمبعديستادملي

کروناهمچن�انرويزائرانبس�تهخواهدبود.
بي شك حرم هاي اهل بيت قطعاتي از بهشت است 
كه روي زمي��ن جا مانده و بسته ش��دن درهاي اين 
بهشت هاي زميني س��خت ترين تصميم ستاد ملي 

مقابله با كرونا بود كه ب��ا حمايت علما و مقام معظم 
رهبري براي مديريت اين بيماري در كش��ور اتفاق 
افتاد. حاال 70 روز از بسته شدن در حرم هاي رضوي 
و اهل بيت مي گذرد و شرايط شيوع كرونا در كشور 

به آنچنان ثباتي رسيده اس��ت كه ستاد ملي مقابله 
با كرونا تصميم گرفت روز گذش��ته دوباره درهاي 
صحن هاي اين بهش��ت ها را   روي زائران عاشق باز 
كند. البته اين بازگش��ايي تحت دستورالعمل هاي 
بهداشتي انجام شده و توليت هاي اين اماكن متبركه 
براي رعايت اين پروتكل ها تدابير الزم را انديشيده اند 
و اين تدابير با همراهي زائران و عاش��قان مي تواند 
زيارتي ايمن را براي همه زوار فراهم كند و مقدمه اي 
شود براي بازگشايي درهاي حرم. به خصوص اينكه 
حاال كرونا عمًا تنها در هفت استان محصور مانده 
و اوضاع در س��اير نقاط كش��ور كنترل شده است. با 
وجود اين به زائران توصيه مي شود حتماً براي انجام 
فريضه نماز از مهر و سجاده شخصي استفاده كنند. 
همچنين از كتب ادعيه ش��خصي و خانم ها از چادر 
شخصي خودشان استفاده كنند. استفاده از ماسك، 
دس��تكش، پرهيز از لمس س��طوح و شست وشوي 
مداوم دست ها و رعايت ديگر نكات بهداشتي هم از 

موضوعاتي است كه زوار بايد مد نظر داشته باشند. 
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 حرم آغوش گشود
کرونا در 7 استان محصور شد

 پرونده »جوان«
 درباره عملکرد مقتدرانه ایران

 در صادرات بنزین به ونزوئال
و شکست تحریم غرب

  محمدعلي خطيبي، مدیر اسبق امور 
بين الملل شرکت ملي نفت: 

با روشن نگهداشتن رادار 
نفتکش هاي حامل سوخت ایران 
به ونزوئال نشان دادیم که تجارت 
جهاني حق کشور ماست و آنچه 

رسميت ندارد، تحریم هاي ظالمانه 
امریکاست

مصطفي نخعي، منتخب مردم نهبندان 
و سربيشه در یازدهمين دوره مجلس:

اصوالً سوخت و تأمين آن در هر 
کشوري، یکي از مؤلفه هاي اساسي در 
امنيت ملي همان کشور است و امریکا 

با دست گذاشتن روي این مسئله 
سعي دارد یك آشوب اجتماعي را 

کليد بزند

 فریدون برکشلي
  رئيس دفتر مطالعات انرژي:

ونزوئال و شرکت PDVSA در 
خاك امریکا یك پاالیشگاه بزرگ 
۳۵۰ هزار بشکه اي دارد، اما کاخ 

سفيد به ونزوئال اجازه نمي دهد که 
براي پاالیشگاه خودش هم نفت 

خام تأمين کند

نفتکشفورچونايرانديروزدرالپاليتو،مرکزپااليشگاهیساحلیونزوئالپهلوگرفت
وهمزماننفتکشفارستواردآبهایونزوئالشد

 اقتدار نفتكش ها 
بيخ  گوش امريكا

چرارسيدننفتکشهايايرانيبهونزوئال
شروعيكفصلجديداست

 صفحات5،4و15رابخوانيد


