
فرصت   ها در تعامل قدرتمندانه ایران مستقل
روابط ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم و قدرتمند منطقه اگرچه از گذشته 
دور با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است، اما در سال های اخیر به دلیل 
منافع مشترک دو کشور در روند تحوالت منطقه و به ویژه در مبارزه با تروریسم 
که سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در برقراری آن نقش اساسی داشت، 
وارد مرحله نوینی شده است که اکنون با سفر آقای رئیسی رئیس جمهور 
محترم ایران به روسیه که با دعوت رسمی والدیمیر پوتین صورت می گیرد بر 
استحکام آن افزوده خواهد شد. به ویژه آنکه در جریان این سفر ، توافقات مهم 
اقتصادی پیرامون پیمان پولی مشترک دو کشور، راه اندازی خط اعتباری ، 
راه اندازی سوئیفت مشترک، هماهنگی جهت فروش نفت وموضوعات دیگر  

در دستور کار مذاکرات دو رئیس جمهور قرارگرفته است. 
برخالف عملکرد دستگاه سیاست خارجی کش��ور در دولت گذشته که 
متمرکز بر برجام و باه��دف جلب حمایت کش��ورهای غربی برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور بود و همین راهبرد غلط موجب شرطی شدن 
اقتصاد کشور به توافق هسته ای شده و ایجاد بحران در کشور بعد از خروج 
ترامپ از برجام را در پی داشت ، راهبرد دولت سیزدهم در عین پی گیری 
قدرتمندانه روند مذاکرات هس��ته ای ،ضمن اتکا به اقتصاد مقاومتی ، در 
عرصه تعامالت منطق��ه ای و بین المللی با اولویت بخش��ی به ارتباطات 
منطقه ای و توس��عه روابط با همه قدرت   ها به ویژه با همسایگان معطوف 
شده است. دستاورد ملموس این جهت گیری در عرصه اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی کشور در طول چند ماه اخیر آشکارشده و به افزایش روزافزون 
صادرات کشور و رونق تولید و تزریق ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور 
انجامیده است و طبعاً دستاوردهای این سفر نیز به بهبود شرایط اقتصادی 

کشور کمک خواهد کرد. 
اما در عرصه ای دیگر به دلیل روند تحوالت منطقه ای و بین المللی معطوف 
به روابط دوجانبه پیرامون مسائل مهم منطقه نظیر مسائل قفقاز ،افغانستان ، 
سوریه و...  این دیدار از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. بدیهی است 
که تأثیر تقویت روابط دو کشور در ارتقای همکاری و تعامالت در حوزه های 
اقتصادی و سیاسی و روند مذاکرات هسته ای و خنثی سازی تحریم   ها که 

مسئله مشترک دو کشور است، با دستاورد مهمی همراه خواهد شد. 
از سوی دیگر هم زمانی این سفر با تقویت و تحکیم روابط ایران با چین و 
سفر وزیر خارجه ایران به آن کشور و آغاز اجرای توافقات ۲۵ ساله ایران و 
چین بر اهمیت این تعامالت افزوده است. به گونه ای که در روزهای اخیر 
رسانه های غربی از همگرایی و تعامل ایران-روسیه -چین به عنوان یک 
محور قدرتمند در برابر راهبرد سلطه گرانه امریکا در منطقه که اتفاقاً با هر 
سه کشور به دالیلی درگیر شده است به عنوان چالش اصلی امریکا در حوزه 

مسائل بین المللی یادکرده اند. 
 اما آنچه در این روز  ها در مورد س��فر رئیس جمهور به روسیه و سفر وزیر 
خارجه به چین به محور اصلی عملیات روانی رسانه های بیگانه و جریان های 
معاند داخلی تبدیل شده است، القای وابس��ته کردن و فراتر از آن ادعای 
زمینه سازی برای سلطه کشورهای شرقی بر ایران و زیر پا گذاشتن شعار 

»نه شرقی نه غربی« جمهوری اسالمی در دولت جدید است!
 اگرچه در مورد این ادعا  ها که عمدتاً از بلندگوی رس��انه   ها و جریان های 
وابسته به غرب و کسانی که در طول سال های اخیر تنها راه کشور را تسلیم 
در برابر سیاست های سلطه گرانه کاخ سفید و کشورهای غربی می دانستند ، 
مطرح شده است و همین امر بعد جنگ روانی این سناریو پردازی را آشکار 
می کند، اما تردیدی نمی توان داشت که این فضاسازی   ها ریشه در نگرانی 
آنها از شکست راهبرد فشار حداکثری امریکا و غرب علیه مردم ایران داشته 

که این روز  ها نشانه های آن بیش از پیش آشکارشده است. 
تحرک قابل توجه دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم وتقویت روابط ایران 
با دیگر کشور  ها به  ویژه کشورهای منطقه را در زمره شاخص های مهم دولت 
سیزدهم می توان دانست که عالوه بر شکست خطوط القایی رسانه های 
غربی در زمینه انزوای ایران، دس��تاوردهای ارزشمندی را در عرصه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و...  برای ایران به همراه داشته و کار را به آنجا 
رسانیده که ندپرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا شش روز پیش رسماً 

به انزوای دیپلماتیک امریکا در مقایسه با ایران اعتراف کرده است. 
آنچه در ارزیابی عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در دولت جدید باید مورد 
توجه قرار بگیرد این است که ایران در این روابط چه با همسایگان، چه در 
روند مذاکرات هسته ای و چه در روابط با دو دولت بزرگ شرق یعنی چین 
و روسیه که این روز  ها موجب برجسته تر شدن موقعیت و موفقیت دستگاه 
دیپلماسی ایران شده است، رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را 
از موضع اقتدار و به عنوان مستقل   ترین نظام سیاسی در منطقه و جهان 
دنبال کرده است، به ویژه آنکه این سفر می تواند نقطه عطفی در روابط ایران 
و روسیه در دوران جدید که از آن به عنوان روسیه مقتدر یاد می شود، مورد 

تأکید دوستان و دشمنان قرارگرفته است. 
نکته مهم در روند این تعامالت و در پاسخ به شبهات مطرح شده این است 
که جمهوری اسالمی ایران به لحاظ موقعیت حساس ژئوپلیتیک ،منابع و 
توان اقتصادی و جمعیتی ،نفوذ منطقه ای،اقتدار دفاعی و...  از چنان ظرفیت 
باالیی برخوردار است که در عین مقابله و خنثی سازی فشار  ها و تحریم های 
فلج کننده امریکا و دیگر کشورهای غربی توانسته است موقعیت خود را در 
منطقه وجهان تثبیت کند که روند مذاکرات هسته ای در دور جدید بخشی 
از آن است،به گونه ای که در عین جبران ظرفیت های ازدست رفته هسته ای 
در جریان توافق برجام ، ایران به لحاظ اقتصادی توانسته است ثابت کند 
که کشور به رغم ادامه تحریم   ها نیز قادر است اهداف برنامه های اقتصادی 

خود را دنبال کند.

 عباس حاجی نجاری

سفر رئیسی به روسیه چرا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است؟

گسترش میدان منافع ملی 

 ش��هریور س��ال 9۲ حس��ن روحانی در اولین 
س��فر دیپلماتیک پس از پی��روزی در انتخابات، 
راهی بیش��کک می شود. پیش از س��فر او، یکی 
از روزنامه ه��ای اصالح طلب در س��رمقاله خود 
می نویس��د ک��ه ای��ن س��فر ه��در دادن انرژی 
دیپلمات  ه��ا در یک اجالس بی اهمیت اس��ت. 
درادامه یادداشت در استعاره ای آمده بود: »این 
ره که می رویم به ترکستان است! « اشاره آن بود 
که مسیر ارتباط با شرق رو به بیراهه است و باید 

مسئله ایران را از سمت غرب حل کرد. 
 البته آن روز  ها حال و هوای روحانی، بی شباهت 
به تحلیل روزنامه اصالح طلب نبود. شیخ دیپلمات 
بدون هی��چ برنامه و هدفی خ��اص پا به اجالس 
شانگهای گذاشت. مش��اوران رئیس جمهور در 
مرکز مطالعات استراتژیک اعتقاد داشتند بدون 
مذاکره با امریکا، ارتباط با سایر کشور  ها بی فایده 
و این دست نشس��ت های بلوک بندی شده وقت 

تلف کردن است. 
دو روز بع��د از حض��ور روحان��ی در پایتخ��ت 
قرقیزس��تان، روزنامه روس��ی »کومرسانت« به 
نقل از ی��ک منبع آگاه دولتی نوش��ت که پوتین 
دو پیش��نهاد به رئیس جمهور جدید ایران داده 
اس��ت که حس��ن روحانی تحقق هر دو مورد را 
به »آینده« موکول کرده است. سال 1393 وب 
س��ایت العربیه در ش��رح آن روز  ها در گزارشی 
تحلیلی نوش��ت: »واقعیت آن است که روحانی 
به دنبال کاهش وابستگی ایران به شرق و بهبود 
روابط با غرب ب��ود؛ اصالح طلب��ان و میانه رو  ها 
به مس��کو به عن��وان یک ش��ریک ژئوپلیتیکی، 

استراتژیک و اقتصادی اعتماد نداشتند.«
   فرصتی که اعتنایی به آن نشد

روایت است که سفیر روس��یه در تهران درباره 
رابطه تهران و مس��کو در ش��رحی جالب گفته 
اس��ت ک��ه برخ��ی از سیاس��تمداران ایرانی 
خودش��ان اینجا، اما دلش��ان نزد غربی هاست. 
برخی می گویند در تمام هش��ت سال گذشته 

دو طرف )دولت ایران و روسیه( به دلیل رابطه 
عاشقانه دولت وقت ایران با غرب، به هم بدبین 
بودند. گذر تاریخ نیز این ماجرا را تأیید می کند. 
س��ال 9۲ س��ند مقدماتی برای همکاری های 
مش��ترک میان ایران و روس��یه تهیه شد. پس 
از آن در دی م��اه س��ال 9۶ روحانی به مس��کو 
سفر کرد و بار دیگر 1۵ سند همکاری دوجانبه 
امضا شد، همه آن اسناد بدون هیچ دستاوردی 
بایگانی شده است. در یک ماجرای عجیب پس 
از امضای ق��رارداد همکاری در ح��وزه انرژی 
میان ایران و روسیه، الکس��اندر نواک به تهران 
س��فرکرد تا مقدمات اج��رای آن را با همتای 
ایرانی اش بررسی کند. اما در کمال تعجب بیژن 
زنگنه )وزیر وقت نفت( در آن جلسات شرکت 
نکرده و به بهانه واهی از گفت وگو با طرف روس 
سرباز زده است! همان دوران دولت روحانی بود 
که پوتین در دیدار با حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب، از دولت ایران گالیه کرد که 
به رغم فرصت به وجود آمده از تحریم روس��یه 
از س��وی غرب و میدان دادن روس   ها به ایران 
برای س��رمایه گذاری و صادرات به این کشور، 
دولت ایران اقدامی نکرده و این بازار را از دست 

داده و در نهایت کشورهای دیگر خأل موجود را 
پر کرده اند. 

 سیاست چند جانبه گرایی جایگزین نگاه 
صرف به غرب

 سفر رئیسی به مسکو به دعوت والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری این کش��ور انجام می ش��ود. این 
دیدار کاری با توجه به ش��رایط ژئوپلیتیکی و نیز 
تحوالت جهان��ی و منطق��ه ای، از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و می تواند نقطه عطفی در روابط دو 
کشور به شمار آید. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه نیز اعالم کرده 
است که کرملین برای نشست سران ایران و روسیه 
خود را آماده کرده است. ابراهیم رئیسی در اولین 
کنفرانس خبری پس از پیروزی در انتخابات اعالم 
کرد که در دیپلماسی، برای او همه چیز به برجام 
ختم نمی ش��ود، این س��خن رئیس جمهور به آن 
معنا بود که پس از هشت سال قرار است سیاست 
چند جانبه گرایی با رویک��رد منطقه ای جایگزین 
راهبرد نگاه به غرب)امریکا( شود. زاویه دید دولت 
سیزدهم از سیاست خارجه ش��ناور است، به این 
معنا که تهران همه تخم مرغ های خود را در یک 

سبد نخواهد چید. 

   فرصتی برای تعمیق روابط اقتصادی
اما پیش از س��فر رئیس جمهور به روسیه باید به 
یک سؤال مهم پاسخ داد: پس از یک کش و قوس 
هشت ساله، دو کش��ور تا چه اندازه آماده روابط 
راهبردی هستند؟ واقعیت آن است که بر خالف 
تصور عموم ، روابط ایران و روس��یه استراتژیک 
نیس��ت! جمهوری اس��المی ایران و روسیه جز 
در برخی نقاط اش��تراکی از جمله سیاست های 
کالن امنیتی و نظامی نقط��ه برخورد دیگری با 

یکدیگر ندارند. 
در حالی که روس��یه آماده انعقاد قرارداد یکصد 
میلی��ارد دالری اقتص��ادی با ترکیه می ش��ود، 
میزان تبادالت می��ان تهران و مس��کو کمتر از 
۲ میلیارد دالر اس��ت. این ارقام تفس��یر جالبی 
دارد، ترکیه با وجود اختالفات عمیق با روس  ها 
در محور امریکای��ی- تورانی در آس��یای میانه 
)آخرین آن در قزاقستان سر باز کرد( و نیز فاصله 
راهبردی در سوریه دو شریک استراتژیک برای 
یکدیگر محسوب می شوند. اما جمهوری اسالمی 
ایران و روسیه با وجود هم س��ویی قابل توجه در 
میدان نتوانسته اند هم عرضی مشترک با یکدیگر 
داشته باشند. آندره کورتونف، مدیر شورای امور 
بین الملل روس��یه در مقال��ه ای پیرامون ارتباط 
تهران و مس��کو می نویس��د: »واقعیت آن است 
که ایران و روس��یه با یکدیگر رابطه استراتژیک 
ندارند؛ رابطه راهبردی مس��تلزم آن است که دو 
طرف در طیفی از مس��ائل اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی و امنیتی منافع مشترک و پایدار داشته 
باشند. «  او در بخش دیگری در مقاله خود به این 
موضوع اشاره می کند که اس��تراتژی مشترک، 
نیازمند اهداف مشترکی است که دستیابی به آنها 
تالش های پایدار و درازمدت مشترک را ایجاب 
کند، و همین تفاوِت مناسبات راهبردی با اتحاد 

تاکتیکی است. 
  نگرانی پنتاگ�ون و لیبرال های وطنی از 

یک سفر
سفر سید ابراهیم رئیسی به روسیه با دعوت رسمی 
از جانب پوتین می تواند بار دیگ��ر روابط تهران و 
مسکو را از حالت تعلیق خارج کند و به آن کیفیت 
استراتژیک دهد. تهران و مسکو نیاز دارند روابط 
خود را از حالت »شبکه ای « به فرمت »زنجیره ای 
و ماتریس��ی « تغییر وضعیت بدهند. پیوس��تگی 
سیاسی با روسیه و چین باعث می شود مناسبات از 
حالت فصلی و مناسبتی خارج شود. این تحوالت 
در محور تهران، پکن و مسکو مناسبات امنیتی در 

منطقه را تغییر اساسی خواهد داد. 
نشریه فارن پالیسی در گزارشی نوشته است که 
پنتاگون نگران نزدیکی ایران و روسیه به یکدیگر 
است. کا  ترین ویلبارگر، نوش��ته است: »حتی با 
درک س��ابقه بی اعتمادی بین مس��کو و تهران، 
بازهم واش��نگتن و ش��رکای آن در منطقه باید 
مراقب همکاری قدرت های تغییر طلب باشند. ما 
این روابط را از نزدیک زیر نظر گرفته ایم. « رصد 
تحوالت نش��ان می دهد که گروه های لیبرال و 
احزاب اصالح طلب ب��ا راه انداختن کمپین های 
رس��انه ای به گونه ای وانمود می کنند که روسیه 
شریک راهبردی جمهوری اسالمی ایران نیست 
و به صورت تاریخی کشوری غیرقابل اعتماد است. 
به باور تفسیرگران، هم زمان شدن نگرانی وزارت 
دفاع امریکا و لیبرال ه��ای داخلی از همکارهای 

راهبردی ایران و روسیه قابل تأمل است!

ژه
روزنامه اصالح طلب ش��رق، روز دو      شنبه تیتر یک خود را به وی

خبری اختصاص داد که تنها منبع آن اس��رائیلی       ها بودند و 
البته طرف دیگر ماجرا، رسماً آن را تکذیب کرده بود!

شرق با تیتر »توافق بی سابقه دش��منان « و زیرتیتر » لبنان 
در اقدامی تاریخی با اسرائیل قرارداد انتقال گاز امضا کرد « 
از جزئیات توافق لبنان و اسرائیل برای صدور گاز نوشت و از 
»میانجیگری امریکا و چراغ سبز روسیه « برای امضای این 

قرارداد گفت. 
این در حالی اس��ت که تنه��ا منبع و جزئی��ات خبر مذکور 
روزنامه »جروزالم پست « اسرائیل است و وزارت انرژی لبنان 
هم بیانیه رسمی داده و همه اخبار پیرامون توافق با اسرائیل 
را تکذیب کرده است. کانال1۲ تلویزیون اسرائیل هم در یک 
گزارش تلویزیونی بدون اش��اره به منابع خود مدعی شد که 
این قرارداد با میانجیگری عاموس هوکشتاین، فرستاده ویژه 
ایاالت متحده و هماهنگ         کننده وی��ژه امور انرژی بین الملل 
در اواخر هفته به ش��کل مخفیانه امضا شده است. اما شبکه 
المنار اعالم کرد که وزارت انرژی لبنان قاطعانه از کذب  بودن 

گزارش کانال1۲ تلویزیون اسرائیل مبنی بر موافقت امریکا با 
توافقنامه واردات گاز از فلسطین اشغالی به لبنان خبر داد. در 
بیانیه وزارت انرژی لبنان آمده، در توافق گازی میان دولت 
لبنان و دولت مصر که بر روی آن کار می شود به شکلی صریح 
عنوان شده که این گاز از مصر است، مصر مقادیر زیادی از این 
گاز را در اختیار دارد و داخل کشور خودش صدبرابر آنچه قرار 
است برای لبنان تأمین کند، مصرف می کند. بنابراین، بخش 
کوچکی از تولید خود را در اختیار لبنان قرار خواهد داد. در 
ادامه این بیانیه عنوان شده، این گاز از اردن عبور خواهد کرد 
و سپس به سوریه می رسد تا در پایان خط لوله از آن استفاده 
شود. براساس توافقنامه ترانزیت و سوآپ مقادیر موازی گاز 
از میدان         های گازی در حمص به ایستگاه دیرعمار در شمال 
لبنان وارد می شود تا برای تأمین برق شهروندان لبنانی مورد 
استفاده قرار گیرد. وزارت انرژی لبنان همچنین تأکید کرده 
اخبار منتشر شده مبنی  بر آنکه این گاز اسرائیلی است کاماًل 

کذب است. 
از عناوی��ن تیت��ر و زیرتیتر روزنام��ه ش��رق، ذوق زدگی و 
بهره برداری سیاسی هویداست. خبر دروغ از امضای قرارداد 

لبنان و اسرائیل، در راس��تای همان سیاستی است که خود 
فلسطینی       ها با اسرائیل خوب هس��تند و ایران کاسه داغ تر 
از آش ش��ده است. از سویی تأکید بر دش��من بودن طرفین 
این توافق خیالی برای آن اس��ت که گفته شود دشمنان هم 
می توانند با هم توافق کنند! با این حال سنگ شرق به هدف 
نخورد، زیرا اصل خبر تکذیب شده و شرق هم در مورد این 

تکذیبیه سکوت کرده است. 
در بخشی از مطلب ش��رق هم آمده: »به نوشته رسانه های 
اسرائیلی یکی از مهم  ترین انگیزه های کابینه بنت برای امضای 
چنین قراردادی این است که برای لبنانی       ها جایگزینی برای 
واردکردن سوخت از ایران فراهم شود و ایران به عنوان حامی 
اصلی حزب اهلل لبن��ان را از نقش آفرینی در ح��وزه واردات 
س��وخت به لبنان بیرون نگه دارد. در ماه های گذش��ته و به 
درخواست سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، ایران 
کشتی های حامل سوخت را از طریق بندری در سوریه برای 
لبنان ارسال کرد...  «  البته شرق اشاره نکرده که ایران فقط 
ارسال نکرد، بلکه در واقع سوخت را به حزب اهلل لبنان فروخت 

و ابتدا پول آن را دریافت کرد. 

ناوگان اقیانوس آرام روسیه اعالم کرد
رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین

رزمای�ش  برگ�زاری  از  روس�یه  آرام  اقیان�وس  ن�اوگان 
داد.  خب�ر  چی�ن  و  ای�ران  حض�ور  ب�ا  مش�ترک  دریای�ی 
به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، دفتر مطبوعاتی ناوگان اقیانوس آرام 
روس��یه اعالم کرد که این کش��ور به همراه چین و ایران، رزمایش دریایی 
مشترکی خواهد داش��ت.  سفارت روس��یه در تهران پیشتر گفته بود این 
رزمایش اوایل ۲۰۲۲ در آب های خلیج فارس برگزار خواهد شد. همچنین 
گفته می شود که در حال حاضر، شماری از کشتی های ناوگان پاسیفیک 
روسیه در بندر چابهار ایران پهلو گرفته اند. این دومین رزمایش مشترک 
ایران، روس��یه و چین در کمتر از سه سال گذشته اس��ت. این کشور  ها در 
دسامبر سال ۲۰19 رزمایش مشابه ای را در اقیانوس هند با عنوان »کمربند 

امنیتی دریایی« برگزار کرده بودند. 
در رزمایش قبلی س��ه ناو وابس��ته به ناوگان دریایی بالتیک روسیه - یک 
نفتکش، یک پاس ناو و یک ناو یدک کش از روسیه و یک ناوشکن مجهز به 
موشک های هدایت شونده از چین مشارکت داشتند و مقام های سه کشور 
بر تداوم همکاری های نظامی تأکید کردند. ایران و روسیه بهمن سال 99 
در دریای عمان و اقیانوس هند دست به رزمایش مشترک زدند و شهریور 
99 نیز نیروی دریایی ایران در بخشی از رزمایش نیروی دریایی روسیه در 
آب های دریای خزر شرکت کرد.  حسین امیرعبداللهیان ، وزیر خارجه ایران 
هم هفته گذشته سفری به چین داشت که طی آن، بر اهمیت مشارکت و 
همکاری های راهبردی ۲۵ ساله دو کش��ور با رویکرد برد- برد تأکید کرد. 
چین و روس��یه با ایجاد نهاد  هایی چون »س��ازمان همکاری شانگهای « و 
»اتحادیه اقتصادی اوراسیا« و همچنین طرح   هایی چون »یک کمربند، یک 
جاده« به دنبال پی ریزی بنای معماری جدید برای جهان هستند و در این 
مسیر کشور  هایی مثل ایران نیز در چارچوب تأمین منافع ملی خود، به آنها 
می پیوندند.  در این میان، شدت گرفتن سیاست های تحریمی امریکا و اروپا، 
این سه کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرده و موجب می شود تا قدرت 

تاب آوری آنها در برابر فشار  ها بیشتر شود. 

دستور فرمانده کل سپاه
 برای تداوم امدادرسانی به مردم

سخنگوی سپاه از دستور سرلشکر حس�ین سالمی به فرماندهان 
نیروی زمینی ، ق�رارگاه س�ازندگی خاتم االنبیا )ص( و س�پاه های 
اس�تانی برای افزایش و ت�داوم خدم�ات و امدادرس�انی به مردم 
گرفت�ار در س�یل و ب�رف در مناط�ق مختل�ف کش�ور خب�ر داد. 
به گزارش س��پاه نیوز  در پی تداوم بارش برف و باران در کش��ور و ادامه 
مش��کالت مردم در برخی مناطق ، سردار س��رتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از برگزاری جلسه بررسی 
وضعیت استان های مواجه با این پدیده و ارزیابی عملیات امداد و خدمت 
رسانی به مردم با حضور فرمانده کل سپاه و دستور وی به یگان های سپاه 
و بسیج برای افزایش خدمات و امدادرسانی نیروهای سپاهی و بسیجی در 
این عرصه خبر داد و گفت : استان های متأثر از فعالیت های سامانه بارشی 
در چند روز گذشته شاهد رخداد  هایی همچون بسته شدن بسیاری از 
محور های مواصالتی و راه های ارتباطی، مه گرفتگی، لغزندگی جاده ها، 
آبگرفتگی و سیالب بودند که از همان ساعات اولیه بروز مشکالت برای 
مردم و ساکنان مناطق درگیر برف و سیل ، نیرو  ها و ظرفیت های سپاه و 
بسیج در مناطق در وضعیت آماده باش، برای اجرای عملیات امداد و نجات 
به صحنه ورود کردند. وی افزود: با تالش یگان های امدادی و مهندسی 
قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه بحمداهلل اقدامات فوری و مؤثری برای 
حل مشکالت ناشی از سیل در منطقه میناب صورت پذیرفت و با توجه 
به تداوم مشکالت و ضرورت افزایش تالش نیروهای امدادی ، جهادی و 
مردمی در مناطق دیگر کشور، سرلشکر سالمی به فرمانده نیروی زمینی 
سپاه ، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و فرماندهان سپاه های 
استانی درگیر چالش های ناشی از بارش برف ، باران و وقوع سیل دستور 
داد با هماهنگی و همراهی سایر نیروهای امدادی ؛ کمک به بازگشایی 
جاده   ها و راه های ارتباطی روستایی و همچنین اسکان و استقرار مردم در 
محل های امن و مطمئن و نیز تأمین نیازمندی های بهداشتی ،تغذیه ، 

پوشاک و گرمایش آنها با قوت ادامه یابد. 

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
دشمنان پیام اقتدار نیروهای مسلح را 

درک کرده اند
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اس�المی با بیان اینکه دشمنان 
پیام اقت�دار نیروهای مس�لح را درک 
کرده ان�د، گفت:دش�منان ب�ه ق�درت 
نیروه�ای مس�لح و س�پاه پاس�داران 
انق�الب اس�المی اعت�راف می کنند و 
مکنزی می گوید زمانی ما برتری هوایی 

داشتیم ولی االن نمی توانیم با قاطعیت بگوییم برتری هوایی داریم. 
به گزارش سپاه نیوز سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در آیین 
تکریم و معارفه فرمانده تیپ 44 قمربنی هاشم علیه السالم و جانشین 
فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم با یادآوری رشادت های رزمندگان 
استان چهارمحال و بختیاری در قالب تیپ 44 قمربنی هاشم اظهار کرد: 
ایجاد امنیت پایدار و به موازات آن ایجاد زیرساخت های الزم ، بومی سازی 
امنیت با س��ازماندهی نیروهای محلی، رفع خألهای مرزی و کمک به 
مرزنشینان و رفع محرومیت از مناطق مرزی، پنج موضوع و محور اساسی 
برای یگان های نیروی زمینی سپاه در انجام مأموریت های محوله است. 

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تصریح کرد: با توجه 
به حضور مقتدرانه و قدرتمند مرزبانان س��پاه و نیروی انتظامی، امنیت 
در مناطق مرزی برقرار است و دشمنان هم پیام اقتدار نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی را دریافت کرده اند. 
سردار پاکپور با اشاره به اقتدار موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشور، 
تأکید کرد: دشمنان به قدرت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعتراف می کنند و مکنزی می گوید زمانی ما برتری هوایی داشتیم 
ولی االن نمی توانیم با قاطعیت بگوییم برتری هوایی داریم. وی خاطرنشان 
کرد: موضوعی که ما تأکید داریم این است که هر روز باید نسبت به روز قبل 
قدرتمندتر شویم و قدرت فقط به تجهیزات نیست. موشکی، زیردریایی، 
زرهی، پهپاد و...  باید کار خود را انجام دهند؛ اما ابزار تنها کارایی ندارد و 
آنچه به ابزار ماهیت و کیفیت و اثرگذاری بیشتر می دهد، آمادگی معنوی 
نیروی انسانی و رزمندگان است. فرمانده نیروی زمینی سپاه تقویت تفکر 
معنوی دوران دفاع مقدس در رزمندگان جوان را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: آموزش، آمادگی رزمی و آمادگی معنوی مکمل هم هستند و برای 

مقابله با دشمن راهی جز قدرتمند شدن وجود ندارد. 

تکذیب نقل قول منتسب به قالیباف
 درباره استیضاح وزرا

رواب�ط عموم�ی مجل�س ش�ورای اس�المی نق�ل قول منس�وب 
به رئی�س مجل�س ش�ورای اس�المی درب�اره اس�تیضاح وزیران 
دولت، منتش�ر ش�ده در برخی کانال های خب�ری را تکذیب کرد. 
به گزارش ایرنا، روابط عمومی مجلس شورای اسالمی در اطالعیه ای عنوان 
کرد: برخی کانال های خبری تلگرام بی هویت و برخی حساب های توئیتری 
بی نام  و نش��ان واقعی، مدعی ش��دند که رئیس مجلس شورای اسالمی 
استیضاح وزیران را به صالح ندانسته و گفته که تا فرارسیدن سال جدید 
هیچ استیضاحی را اعالم وصول نمی کنم.  روابط عمومی مجلس شورای 
اسالمی ضمن تکذیب چنین نقل قولی از سوی محمد باقر قالیباف تأکید 
کرد: مواضع رسمی رئیس مجلس فقط از تریبون های عمومی و حساب های 
کاربری رسمی  وی، به اطالع و سمع و نظر مردم می رسد. روابط عمومی 
مجلس با ابراز تأسف از انتشار هدفدار مطالب جعلی از سوی جریانی بی نام 
و نشان در چند هفته اخیر و انتساب آنها به رئیس مجلس شورای اسالمی، 
از رسانه   ها و خبرنگاران خواست که اخبار و اظهارنظرهای مربوط به قالیباف 

را فقط از طریق مراجع رسمی پیگیری و منعکس کنند. 

 عضو هیئت رئیسه مجلس:
زمان کالهبرداری برجامی تمام شده است

عض�و هیئ�ت رئیس�ه مجل�س اعتق�اد دارد اظه�ارات نماین�ده 
اتحادیه اروپ�ا در خصوص نامعل�وم بودن موفقی�ت مذاکرات وین 
همزمان ب�ا موضع گیری ه�ای مقامات ای�االت متحده بیان ش�ده 
ک�ه بیانگ�ر تبعی�ت اروپ�ا از سیاس�ت های کاخ س�فید اس�ت.

علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اظهارات 
نماینده اتحادیه اروپا در خصوص نامعلوم بودن موفقیت مذاکرات وین، 
گفت: سیاستمداران اروپایی و امریکایی درصدد گرفتن امتیازات خالف 
قاعده از ایران هستند. نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: در واقع آنها تصور می کنند با چنین رفتار  هایی می توانند 
تمرکز دیپلمات های کشورمان را برهم بزنند زیرا در گذشته با انجام این 
اقدام توانستند امتیاز بگیرند اما باید بدانند دیگر زمان کالهبرداری برجامی 
تمام شده است. وی با اشاره به اینکه صحبت های نماینده اتحادیه اروپا در 
خصوص نامعلوم بودن موفقیت مذاکرات وین به نوعی زیاده خواهی است، 
ادامه داد: کشورهای اروپایی حاضر در برجام پاسخ دهند چرا فقط یکبار 
در مقابل زیاده خواهی  ها و اقدام یکجانبه امریکا در خروج از توافق برجام 
موضع گیری نکردند.  عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه تأمین 
منافع ملی خط قرمز است، خاطرنش��ان کرد: بدون شک پوست خربزه 
اروپایی  ها زیر پای مذاکره کنندگان کش��ورمان نخواه��د رفت زیرا آنها 

حواسشان به همه چیز جمع است. 
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 نماي نزديك

    رئیسی امروز به روسیه می رود
 رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعامالت 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور، امروز عازم مسکو می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو 
با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روس��یه دیدار خواهد کرد. حضور و سخنرانی 
در نشست عمومی مجلس دوما،  دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعاالن 

اقتصادی روس، از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است. 
وزرای امور خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی، آیت اهلل رئیسی را در سفر به روسیه همراهی 
خواهند کرد. رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش حداکثری 

ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده است. 

خبر دروغ اسرائیل تیتر یک شرق

      خبر

رئی�س س�ازمان بس�یج  س�ردار غالمرض�ا س�لیمانی، 
مس�تضعفین در ایام س�الگرد واقعه خان طومان، ب�ا خانواده 
ش�هید بس�یجی مداف�ع ح�رم امیرعل�ی محمدی�ان ک�ه 
در خان طومان به ش�هادت رس�ید، دی�دار و گفت وگ�و کرد. 
سردار سلیمانی در دیدار با خانواده شهید محمدیان اظهار کرد: اگر 
ایران امروز با ثبات و آرامش است، مدیون خانواده شهدا به خصوص 
شهدای مدافع حرم است و وظیفه ما است که به خانواده شهدا سر 

بزنیم. تش��کیل جبهه مقاومت مدیون همین شهدا است که نقش 
مادران در تربیت چنین فرزندانی بی بدیل است و ان شاءاهلل به زودی 

پیکر این شهید به میهن بازگردد. 
رئیس سازمان بس��یج ادامه داد: زندگی این شهید به گونه ای بوده 
است که به قول حاج قاسم تا کسی ش��هید نبود، شهید نمی شود. 
شرط شهید شدن، شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید از رفتار 
و اخالق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود. پدر شهید 

امیر عل��ی محمدیان نیز در س��خنانی در این دیدار گفت: ش��هید 
بزرگ شده محله کیانشهر بود و در بسیج و مسجد محل فعال بود 
و در فعالیت های فرهنگی مس��جد مثل هیئت و اردوی راهیان نور 
فعال بود. پسرم در اجرای تعزیه در محل فعال بود و همیشه در نماز 
جماعت حضور داشت و الیق ش��هادت بود. بار  ها به بسیج مراجعه 
می کرد و با گریه اصرار می کرد که مرا به س��وریه ببرید که ما بعد از 

شهادت این موضوع را فهمیدیم. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم:

آرامش و ثبات امروز ایران مدیون شهدا و خانواده های آنهاست

مرتضی سیمیاری
   تحلیل 


