فرصت اقتصادي ويژه براي تهران

س��رمقاله ديروز صبحنو به بهانه س��فر وزير امور
خارجه اي��ران به چين ،رواب��ط اقتصادي اين دو
كش��ور را مورد ارزيابي قرار داده و نوشته است:
چين رتبه دومين اقتصاد بزرگ دنيا بعد از امريكا را در اختيار دارد ،يعني
امريكا حدود 25درصد از  GDPدنيا و چين 17/5درصد را داراست .از
سوي ديگر ،جايگاه چين با كشورهاي بعد از خودش يعني ژاپن ،آلمان
و انگليس بسيار زياد است .جمع توليد ناخالص داخلي چهار كشور بعد
از چين ،باز از اين كشور كمتر است .چين همواره رشد اقتصادي خود را
افزايش داده تا جاييكه از سال 2000تا امروز فاصله خود را با اقتصاد
امريكا كم كرده و پيشبيني ميشود قبل از سال ،2030اقتصاد امريكا
را پش��ت س��ر بگذارد و به قدرت اقتصادي اول دنيا تبديل شود .نفوذ
اقتصادي چين در جهان چنان در حال گس��ترش است كه كشورهاي
غربي نيز در صدر تعامالت اقتصادي چين قرار دارند و بر اساس آمارهاي
منتشر شده ،صادرات چين در سال 2021ميالدي ۶۷۶ميليارد دالر
بيش از واردات اين كشور در آن سال بوده است ،بنابراين ارتباط با چين
بهعنوان يك كش��ور بزرگ اقتص��ادي براي هر كش��وري مزيتهاي
اقتصادي بهدنبال دارد و يك گزينه كام ً
ال عقالني به حس��اب ميآيد.
همچنانكه كشورهاي منطقه ما نيز بهدنبال مراودات تجاري با چين
ي كه حجم تجارت ايران با چين بعد از هند ،عربستان،
هستند ،بهطور 
امارات ،تركيه ،عراق ،پاكستان ،كويت و قطر در جايگاه نهم قرار دارد .از
سوي ديگر ،چين بيشترين همراهي را با ايران در مذاكرات وين داشته
و همواره در برابر زيادهخواهيهاي غرب مقاومت كرده است ،بنابراين
ضرورت دارد ايران با توجه به تحريمهاي يكجانبه و ظالمانه امريكا روابط
تجاري خود را با چين بهبود ببخشد و جايگاه بهتري در ميان كشورهاي
منطقه كس��ب كند .قطعاً اجراي قرارداد 25س��اله ي��ك فرصت ويژه
اقتصادي براي ايران است و منجر به بهبود اين رتبه خواهد شد.
........................................................................................................................
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چرا در مسير تدوين و اجراي توافق راهبردي 25ساله با چين سنگاندازي ميشد؟

توافق ایران با چين قب ً
ال گروگان برجام بود!
   گزارش

سعيدهمتي

ثمرات تغيير را نميبينيد؟

روزنامه ايران در يادداشت ديروز خود به اظهارات
عبدالناصر همتي ،رئيس كل سابق بانك مركزي
كه در پيامي ويدئويي گفته اگر دولت رئيسي هيچ
تالش��ي هم نميكرد ،قاعدتاً با صادراتي كه در س��ال گذشته داشتيم،
ميتوانستيم نزديك 60درصد رشد درآمد داشته باشيم و سؤال ميپرسد
سهم دولت سيزدهم در خنثيسازي تحريمها چقدر است؟ پاسخ داده و
نوشته است :آقاي همتي! آيا خود شما و دولت شما نبود كه معتقد بود
تحريم هستيم و نميتوانيم نفت بفروشيم؟ يادمان نميرود كه شما در
مصاحبهاي گفته بوديد برخي ماهها نميتوانستيم نفت بفروشيم و ميزان
فروش نفت ايران به سختي به حدود  100تا  200هزار بشكه ميرسيد.
اين حرفهاي شما خيلي تازه است و چند ماهي بيشتر از آن نگذشته
است ،چطور االن ادعا ميكنيد «ما هم بوديم ميتوانستيم به همان ميزان
يا حتي بيشتر نفت بفروشيم؟» مگر خود دوستان شما مدام از تحريم و
تنگنا و محدوديت حرف نميزدند؟ مردم يادش��ان نميرود كه دولت
دوازدهم مدام بهانه  FATFرا ميآورد .يادتان رفته است؟ با اين اوصاف
و با اين ادبيات ،منتظريم كه به زودي ورود ميليونها دوز واكسن را نيز
كه بعد از اتمام دولت دوازدهم به كشور صورت گرفته ،به نام خود بزنيد!
نويسنده خطاب به همتي نوشته است :بدون شك يكي از داليل رشد
درآمدهاي نفتي ،افزايش قيمت نفت اس��ت .هيچ كس نميتواند اين
موضوع را كتمان كند ،اما آيا ميتوان ديپلماسي فعال اقتصادي و نفتي
دولت سيزدهم را ناديده گرفت؟ به جرئت ميتوان گفت قسمت اعظمي
از اين گش��ايشها در ماههاي اخير به خاطر اقت��دار و تغيير نگاه دولت
سيزدهم است .وقتي غرب متوجه ش��ده اكنون دولتي سركار آمده كه
ديگر مث��ل دولت قبلي تم��ام تخممرغهايش را در س��بد آنها نخواهد
گذاشت ،ماجرا متفاوت خواهد بود .تغيير كام ً
ال محسوس است.
........................................................................................................................

پشت پرده شليكهاي مرموز در بغداد

روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود
تحوالت سياسي عراق را مورد تحليل قرار
داده و نوشته است :تجربه ثابت كرده است
فعل و انفعاالتي كه در منطقه ديپلماتيك سبز بغداد رخ ميدهد ،ميتواند
سرآغاز تحوالت جديد سياسي و نظامي در عراق باشد .پنجشنبه شب نيز
س��فارت امريكا در عراق بار ديگر با س��ه راكت هدف حمله قرار گرفت.
بالفاصله برخي چهرههاي سرشناس عراق همچون «مقتدي صدر» رهبر
جريان صدر نيروهاي مقاومت را به اجراي اين حمله متهم كرد ،در صورتي
كه رهبران گروههاي مقاومت عراق با صراحت تمام هر گونه دست داشتن
در اين حمالت را رد و تعرض به نمايندگيهاي ديپلماتيك در منطقه سبز
بغداد را به تندي محكوم كردند .با اين اوصاف ،اكنون مسئله اين است كه
حمالت مرموز اخير با چه اهدافي صورت گرفته و در راستاي منافع كدام
جريانهاي سياسي است؟ نويسنده خراسان در بخش ديگري از يادداشت
خود نوشته اس��ت :نحوه مواجهه با اعتراضات ،تشكيل دولت الكاظمي،
تصويب بودجه ،انتخابات زودهنگام پارلماني و حواش��ي و نتايج جلسه
افتتاحيه پارلمان حاكياست ،كميته هماهنگي شيعيان از كارآمدي الزم
براي مواجهه با بحرانهاي گوناگون برخوردار نيست .همه اين اتفاقات و
روندها نشان ميدهد كه الحشدالشعبي روزهاي سختتري نيز در پيش
دارد .در ش��رايط كنوني نيز امريكاييها با طراحي حمالت اخير ،تالش
دارند اذهان عمومي و اولويتهاي دولت آينده عراق را از اخراج نظاميان
امريكايي به ضرورت خلع س�لاح گروههاي مقاومت تغيير دهند .آينده
امنيتي و نظامي الحشد اكنون بيشتر از هر زماني به عرصه سياست گره
خورده و اين امر ،سياستورزي هوشمندانهاي را طلب ميكند.
........................................................................................................................

لزوم مراقبت از قدرت «اراده» ايران

روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به قدرت
نظامي و موشكي جمهوري اسالمي ايران كه
گوش��ه كوچك��ي از آن در حمله ب��ه پايگاه
امريكايي عيناالس��د در عراق به نمايش گذاشته ش��د ،نوشته است:
غربيها ميگويند در شرايطي كه اراده ايران در از بين بردن نفوذ غرب
در آسيا و آفريقا و حتي در امريكايالتين وجود دارد ،تمركز كردن بر
برنامه هس��تهاي ايران فقط در صورتي ارزش دارد كه به «اراده ايران»
آسيب وارد نمايد .كيهان اضافه كرده است :قدرتهاي غربي و به ويژه
امريكا و فرانسه در مذاكرات وين روي باز ش��دن باب گفتوگو درباره
قدرت نظامي ايران تأكيد نموده و وقتي در اين مورد با سرسختي تيم
ايران مواجه شدند ،از آنان خواستهاند فع ً
ال به طور كلي اين را بپذيرند،
ولو آنكه مذاكره پيرامون توان نظامي ايران به طور واقعي شكل نگيرد!
چرا براي امريكا قرار گرفتن قدرت نظامي ايران در روند مذاكرات وين
ولو خيلي كل��ي و مبهم اهمي��ت دارد؟ دليل آن واضح اس��ت ،امريكا
ميخواهد اراده ايران در استفاده از قدرت خود را بشكند .در آن صورت
وجود موشكها هر چند بسيار پيشرفته و كارآمد تأثيري فراتر از بمب
اتمي پاكستان يا بمباتمي هند نخواهد داشت ،البته پرواضح است كه
اگر ما اين را بپذيريم ،قطعاً امريكاييها از هفته بعد فشار خود را براي
كشاندن ايران پاي ميز مذاكره نظامي شروع ميكنند ،پس مسئله اصلي
شكستن اراده ايران اس��ت ،كما اينكه امريكاييها در پرونده هستهاي
ميگويند ما ميدانيم كه دانش هستهاي ايران را نميتوانيم از بين ببريم
و در نهايت نميتوانيم مانع هستهاي ش��دن ايران بشويم اما اگر ايران
بپذيرد كه درباره اين پرونده حد و حدود نظام سلطه را بپذيرد ،درباره
«اراده» خود دست به معامله زده و در واقع روي آينده خود خط كشيده
است .امريكا در صحنه عيني هم نه فقط از سالح ايران بلكه بيش از آن
از اراده ايران شكست خورده است.
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تواف�ق راهبردي ۲۵س�اله مي�ان ايران و
چين در حال�ي بدون كمتري�ن جنجال از
سوي مقامات ارش�د اجرايي و ديپلماسي
كش�ور به مرحله اجرا رس�يده اس�ت كه
پيش از اين جماعت نشانهداري در كشور،
الزمه هر گونه تحول اقتص�ادي در داخل
و تح�رك بينالمللي را پذي�رش مطالبات
غيرمس�قف غ�رب در ح�وزه هس�تهاي،
موش�كي و منطق�هاي عن�وان ميكردند.
پيوندزدن معيش�ت و پيگي�ري مطالبات
مردم�ي در س�طح بينالملل�ي ت�ا جايي
پيش رف�ت كه بع�د از فراگي�ري ويروس
كوويد 19نيز واكسيناسيون همگاني مردم
به پذيرش خواستههاي كشورهاي غربي
در حوزههاي مورد اش�اره پيوند زده شد.

موازي با اينكه دولتمردان مطالبات بديهي مردم
را با پیش فرضهایی نظير «تا ايران به عضويت
 FATFدرنياي��د ،اوضاع اقتصاد و معيش��ت و
سياس��ت همين اس��ت» و «مذاكرات موشكي
گشايشهاي اقتصادي گسترده در سفره مردم
ايجاد ميكند» پاس��خ ميدادن��د ،تصميماتي
مشكوك و بحثبرانگيز اتخاذ ميشد كه نتايج آن
براي هر فرد عامي در عرصه سياست مشهود بود،
از جمله گراني بنزين كه تصميمگيرنده اصلي آن
دولت مستقر بود.
تخري�ب توافق ايران و چي�ن با اهداف
انتخاباتي
با نيمنگاهي به راهبرد اصلي يك طيف سياسي
در هشت سال گذشته و روشها و تكنيكهاي
بهكارگرفتهشده توس��ط آنها ميتوان به خوبي
درياف��ت ك��ه «تحمي��ل مطالب��ات حزبي به
جامعه»« ،تبديل كردن خواستههاي جناحي
به اولويتهاي مردم» و نهايتاً «تحت فشار قرار
دادن حاكميت اسالمي و اساس رفتارهای آنها

با كشور بوده است.
يكي از نمونههاي عيني ك��ه دولت قبل تالش
ميكرد در مسير كاهش تحريمهاي بينالمللي
گام برن��دارد و جامع��ه را منتظر احياي س��ند
برج��ام نگ��ه دارد ،توافقنامه 25س��اله با چين
بود؛ توافقنامهاي كه ب��ه رغم آنكه طرف چيني
نقطه نظراتي در باب اجراي آن در دولت قبلي
ابراز ك��رده بود اما با اين حال دولت و دس��تگاه
ديپلماسي آن را به پاي هدف بزرگتري به نام
«احياي برجام» ذبح كردن��د چراكه توافقنامه
هس��تهاي س��ند متبوع آنها براي عاديسازي
روابط با امريكا و تعيين ريل��ي براي جمهوري
اس�لامي ايران بود كه تغيير دادن آن به منزله
تقابل با منافع مردم تلقي ميشد.
محمدجواد ظريف در فروردين ماه امس��ال در
اين باره ميگوي��د« :مهمترين نياز براي اجراي
سند ايران و چين ،اجراي برجام ،رفع تحريمها و
 FATFاست و بدون حل اينها اين سند هم به
جايي نميرسد».
طبيعي بود كه تدوين و تنظيم توافقنامه با چين
تا حد قابل توجهي ميتوانست راههاي دور زدن
تحريمها را گس��ترش دهد و اث��ر تحريمهاي
بينالمللي عليه اي��ران را كاهش دهد ،به ويژه
در حوزه فروش نفت و تبادالت تجاري و ارزي.
تحقق چنين اهدافي حتي در سطح نازل خود
به معناي آن بود كه احياي برجام (كه مذاكرات
آن در وي��ن و چند م��اه مانده ب��ه انتخابات به
صورت فشرده دنبال ميش��د) چنانچه تا بعد
از انتخابات رياس��ت جمهوري س��يزدهم نيز
به تعويق بيفت��د ،پيامدي براي ط��رف ايراني
نداش��ت .اين ب��ه آن معنا بود كه ي��ك جريان
سياسي غربباور ،بزرگترين برگ برنده خود
در انتخابات رياستجمهوري را در موضوعاتي
نظير سنگاندازي در مسير انعقاد و اجراي سند

توافقنامه ايران و چين ميدانس��ت ،كمااينكه
رسانهها و شخصيتهاي مرتبط به اين جريان
نيز در همان بحبوح��ه اخبارهايی جهتدار و
بعضاً مغرضانهاي عليه توافق صورت گرفته در
جامعه نشر ميدادند.
دور زدن تحريمه�ا ب�ا اج�راي توافق
ايران و چين
این توافق اما اکنون با اراده دو کشور در حال
اجرایی شدن است و کارشناسان چشمانداز
مثبتی در رواب��ط ایران و چی��ن برای آن
ترسیم میکنند .فداحس��ين مالكي ،عضو
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالمي درباره آغاز اجراي
توافق ايران و چين اظهار داش��ت« :توافق
راهبردي ۲۵س��اله ايران و چي��ن يكي از
مهمترين تح��والت منطقهاي محس��وب
ميش��ود .ق��رار اس��ت دو كش��ور فقط از
ظرفيتهاي خودشان در اين توافق استفاده
كنند و اجراي اين تواف��ق هيچ ارتباطي به
نتيجه مذاكرات وين ندارد و تحت تأثير آن
قرار نميگيرد .اجراي توافق ۲۵ساله ايران
و چين ،پيام مهمي به غربيهاست مبني بر
اينكه ديگر نميتوانند تحريمهاي ظالمانه
خود عليه ايران را تشديد كنند».
وي همچنين با بيان اينكه جمهوري اس�لامي
ايران مصم��م اس��ت از موقعي��ت جغرافيايي
و ظرفيتهاي خود ب��راي تقوي��ت ارتباطات
اقتصادي و تجاري اس��تفاده كن��د ،ادامه داد:
«همه ما به خوبي به ي��اد داريم كه پس از آنكه
براي اولين بار موضوع انعقاد قرارداد بلندمدت
بين ايران و چين رسانهاي شد ،غربيها عصباني
ش��دند چراكه آنان به خوب��ي ميدانند ارتباط
تجاري بين اي��ران و چي��ن ميتواند صدمات
جدي به موقعي��ت غربيها به وي��ژه در زمينه

اقتصادي وارد كند».
مالكي در گفتوگو با مهر درباره علت نگراني
غربزدگان داخلي و برخي كشورهاي غربي
از توافق بلندمدت بين ايران و چين نيز اظهار
داشت« :انعقاد قرارداد بلندمدت بين ايران و
چين ميتواند منجر ب��ه دور زدن تحريمهاي
ايران شود .ما حتماً بايد از ظرفيت كشورهاي
همسو و همسايه در جهت انعقاد قراردادهاي
بلندمدت به خوبي استفاده كنيم .ايران ديگر
همه ظرفيته��اي خود را در س��بد برجام و
ارتباطي با غربيه��ا نميگذارد و م��ا بايد از
ظرفيت ارتباط با كشورهاي همسو به خوبي
اس��تفاده كنيم .انعقاد قرارداد بلندمدت بين
ايران و كش��ورهاي همس��و باعث ميش��ود
غربيها از تصور اش��تباه خود مبني بر اينكه
ايران بدون آنان دچار مش��كالت ميش��ود،
دست بردارند».
منافع ملی ،مهمترین مسئله
در نگاه به شرق و غرب
احمد اميرآبادي ،رئيس گروه دوستي و پارلماني
ايران و چين نیز توافق ۲۵ساله ايران و چين را
عامل هماهنگي منطقهاي در قاره آسيا خواند
و گفت« :اي��ن تواف��ق اقدامي مهم اس��ت كه
موجب سرمايهگذاري چين در ايران و گسترش
ارتباطات منطقهاي خواهد شد .سرمايهگذاري
در بخش حمل و نقل جادهاي ،دريايي ،ريلي و
هوايي و صنايع نظامي از موارد مهم اين توافقنامه
راهبردي است».
وي با بيان اينكه نگاه به شرق ميتواند بخش
مهمي از مشكالت اقتصادي ايران را حل كند،
اظهار داشت« :مهمترين مسئلهاي كه در نگاه
به غرب و ش��رق بايد مورد توجه مس��ئوالن
قرار گيرد ،تأمين منافع ملت ايران اس��ت .هر
توافقي كه منافع ملت ايران را تأمين كند ،قابل
پيگيري است».
اميرآبادي با بيان اينك��ه نگاه دولت روحاني به
سمت توسعه روابط با امريكا و غرب بود ،گفت:
«آمال و آرزوي دولت غربگرا ارتباط با امريكا
بود ،در حالي كه غ��رب و امريكا با اصل انقالب
اسالمي مشكل دارند و در طول ۴۰سال گذشته
به دنبال سنگاندازي در توسعه روابط ايران با
كشورهاي جهان بودهاند .دولتهای يازدهم و
دوازدهم به صورت افراط��ي به دنبال ارتباط با
غرب بودند ،اروپا در طول هشت سال گذشته
نه تنها ب��ه ايران كمك نكرد بلك��ه تحريمها را
گسترش داد و با امريكا همراهي كرد و پس از
خروج ترامپ از برجام هم اروپا س��كوت كرد و
حتي در مواردي با امريكا همراه شد».
اگر چه طي چند ماهي كه دولت سيزدهم
روي كارآم��ده اس��ت نيز ميت��وان برخي
انتقادات را متوجه دولت و وزراي آن دانست
اما نباي��د فراموش كرد كه رفتار روش��ن و
شفاف با مردم و گروگان نگرفتن سفره آنها
با هدف تحق��ق اهداف حزب��ي و جناحي و
پيوند نزدن منافع ملي با مطالبات غربيها
نويد روزهاي روشني را ميدهد كه ميتواند
منجر ب��ه كاه��ش فش��ارهاي اقتصادي و
معيشتي به مردم و بالاثر كردن تحريمهاي
بينالمللي شود.

   هستهای

ي در تأسيسات هستهاي بود
«احمديروشن» مسئول رفع خرابكار 
ش�هيد احمديروش�ن مديريت تي�م رفع
خرابكار يهاي�ي را ك�ه در تجهي�زات و
دستگاهها توسط دشمن ايجاد شده بود ،قبول
كرد و اين نقشه دش�من نيز نقش بر آب شد.

همكار ش��هيد مصطف��ي احمديروش��ن در
گفتوگو با مهر ،در تشريح ويژگيهاي اخالقي
اين ش��هيد اظهار داش��ت :يكي از ويژگيهاي
برجسته اخالقي شهيد احمديروشن در محيط
كار ،اخالق خوش و ش��وخطبعي بود و تمامي
همكاران از مصاحبت ب��ا او لذت ميبردند؛ چه
در زماني كه كارش��ناس بود و چه در زماني كه
به مقام و جايگاهي در س��ازمان رس��يده بود،
البته اين موضوع نافي جديت وي در كار نبود.
شهيد احمديروشن به تمامي همكاران فارغ از
جايگاه و پست و مقامشان عنايت داشت و احترام
ميگذاشت و تمام سعي و تالش خود را در جهت
رفع مشكالت همكاران به كار ميگرفت.
اي��ن كارش��ناس مجتمع هس��تهاي ش��هيد
احمديروش��ن تصريح كرد :او خيلي رك بود
و با صراحت حرفش را م��يزد و انتقاد ميكرد،
همچنين ش��جاعتش زياد و حيرتآور بود ،به
نحوي كه در مسائل مختلف از منظر وجداني،
عرفي ،ديني و فني ،در هر جا كه نيازمند ورود
بود ،با كمال قدرت و ب��ه دور از محافظهكاري و
بدون مماشات ،حرفش را ميزد و از مطرح كردن
آن كوتاه نميآمد.
صنعت هس�تهاي خ�ط مق�دم علم و
فناوري كشور است
وي افزود :ش��هيد احمديروشن اين صنعت را
خط مقدم علم و فناوري و موضوع اصلي كشور و
نظام ميدانست .اعتقاد داشت اين صنعت عالوه
بر آنكه به صورت مستقيم منجر به توليد انرژي

و برق هستهاي و پاك خواهد ش��د ،به صورت
غيرمس��تقيم نيز در ارتقاي سطح خودباوري و
اعتماد به نفس ملي و دستيابي و فتح كرانههاي
علم تأثيرگذار اس��ت .از نظ��ر وي ،اين صنعت
پيشران ساير صنايع و حوزههاي تكنولوژي در
كشور خواهد بود.
اين همكار شهيد احمديروش��ن اضافه كرد:
امروز ميبينيم ك��ه اين امر محقق ش��ده و با
دس��تيابي ايران اس�لامي به چرخه س��وخت
و توان توليد برق هس��تهاي ،كش��ور به سطح
بااليي از اعتماد به نفس رس��يده و باعث رشد
و ش��كوفايي س��اير عرصههاي اس��تراتژيك و
تكنولوژي شده است.
وي ادامه داد :ش��هيد احمديروش��ن پلههاي
موفقيت را به واس��طه تعهد و احساس دين به

اس�لام و انقالب و كش��ور يكي پس از ديگري
پيم��ود و ب��ه مس��ئوليت تأمي��ن تجهي��زات
تأسيس��ات هس��تهاي رس��يد .در آن سالها
تحريمهاي سختي بر كشور و صنعت هستهاي
اعمال ميشد كه كماكان نيز با شدت بيشتري
در جريان است.
تجهيزات هس�تهاي بدون شناس�ايي
دشمن در امنيت كامل وارد كشور شد
اين كارش��ناس مجتمع غنيس��ازي ش��هيد
احمديروشن گفت :مصطفي با هوش و ذكاوت
بااليي كه داشت و بر اس��اس تفكر استراتژيك
خود به اين نتيجه رس��يد ك��ه تأمين قطعات
و تجهي��زات يك��ي از گلوگاهه��اي اصل��ي در
اين صنعت اس��ت ،به همين دليل ت��ا آنجا كه
ميتوانست در جهت بوميسازي اين موارد اقدام

كرد .در خصوص مواردي هم كه امكان ساخت
در داخل وجود نداش��ت ،بدون آنكه دش��من
فرآيند تأمين آنها را شناس��ايي كند ،قطعات و
تجهيزات در امنيت كامل و بدون خرابكاري به
كشور منتقل شد.
وي ادامه داد :همچنين مسئوليت برنامهريزي
و مديري��ت تيم رفع خرابكاريهاي��ي را كه در
تجهيزات و دستگاهها توسط دشمن ايجاد شده
بود قبول كرد و با پيگيري و تالش شبانهروزي
وي و نخبگان فني ،اين نقشه دشمن نيز نقش
بر آب ش��د .تمامي اين م��وارد ،كار را به جايي
رساند كه اس��تكبار راهي به جز ترور و شهادت
وي نداشت.
«شهيد احمديروشن» با بوميسازي
موجب رشد هستهاي شد
اين كارشناس مسائل هس��تهاي تصريح كرد:
پس از ش��هادت اين ش��هيد بزرگوار با توجه به
نهادينه شدن انديش��هها و تفكر استراتژيك او
در مجموعه و با پيگيري جهادي و هوشمندانه
همكاران مصطفي ،راه او ادامه پيدا كرد و تعداد
زيادي از اقالم ،قطعات و تجهيزات مورد نياز اين
صنعت بوميسازي شد.
وي گفت :همانطور كه قب ً
ال نيز اش��اره شد ،وي
با درايت و ه��وش مثالزدني خ��ود و نيز تفكر
اس��تراتژيك ،گلوگاهه��اي فن��ي و بازرگاني را
شناس��ايي كرد و فرآيند تأمين اقالم راهبردي
و اس��تراتژيك را فرآين��دي ام��ن ،مطمئ��ن
و در دس��ترس طراحي و پايهگ��ذاري كرد و با
بوميس��ازي توليد آنها در داخل كشور موجب
رشد شتابدهنده اين صنعت و به تبع آن شروع
يك حركت تحقيقاتي فني و پيشرفت در ساير
علوم و صنايع را پايهگذاري كرد.

پيام رئيسجمهور به همايش تكريم مادران
و همسران شهدا

ايران مديون بانواني است كه اسوههاي
مقاومت در دامانشان باليدند

رئيسجمهور با گراميداش�ت جاي�گاه واالي مادران و همس�ران
شهدا خاطرنش�ان كرد :جمهوري اسلامي ايران همواره مديون
همت بانواني اس�ت كه اس�وههاي مقاومت در دامان آنان باليدند.

به گزارش ايرنا ،آيتاهلل س��يدابراهيم رئيس��ي در پيام��ي به همايش
تكريم مادران و همسران ش��هدا كه به مناسبت سالروز وفات حضرت
امالبنين(س) برگزار شد ،تصريح كرد :ملت شهيدپرور ايران به وجود
چنين بانوان شكيبا و شايسته بر خود ميبالد و راه و منش و سلوك آنان
را سرمشق همه زنان و مادران نس��لهاي كنوني و آتي اين سرزمين
كهن ميداند .در بخشي از پيام آيتاهلل رئيسي آمده است :به يقين در
سايه چنين جايگاهي ،مادران و همسران معظم شهدا از منزلت وااليي
برخوردارند و پروردگار متعال آن��ان را كه در ايمان و ايثار ،الگوي همه
بانوان ملت شريف ايران هستند ،در زمره جرعهنوشان كوثر نبي منعمان
سفره صبر زينبي و از همنشينان صلحا و شهدا قرار خواهد داد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران همواره مديون همت و تالش
بانواني با ايمان و صبور است كه اسوههاي مقاومت در دامان آنان باليدند،
نوشت :ملت شهيدپرور ايران نيز به وجود چنين بانوان شكيبا و شايسته
بر خود ميبالد و راه و منش و سلوك آنان را سرمشق همه زنان و مادران
نسلهاي كنوني و آتي اين سرزمين كهن ميداند.
رئيسي ادامه داد :اينجانب با گراميداشت سالروز وفات شيرزن شجاع و
ايثارگر حضرت امالبنين(س) ،اين مناسبت را فرصتي ارزشمند براي
قدرداني از مجاهدت بانوان مؤمن و انقالبي كش��ور ميدانم كه با كالم
و رفتار خويش راه پرفروغ جلوههاي ايثار و شهادت را به بهترين وجه،
درخشان و جاودانه نگه داشتند.
رئيسجمهور تصريح كرد :همچنين الزم ميدان��م ضمن قدرداني از
برگزاركنندگان اين مراس��م معنوي و فرهنگساز ،از پروردگار متعال
سالمت و عزت همه مادران و همسران شهدا و همه بانوان ايثارگر ايران
اسالمي را در ادامه راه نوراني شهيدان و گسترش ارزشهاي اسالمي،
مسئلت دارم .اميد آنكه به فضل الهي دعاي خير اين عزيزان بدرقه راه
مردم و پشتوانهاي براي دولت در خدمتگزاري بيشتر به ملت شهيدپرور
ايران باشد.
........................................................................................................................

تدفين  2شهيد گمنام در وزارت كشور

مراسم تشييع و تدفين پيكر دو تن از شهيدان گمنام هشت سال
دفاع مق�دس در محوطه وزارت كش�ور و با حض�ور كاركنان اين
وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش فارس ،صبح يكش��نبه مراسم تشييع و تدفين پيكر دو تن
از شهيدان گمنام هشت سال دفاع مقدس در محوطه وزارت كشور با
حضور كاركنان اين وزارتخانه برگزار ش��د .احمد وحيدي ،وزير كشور
در اين مراسم اظهار داش��ت :وقتي نام شهيدان ميآيد ،يعني از مظهر
پاكيها و از خودگذشتگيها و خوبيها ياد ميشود .وي افزود :اين شهدا
مهماناني هستند كه از اين پس خود ميزبان اين مكان هستند.

درباره واكنش امريكاييها
به انيميشن «انتقام حتمي است»

راز ترس نهفته در انيميشن
انتقام خون حاج قاسم

انتشار انيميشن «انتقام حتمي است» كه به عنوان يكي از آثار برگزيده
ارسالي به «پويش قهرمان» در پايگاه اطالعرساني KHAMENEI. IR
بارگذاري شده بود ،فراتر از فضاي مجازي ،اصليترين افراد دخيل در ترور
حاج قاسم و همچنين دستگاه امنيتي اياالت متحده را نيز تحت تأثير قرار
داده است اما در اين انيميشن چه چيزی نهفته كه از پمپئو تا پنتاگون و
سرويس مخفي امريكا را مجبور به واكنش كرده است؟
 )1در اين انيميشن ساخته شده مردمي نكاتي درباره نحوه ترور ترامپ
ديده ميشود كه حاوي يادآوريهاي مهمي براي نيروهاي نظامي و
سياس��ي امريكاس��ت .نفوذ و قدرت اجراي عمليات در خاك امريكا،
قدرت پهپادي ،فناوري پيش��رفته شناس��ايي و احتمال انتقامگيري
توسط انبوهي از نيروهاي حامي مقاومت با مليتهاي مختلف از جمله
مواردي است كه امريكاييها تاكنون بارها به واقعي بودن آنها قبل از
ساخت اين انيميشن واقف شدهاند و براي آنها محتواي اين انيميشن
مابهازاي حقيقي در عالم واقعيت داشته است.
 )2اظهارات رهبر معظم انقالب ،رئيسجمه��ور و فرماندهان نظامي
مبني بر تقاص دنيايي قاتالن حاج قاس��م س��ليماني و تركيب آن با
حضور و شور و نشاط گسترده مردمي در دومين سالگرد شهادت حاج
قاس��م ،فضايي را براي امريكاييها رقم زده اس��ت كه آنها دريافتهاند
اراده و انگيزه انتقام س��خت از قاتالن حاج قاسم همچنان پرحرارت و
در اوج قرار دارد .براي امريكاييها در س��الگرد دوم حاج قاسم دوباره
يادآوري شد كه انتقام س��خت در ايران از يك پشتوانه ملي برخوردار
است و امريكاييها به خوبي ميدانند وقتي ملتي تا اين سطح خواهان
انتقام است ،اجراي عمليات انتقام از قاتالن حاج قاسم ،پشتوانه اجرايي
و سياسي بزرگي در پشت سر خود دارد و معتبرترين گزينه ميان ايران
و امريكا درباره پرونده فرودگاه بغداد است.
 )3بازتاب انيميشن مذكور در ميان دستگاه امنيتي و نظامي امريكا و
اظهارات منفعالنه چهرههايی همانند پمپئو نشان ميدهد ايران چگونه
با معتبرسازي انتقام سخت به لحاظ رواني نيز قاتالن و دستگاه امنيتي
و سياسي دولت امريكا را تحت تأثير قرار داده است كه يك انيميشن دو
دقيقهاي در وجودشان ترس مضاعف و غيرطبيعي ايجاد ميكند .اين
موضوع نشان ميدهد حفظ تأثيرات جنبه رواني راهبرد انتقام سخت از
لوازمي است كه ايران براي پيشبرد اخراج امريكا از منطقه توانسته به
خوبي از آن محافظت كند .بر كارشناسان حوزه عمليات رواني پوشيده
نيست كه اين سطح از تأثيرگذاري رواني چه ميزان در پيشبرد اهداف
راهبردي انتقام سخت مؤثر و مفيد خواهد بود.
 )4از همه اينها كه بگذريم ،بايد به اين جنبه اقتدار در ايران فعلي ،افتخار
مضاعف كرد كه وقتي يك انيميشن ساده مردمي به يكي از رسانههاي
منتسب به رهبر ايران ،مرتبط ميشود ،چنان جنبهاي از اعتبار مييابد
كه كل دس��تگاه حاكميتي امريكا را مجبور به واكن��ش ميكند .اين
انيميشن فقط يك نشانه است و بدبينترين تحليلگران هم ميتوانند
فهرستي قابل توجه از گزينههایي ارائه بدهند كه در 30سال گذشته
رهبر ايران براي جلوگيري از طمع نظامي به خاك ايران براي دشمنان
خارجي در باالترين سطح معتبر ساختهاند.
منبع :جهاننيوز

