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جنايت غرب در آفريقا با طعم »كوويد-19«
روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
نوش��ت: در س��ال 1996 ش��ركت 
واكسن سازي و آزمايشگاهي »فايزر« 
كه پايگاه اصل��ي آن در نيويورك قرار دارد، اقدام به تس��ت غيرقانوني 
واكسن »مننژيت« در شهر »كانو« واقع در نيجريه كرد. ده ها كودك 
نيجريايي بر اثر اين آزمايش، جان خود را از دست داده يا به بيماري هاي 

غير قابل عالج از جمله نابينايي و ناشنوايي مبتال شدند. 
فراتر از آن، عقيم س��ازي غيرارادي س��اكنان آفريقا از طريق ارس��ال 
واكسن هاي آغشته به فاكتورهاي عقيم كننده، نه تنها در قرن بيستم 
)قرن گذشته( بلكه در حال حاضر ادامه دارد، به عنوان مثال سال 2017 
ميالدي، پزشكان كنيايي متوجه ش��دند واكسن هاي ارسالي از سوي 
سازمان جهاني بهداشت- كه به واسطه ش��ركت هاي غربي به آفريقا 
فرستاده شده بود- حاوي موادي است كه منجر به عقيم سازي ناآگاهانه 

مصرف كنندگان مي شود. 
امروز هم در بحبوحه شيوع ويروس كرونا در جهان قرار داريم. ماه مارس 
) اس��فند ماه( امس��ال، »ژان پل ميرا« رئيس بخش مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان »كوشن« پاريس و »كميل لش��ت« مدير مركز تحقيقات 
پزشكي فرانسه، در مصاحبه هاي جنجالي تأكيد كردند آزمايش واكسن 
كرونا بايد در كشورهاي آفريقايي انجام شود و در صورت مثبت بودن 

نتايج آزمايش، در ديگر نقاط دنيا نيز مورد استفاده قرار گيرد!
مكانيسم تست غيرقانوني واكسن كرونا در كشورهاي آفريقايي چگونه 
است؟ ش��ركت هاي آزمايش��گاهي در غرب، چندين راهكار را در نظر 
گرفته اند؛ نخس��ت اينكه از طريق انعقاد قراردادهاي مخفي با برخي 
دولت هاي آفريقايي، به برخ��ي مناطق قبايلي و دورافت��اده اين قاره 
دسترس��ي پيدا كرده و ب��دون هيچ گونه جنجال و س��ر و صدايي و در 
سكوت محض خبري، تست واكسن هاي خود را روي كودكان، زنان و 

مردان انجام مي دهند. 
دومين روش شركت هاي آزمايشگاهي غرب، واكسيناسيون شهروندان 
آفريقايي به بهانه فلج  اطفال و ديگر بيماري هاي عفوني اس��ت. در اين 
روش، فردي كه م��ورد آزمايش قرار مي گيرد، هرگ��ز تصور نمي كند 
شركت هاي آزمايشگاهي مش��غول آزمايش واكسن ديگري روي بدن 

وي هستند!
........................................................................................................................

تصميم رئيسي چيست؟
روزنام��ه ش��رق در گزارش��ي نوش��ت: 
20مردادماه زمان دوساله برپايي محاكم 
ويژه اقتصادي كه با كس��ب اس��تجازه از 
مقام معظم رهبري برقرار شد به پايان مي رسد و اكنون سؤال مهم اين 
اس��ت آيا رئيس ق��وه قضائي��ه راه رئيس پيش��ين را خواه��د رفت و 
درخواست تمديد استجازه را مطرح خواهد كرد يا مسير جديدي براي 
مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادي در پيش خواهد گرفت؟... هرچند 
از ابتدا انتقاداتي به نحوه اجراي محاكم ويژه اقتصادي مطرح بود اما با 
گذشت دو سال بررسي نتايج برپايي اين محاكم مي تواند تأثير مثبتي 
در تصميم بر ادامه يا عدم ادامه فعاليت اين محاكم داش��ته باش��د... 
صرف نظر از اينكه خروجي تشكيل و برگزاري دادگاه هاي ويژه استجازه 
آيا به نفع بيت المال و نظام اسالمي و مردم بوده است يا خير، اصل بر 
اين اس��ت همه مردم اع��م از دولتمردان ق��واي س��ه گانه حاكمه و 
ش��هروندان عادي در انجام تكاليف و وظايف خوي��ش از اصول قانون 
اساس��ي و قوانين عادي قوه مقننه تبعيت و تمكي��ن كنند... برخورد 
قاطع با مجرمان به خصوص مجرمان اقتص��ادي و داراي نفوذ اصلی 
غيرقابل انكار اس��ت و تالش دس��تگاه قض��ا در اين مس��ير غيرقابل 
چشم پوشي است. به روزهاي پاياني مدت استجازه براي برپايي محاكم 
ويژه اقتصادي نزديك مي شويم و بايد ديد قاضي القضات مي خواهد به 
روش رئيس پيشين عمل كند يا برنامه جديدي براي محاكمه مفسدان 

اقتصادي دارد. 
........................................................................................................................

 فشار امريكا بر ايران 
و افزايش رابطه با شرق

روزنام��ه آرمان ام��روز در يادداش��تي به قلم 
سيدجالل س��اداتيان آورد: ترامپ در رويكرد 
خود س��ختگيرانه ترين تحريم ها را عليه ايران 
اعمال كرد تا به تعبير خود كار ايران را تمام كند. هدف از اين رويكرد كه 
توس��ط ترامپ اتخاذ ش��د اين بود كه ايران را مجدداً پاي ميز مذاكره 
بياورد تا در يك توافق جديد بتواند امتيازات تازه اي از ايران اخذ نمايد. 

اين فشارها ايران را بيشتر به سمت شرق سوق داد. 
ما مي توانستيم روابط متعادل تر با چين و روسيه برقرار كنيم. اما روابط 
ايران و روسيه به دليل موضوع مشترك بين اين دو كشور كه به سوريه 
برمي گردد، وارد فازهاي نظامي شد و به عنوان يك متحد در مبارزه با 
داعش در كنار يكديگر قرار گرفتند و به نوعي تعامالت جديدي بين اين 
دو كشور از زمان همكاري باهم آغاز شد. ما شاهد هستيم كه به نوعي 
در راستاي همين همكاري ها دروازه هاي اقتصادي كشور روسيه به روي 

تجار ايراني باز شده و كاالهايي از ايران به مقصد روسيه صادر شد. 
در گذش��ته نيز زمينه همكاري با روس��يه را در كارنامه خود در بحث 
تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر داشتيم. روس��يه در مقاطعي با ايران 
همكاري هاي داش��ته و در برخي مقاطع هم هم��كاري الزم را با ايران 
نداشته اند. جمهوري اس��المي ايران به دليل سياس��ت هاي غرب در 
راستاي تحريم تعريف شده، در تالش است كه راهكاري براي برون رفت 
از اين موضوع از سوي شرق پيدا كند. ايران در تالش است كه با استفاده 
از موقعيت بين المللي بهره كافي را ببرد تا بتواند رابطه خود را با ساير 

كشورها بازيابي كند. 
........................................................................................................................

نامحرمان ُمحرم نگران نباشند
روزنامه رس��الت در يادداشتي آورد: 
كرونا ش��رايط خاصي در دنيا حاكم 
كرده است و كش��ور ما هم مستثنی 
نيست. رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و سياست هاي سختگيرانه 
و محدودساز، الزمه زيس��ت در ايام كرونايي اس��ت. اجتماعات بايد 
محدود و كنترل شده باشد؛ اما جالب آنجاست كه گويا هر اجتماعي 
جز اجتماع��ات مذهبي براي برخ��ي دغدغه نمي ش��ود در حالي كه 
ش��اگردان مكتب حس��يني، حاضرند جان بدهند كه خ��م به ابروي 
هموطنانشان نيفتد اما آنان كه پيش از محرم، در سينما و رستوران و 
مراكز تجاري مهربانانه كنار هم قرار مي گرفتند و ازقضا خيلي هم به 
ماسك اعتقادي نداشتند، چه ش��ده كه نگران محرم شدند؟ تصاوير 
شب هاي قدر و مراعات مومنانه مردم ش��ب زنده دار، نشان داد كه از 
آحاد مختلف م��ردم، آنان كه پايبندي بيش��تري به مس��ائل ديني و 
مناسك مذهبي دارند، به مراتب بيشتر اهل رعايت دستورالعمل هاي 

بهداشتي اند. 
 ممكن است برخي متخصصان، از س��ر صداقت و دلسوزي با برگزاري 
هيئات و هر تجمعي موافق نباش��ند، اما عزاخانه حضرت اباعبداهلل)ع( 
هر تجمعي نيس��ت و به قول رهبر معظم انقالب، كسي بايد پيرامون 
برگزاري يا عدم برگزاري شعائر دين اظهارنظر و تصميم گيري كند كه 
به ضرورت و اهميت آن واقف باشد. جامعه بدون حسين)ع( جامعه اي 
مريض و دين بدون مكتب عاش��ورا، ناقص، س��طحي و كم بهره است. 
نامحرمان محرم، همان ها كه سال هاي قبل، نگران هزينه غذاهاي نذري 
هيئت بودند، حاال نگران فاصله گذاري اجتماعي شده اند، شما نگران 

نباشيد! هيئت امام حسين)ع(، سازمان و سامان دارد...
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نگاهي تحليلي به مانور هفته گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

موشك هاي »هايپر سونيك« و »بمب هاي بالدار« 
توانمندي هاي جديد ايران در مقابل دشمنان

رزمايش هفته گذشته سپاه پاسداران انقالب 
اس�المي كه با حض�ور يگان ه�اي مختلف 
دريايي و موشكي انجام شد، عالوه بر انجام 
يك مان�ور روتين ب�راي آمادگ�ي نيروهاي 
عمل كننده در س�طوح مختلف حاوي نكات 
مهمي چه در سطح فناوري هاي به كار گرفته 
ش�ده و چه در تاكتيك ه�اي تمريني براي 
ميادين نبرد احتمالي بود. از بسياري جنبه ها 
مانور »پيامبر اعظم)ص(14« ك�ه در دنباله 
مانورهاي گذش�ته برگزار شد، نوعي اعالن 
آمادگي نيروهاي س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المي در خصوص تهديدهايي اس�ت كه 
از ناحيه حض�ور نيروه�اي فرامنطقه اي در 
خاورميان�ه به وجود آمده اس�ت. ش�ليك 
موش�ك از اعم�اق زمي�ن، اس�تفاده از 
موش�ك هاي جدي�د ب�راي هدف گي�ري 
سامانه هاي ضدموشكي و همچنين آزمودن 
فناوري هاي جديد موشكي از جمله مهم ترين 
ويژگي هاي جديد اين مانور محسوب مي شد. 
بحث شليك موش��ك از اعماق زمين كه اعالم آن 
در ميانه مانور از سوي س��ردار حاجي زاده فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
خبرساز شد، از مهم ترين رويدادهاي مانور »پيامبر 
اعظم)ص(14« بود كه اخيراً به اتمام رسيد. هنوز 
مش��خصات جديدي از اين نوع موش��ك از سوي 
نهادهاي مرتبط اعالم نش��ده اما به نظر مي رس��د 
شليك اين موشك از طريق يك »كپسول« حامل 
كه در عمق زمين قرار داده شده صورت مي پذيرد 
و هنگام پرتاب با انفجار يك خرج انفجاري امكان 
پرتاب براي موشك فراهم مي شود، البته طرح هايي 
مش��ابه اين ايده از مدت ها قب��ل در دنيا مطرح و 
به صورت آزمايش��ي اجرا ش��ده اما براي اولين بار 

است كه در يك سطح گسترده عملياتي مي شود. 
مهم ترين مزيت اين سيستم پرتاب يك بار مصرف 
بودن آن اس��ت. با توجه به اينكه اعالم ش��ده اين 
موش��ك از س��وخت جامد براي پرتاب اس��تفاده 
مي كند، كپس��ول های ف��وق به ص��ورت ريموت 
مي توانند تا س��ال ها در خاك مدفون باشند و در 

زمان مورد نظر پرتاب شوند. 
با توجه به اينكه ايران نزديك هزارو500كيلومتر 
خط س��احلي در خلي��ج فارس و دري��اي عمان 
دارد، در ه��ر نقطه ام��كان نصب يك كپس��ول 
پرتاب مخفيانه وجود دارد. به اين ترتيب امكان 
غافلگي��ري دش��من در كمترين زم��ان ممكن 
فراهم مي شود چراكه از يك طرف دشمن امكان 
كشف و نابودي تمام كپسول هاي فوق را در يك 
مدت زمان كوتاه ندارد و از سوي ديگر سيستم هاي 
پدافندي دشمن نيز امكان كشف تمام موشك ها 
و پرتاب هاي مورد نظر را نخواهند داش��ت. طبق 
عكس هاي منتشر شده در رسانه هاي رسمي اين 
موش��ك فاقد بالك هدايتگر است و از بالك هاي 
كوچك در س��ر موش��ك بهره مي برد، از اين رو 
به نظر مي رسد اين موش��ك از سيستم هدايت 
رانش اس��تفاده مي كند كه پي��ش از اين نيز در 
ساير موشك ها استفاده شده است. با استفاده از 
اين سيستم امكان هدايت دقيق تر موشك هاي 
پرتاب شده با اندازه اي كوچك تر فراهم مي شود، 
البته اين سيس��تم پرتاب اغلب در شرايط عادي 
استفاده نمي شود بلكه در شرايطي به كار مي رود 
كه دشمن توانسته باشد سيستم مرسوم پرتاب 
موشك هاي بالس��تيك را از كار بيندازد و ضربه 

جدي به نظام دفاعي كشور وارد كند. 
   قاتل رادار »تاد« چگونه آزموده شد 

يكي از مهم ترين تدابير امريكايي ها براي مقابله با 

نظام دفاعي ايران گسترش استفاده از سيستم هاي 
ضدموشك به خصوص در كشورهاي حوزه خليج 
فارس بوده است. يكي از مهم ترين سامانه ها در اين 
حوزه سامانه موشكي »تاد« اس��ت كه هم اكنون 
به همراه سامانه موش��كي پاتريوت در كشورهاي 
عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي براي 
محافظت از پايگاه هاي امريكايي مس��تقر اس��ت، 
از همي��ن رو تالش براي خنثي كردن اين س��امانه 
يكي از م��واردي بود ك��ه در دس��تور كار نيروهاي 
مس��لح كش��ورمان به خصوص ني��روي هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار گرفت. در مانور 
»پيامبر اعظم)ص(14« يكي از موشك هاي آزمايش 
شده يك ماكت از رادار»AN/TPY- 2« را كه رادار 

رهگير سيستم موشكي تاد است هدف قرار داد. 
رادار AN/TPY- 2 ي��ك رادار آراي��ه فازي باند 
ايكس است كه از 72 ماژول فرستنده و گيرنده 
با بيش از 25هزار آرايه برخوردار است و مي تواند 
در فاصله هزار كيلومت��ري انواع اهداف هوايي را 
شناسايي كند و توانمندي جابه جايي سريع آن 
نيز وجود دارد، از همين رو اين رادار هم اكنون در 
برخي سيستم هاي دفاعي درياپايه روي ناوهاي 

امريكايي نيز به كار گرفته شده است. 
س��الح آزمايش ش��ده در حقيقت يك موش��ك 
بالستيك اس��ت كه توانمندي رهگيري تشعشع 
سيس��تم هاي راداري مختلف را دارد. بر اس��اس 
اطالعات منتش��ر ش��ده در خبرگ��زاري فارس، 
موشك هاي بالستيك ضدرادار ابتكار عملي است 
كه در دنيا تنها در اختيار جمهوري اسالمي ايران 
قرار دارد و معدود كشورهايي كه تسليحات سركوب 
پدافند هواي��ي را هم در اختيار دارن��د، به صورت 
تسليحات هواپايه و موشك هاي ضدتشعشعي است 

كه از جنگنده يا هواپيما شليك مي شود. 

در ادام��ه همين گزارش آمده اس��ت: »آنچه در 
اين س��ناريو از رزمايش تمرين شده، هدف قرار 
دادن ي��ك دس��تگاه رادار AN/TPY- 2 مربوط 
به س��امانه پدافندي تاد )THAAD( امريكاست 
كه در اين رزمايش نمونه شبيه س��ازي شده آن 
به همراه يك فرس��تنده س��يگنالي كه تشعشع 
و سيگنال مشابه س��امانه تاد را منتشر مي كند، 
هدف موشك بالس��تيك ضدرادار جديد نيروي 
هوافضاي سپاه قرار گرفت. از سوي ديگر تحليل 
تصاوير منتشرشده از لحظه اصابت اين موشك 
به رادار سامانه تاد نشان مي دهد كه اين موشك 
به دليل گداخته شدن قسمت نوك سرجنگي، 
از سرعت هايپرسونيك )باالي 5ماخ( در لحظه 
اصابت برخوردار است كه عماًل رهگيري و هدف 
قرار دادن آن توسط سامانه هاي پدافندي و سپر 

موشكي را غيرممكن مي كند.«
اين نكته الزم به ذكر اس��ت كه هم اكنون در دنيا 
بس��ياري از كش��ورهاي صاحب فناوري به دنبال 
توسعه موشك هاي هايپر سونيك هستند، به عنوان 
مثال كشور روسيه هم اكنون در حال توسعه نسل 
جديدي از موشك هاي هايپر س��ونيك با قابليت 

حركت با سرعت پنج برابر صوت است. 
دستيابي كش��ورمان به اين فناوري مي تواند قدم 
بزرگي براي توس��عه هر چه بيش��تر س��الح هاي 
تهاجمي با قابليت نف��وذ به س��امانه هاي دفاعي 

دشمن باشد. 
  بمب هاي »دور ايس�تا« اي�ران را توانمند 

مي كنند 
آزمايش سيس��تم موش��ك هاي هدايت شونده با 
قابليت پرتاب از فاصله دور نيز يكي از س��الح هاي 
متفاوتي اس��ت كه در اين رزمايش مورد آزمايش 

قرار گرفت. 
بمب هواپايه »ياسين« مرداد ماه سال گذشته در 
مراسمي با حضور وزير دفاع رونمايي شد. اين بمب 
در حقيقت تكرار تجربه قبلي امريكايي ها در توسعه 
بمب هاي كم قط��ر با قابليت هدايت دقيق اس��ت 
كه هم اكنون روي اغل��ب هواپيماهاي امريكايي 

عملياتي شده است. 
اين بمب ها كه به صورت رسمي »بمب هاي كم قطر 
هدايت ش��ونده« ناميده مي ش��وند، مي توانند از 
فاصله دور به سمت هدف ش��يرجه رفته و امكان 
هدف گيري هواپيما را توسط سامانه هاي دشمن به 

حداقل خود برسانند. 
بمب س��اخته ش��ده با پرتاب در ارتفاع باال و باز 
شدن بال هاي بسته شده مي تواند با سرش روي 
هوا فاصله اي نزدي��ك 100كيلومتر را طي كند 
و با دقت به هدف مورد نظر اصابت كند. س��بك 
بودن اين بمب امكان حمل تعداد زيادي از آنها 
به هواپيماي حام��ل و باال بردن ت��وان آتش را 
مي دهد. هم اكنون بمب افكن سوخو-22 سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي با اصالحات اعمال 
ش��ده توانمندي حمل بمب ياسين را به عنوان 

يك سالح دورايستا يافته است. 
طبق گزارش منتشر شده از سوي باشگاه خبرنگاران، 
»ياسين« بمبي هدايت شونده و با برد بلند است كه 
مي تواند از فاصله بيش از 50كيلومتر رها شود و به  
سمت هدف هدايت و آن را مورد اصابت قرار دهد، 
عالوه بر آن امكان اس��تفاده در تمام شرايط آب و 
هوايي در روز و شب، قابليت نصب روي هواپيما هاي 
سرنش��ين دار و بدون سرنش��ين، افزايش امنيت و 
ايمني سامانه و قابليت انجام عمليات در بُرد كوتاه 
و بلند از ديگر ويژگي هاي اين بمب هوشمند است. 
توان پرتاب بم��ب از فاصله ح��دود 60كيلومتري 
هدف به اين معناست كه اين پرنده مي تواند به دور 
از تيررس تقريباً تمامي سيستم هاي پدافند هوايي 
كوتاه برد و بخشي از سيستم هاي پدافندي ميان برد، 

به راحتي عمل كرده و به هدف خود حمله كند.
اين توانمندي ني��ز قابليت تهاجم��ي نيروهاي 
نظامي كشورمان را به شدت ارتقا مي دهد. در كنار 
اقدام سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در ارتقاي 
جنگنده هاي فيتر قديمي نيز بس��يار قابل توجه 
اس��ت. اين جنگنده ها كه در جنگ خليج فارس 
از سوي عراق به ايران فرار كرده بودند تا مدت ها 
بدون استفاده باقي مانده بودند كه با تدابير جديد 

بار ديگر فعال شدند.

روحاني در تماس امير قطر:
  امنيت و ثبات منطقه 

در چارچوب همكاري هاي منطقه اي است 
رئيس جمه�ور رواب�ط اي�ران و قط�ر را دوس�تانه و برادران�ه 
دانس�ت و ب�ر ض�رورت ت�الش در راس�تاي توس�عه و تحكي�م 
مناس�بات و همكاري هاي همه جانبه تهران- دوح�ه تأكيد كرد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحاني  روز پنج شنبه در تماس تلفني 
»ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني« امير قطر باوي، با تبريك عيد سعيد قربان 
به دولت و ملت قطر ابراز اميدواري كرد كه اين عيد براي همه مس��لمانان 
جهان مبارك بوده و همگان بتوانند از بركات اين عيد بزرگ استفاده كنند. 
رئيس جمهور روابط ايران و قطر به عنوان دو همسايه قديمي را مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: جمهوري اس��المي ايران هيچ مانع و محدوديتي براي توسعه 
روابط و همكاري ها با قطر به عنوان كش��ور دوس��ت و برادر ندارد. روحاني 
اظهار اميدواري كرد تا با تالش مسئوالن دو كشور در كميسيون مشترك 
اقتصادي ايران و قطر، ش��اهد توس��عه و تحرك در همكاري ها و مناسبات 
اقتصادي في مابين بوده و در آينده نزديك با بهبود شرايط اجالس حضوري 
مسئوالن دو كشور برگزار ش��ود. رئيس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه 
روابط ايران و قطر با توجه به شرايط حساس منطقه، خاطرنشان كرد: امنيت 
و ثبات منطقه تنها در چارچوب همكاري هاي منطقه اي قابل دسترس است 
و مطمئناً با گسترش همكاري ها مي توانيم شرايط بهتري را براي منطقه به 
ارمغان بياوريم. »شيخ تميم بن حمد آل ثاني« نيز در اين گفت وگوي تلفني 
با تبريك متقابل عيد س��عيد قربان به دولت ملت ايران ابراز اميدواري كرد 
اين عيد براي ملت هاي مسلمان جهان همراه با خير و بركت باشد. امير قطر با 
اشاره به ضرورت توسعه روابط و همكاري هاي اقتصادي ايران و قطر، تصريح 
كرد: توسعه مناسبات و همكاري ها با ايران همواره براي قطر اهميت داشته 
است و اميدوارم با عبور از سختي ها و مشكالت در راستاي توسعه بيش از 

پيش و همه جانبه روابط دو كشور گام هاي بلندي برداشته شود. 
........................................................................................................................

رئيس دفتر رئيس جمهور:
 برجام بدون لغو تحريم هاي تسليحاتي

ادامه نمي يابد 
لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران، يكي 
از تعهدات مهم برجام اس�ت و برجام 
بدون آن ادام�ه نمي يابد. حفظ برجام 

نيز به عهده 4+1 است. 
به گزارش فارس، محمود واعظي رئيس 
دفتر رئيس جمهور نوش��ت: »تحركات 
اخير مقامات امريكا براي تحميل اراده 
خود به اعضاي ش��وراي امنيت، نه تنها ناقض ابتدايي ترين قواعد 
جامعه بين الملل ك��ه توهين به اس��تقالل رأي و اراده سياس��ي 
آنهاست. لغو تحريم هاي تس��ليحاتي ايران، يكي از تعهدات مهم 
برجام اس��ت وبرجام بدون آن ادامه نمي يابد. حف��ظ برجام نيز به 

عهده 4+1 است. «
........................................................................................................................

 رزمايش سلحشوران سپاهي 
در تنگه هرمز سبب اقتدار ملي شد 

رزمايش س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي در تنگه هرمز سبب 
غرور و اقتدار ملي و باعث نااميدي دش�منان ايران اس�المي شد. 
شهريار حيدري نماينده مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس با اشاره به موفقيت آميز بودن رزمايش مشترك 
پيامبر اعظم)ص(14 در آب هاي نيلگون خليج فارس اظهار داش��ت: 
رزمايش سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در تنگه هرمز سبب غرور 
و اقتدار ملي و باعث نااميدي دش��منان ايران اسالمي شد. وي افزود 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي نش��ان داده كه در راه دفاع و حراست 
از تمامي��ت ارضي اي��ران، نظام مق��دس جمهوري اس��المي و مردم 
سلحشور ايران از آمادگي بااليي برخوردار بوده و مجهز به جديدترين 
تجهيزات نظامي و دفاعي است. وي معتقد است: اگر قدرت نظامي و 
دفاعي ايران نبود شايد دشمنان بسياري از تهديدات خود را عملياتي 
مي كردند اما قدرت دفاعي ما نوعي بازدارندگي ايجاد كرده است و ما 
اين دستاورد را مرهون نيروهاي نظامي به ويژه سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي هستيم. 
........................................................................................................................

ميرتاج الديني: 
 امت اسالمي بايد امريكا را 

از منطقه اخراج كنند
مقابله با مستكبراني چون امريكا و رژيم 
صهيونيستي بايد ش�عار وحدت آفرين 
همه مسلمانان جهان باشد و بايد با اتحاد 
امري�كا را از منطق�ه اخ�راج كنن�د. 
حجت االس��الم محمدرضا ميرتاج الديني 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به پيام مقام 
معظم رهبري به مناس��بت موس��م حج، 
مبني بر اينكه حضور امريكا در منطقه موجب ويراني و عقب ماندگي 
است، افزود: مقام معظم رهبري بر خطر وجود امريكا در منطقه تأكيد 
كردند و بر اين اساس مسلمانان بايد بدانند كه حضور امريكا در منطقه 
منجر به تفرقه بين مسلمانان و تخريب و ويراني در منطقه شده است. 
ميرتاج الديني با تأكيد بر اينكه امت اس��المي بايد ب��ا يكديگر متحد 
باشند و امريكا را از منطقه اخراج كنند، گفت: مسلمانان بايد در مقابل 
امريكا و رژيم صهيونيستي ايستادگي كنند و مقابله با مستكبراني چون 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي بايد ش��عار وحدت آفرين همه مسلمانان 
جهان باش��د. نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي بيان 
كرد: تفكر ليبراليسم عايدي ای جز تبعيض و بي عدالتي نداشته است 
و مس��لمانان بايد با تكيه بر آموزه هاي ناب جهان اس��الم، از شر افكار 

غربي ها در امان بمانند. 
........................................................................................................................

هفته آينده در مجلس
 تشكيل كميسيون ويژه جمعيت 

به رأي گذاشته مي شود
س�خنگوي هيئ�ت رئيس�ه مجل�س از بررس�ي درخواس�ت 
خان�واده  تعال�ي  و  جمعي�ت  وي�ژه  كميس�يون  تش�كيل 
داد.  خب�ر  مجل�س  آين�ده  هفت�ه  علن�ي  جلس�ه  در 
محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، گفت: در جلسه هفته آينده مجلس درخواست 
جمعي از نمايندگان براي تشكيل كميس��يون ويژه جمعيت و تعالي 
خانواده مورد رسيدگي قرار گرفته و به رأي گذاشته مي شود. وي افزود: 
همچنين بناست تا در جلسه علني هفته آينده درخواست تعداد ديگري 
از نمايندگان براي تشكيل كميس��يون فضاي مجازي مورد بحث قرار 

گيرد و اين موضوع نيز در صحن مجلس به رأي گذاشته شود. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: همچنين در هفته آينده 
جزئيات طرح تخصيص قير رايگان به پروژه هاي عمراني كش��ور مورد 
بررس��ي قرار خواهد گرفت. فرهنگي خاطرنشان كرد: عالوه بر اين در 
جلسات هفته بعد صحن علني مجلس جزئيات طرح ماليات بر خانه هاي 

خالي نيز بررسي خواهد شد. 

آصفري: 

آلسعوددرحمايتازمنافقينمنفعتينميبرد
عضو كميس�يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گف�ت: حماي�ت اي�ران اينترنش�نال از 
گروهك منافقين تنها يك تنف�س مصنوعي به 
گروهكي اس�ت كه در ايران هيچ پايگاهي ندارد 
و اين حمايت هي�چ نفعي براي آل س�عود ندارد. 
محمدحسن آصفري عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با مهر با اشاره به اقدام ش��بكه ايران اينترنشنال در 
پوشش گردهمايي گروهك منافقين گفت: منافقين 
يك جريان تروريستي است و تاكنون هزاران نفر را در 
كشور ما به شهادت رسانده است. از طرف ديگر شبكه 
ايران اينترنشنال نيز وابسته به رژيم سعودي است كه 
اين رژيم نيز تقويت كننده جريان تروريسم تكفيري 
است. حمايت سعودي از تروريسم در منطقه از جمله 
در س��وريه و عراق نيز براي همگان روش��ن است. 

رفتارهاي رژيم آل سعود نشان مي دهد كه به دنبال 
ايجاد اختالف در ميان كشورهاي مسلمان است. وي 
افزود: آل سعود در چند سال گذشته ضربات سنگيني 
از جبهه مقاومت دريافت كرده است و هيچ گاه فكر 
نمي كرد در باتالق يمن گير كند ي��ا اينكه ضربات 
سنگيني در س��وريه و عراق دريافت كند. آل سعود 
به دنبال اين است كه كينه خود را از جبهه مقاومت 
با حمايت از يك گروهك مفلوك تروريستي نشان 
دهد. آنچه مش��خص اس��ت اينكه امروز با توجه به 
نفرتي كه مردم ايران از گروهك منافقين دارند اين 
حمايت سبب مي شود كه نفرت مردم از آل سعود نيز 
دو چندان ش��ود. اين عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس در ادام��ه گفت: حمايت 
ايران اينترنشنال از گروهك منافقين تنها يك تنفس 
مصنوعي به گروهكي است كه در ايران هيچ پايگاهي 

ندارد. هيمنه اين گروهك تروريس��تي در عمليات 
مرصاد كاماًل از بين رفت. اي��ن حمايت هيچ نفعي 

براي آل سعود ندارد. 
آصفري اي��ن اق��دام را عمل��ي ناش��يانه خواند و 
افزود: حمايت ايران اينترنش��نال از گروهك هاي 
تروريس��تي كاماًل ابتدايي و غيرحرفه اي اس��ت و 
جمهوري اس��المي ايران مي تواند با اس��تفاده از 

قوانين حقوق بين الملل نسبت به شكايت حقوقي 
از اين شبكه تلويزيوني اقدام كند. البته متأسفانه 
ام��روز نظام هاي حقوق��ي جهاني خ��ود حاميان 
گروهك منافقين و جريانات تروريستي در جهان 
هستند. وي با اشاره به نامه اخير خانواده شهداي 
ترور به دستگاه قضا و وزارت امور خارجه گفت: در 
دس��تگاه قضايي بايد پرونده اي براي اين موضوع 
گشوده و از طريق نهادهاي بين المللي اين موضوع 
پيگيري شود. وزارت امور خارجه نيز بايد از طريق 
ديپلماسي فشار الزم به كشور انگليس را كه مبدأ 

پخش اين تلويزيون است وارد كند. 
اين نماينده مجلس در پايان گفت: گروهك منافقين 
جرياني پوسيده است كه به زودي به زباله دان تاريخ 
خواهد پيوست اما رسانه ها بايد جوانان را نسبت به 

ماهيت اين گروهك آگاه كنند.

   مجلس

مهدی  پورصفا
   گزارش

روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در اطالعيه اي با اعالم 
پايان موفقيت آميز رزمايش مشترك پيامبر اعظم)ص(14 با دستيابي 
به اهداف از پيش تعيين ش��ده افزود: اين رزمايش كه با مشاركت نيروي 
دريايي و هوافضاي سپاه در منطقه عمومي هرمزگان، خليج فارس و غرب 
تنگه راهبردي هرمز برگزار شد، با اجراي تمامي سريال ها و تمرين هاي 
تركيبي عملياتي در عرصه زمين، دريا، هوا و فضا با موفقيت پايان يافت. 
اطالعيه سپاه پيام رزمايش پيامبر اعظم)ص(14 به كشورهاي دوست و 
همسايه را محبت، صفا، صلح و دوستي همراه با اقتدار و صالبت انقالبي 
پاسداران و امنيت جمعي براي كشورهاي منطقه خليج فارس دانست و 
در بيان پيام رزمايش به دشمنان تصريح كرده است: استكبار و كساني 
كه چشم طمع به منافع ما دوخته اند، پيام آمادگي، هوشياري، مقابله و 
ايستادگي ملت ايران و نيروهاي مسلح و مدافع انقالب و ميهن اسالمي 

را از ميدان هاي اين رخداد ماندگار، ب��ه خوبي دريافت كردند. در پايان 
اين اطالعيه با قدرداني از حمايت ها و همراهي هاي ملت شريف ايران به 
ويژه مردم فهيم و انقالبي استان هرمزگان و جزاير خليج هميشه فارس 
در اجراي اين رزمايش بزرگ و اقتدارآميز و تأكيد بر اينكه نمايش توان و 
آمادگي هاي رزمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ضامن امنيت جمعي 
در خليج فارس و اعتبار قدرت بازدارندگي كش��ور خواهد بود، تصريح 
شده است: جمهوري اسالمي ايران، هيچ گاه شروع كننده جنگي نبوده 
و نيس��ت اما در راهبرد دفاعي خود، ضمن صيانت از استقالل، تماميت 
ارضي، امنيت، منافع ملي و پهنه جغرافياي كشور به ويژه جزاير خليج 
فارس، عكس العمل قاطع، كوبنده و تمام كننده پاسداران انقالب و ساير 
مدافعان مقتدر كش��ور عليه متجاوزان به ميهن اسالمي را با صراحت و 

صالبت از مؤلفه هاي اصلي و غفلت ناپذير خود مي داند.
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