
تروریست های فرودگاه بغداد
 به آخر خط رسیده اند

ظهور انقالب اسالمی در منطقه غرب آسیا، نه فقط برهم زننده برنامه اداره 
جهان توسط نظام سلطه بلکه به عنوان نقطه عطف تقابل راهبردی  امریکا 
و ایران تلقی می گردد. اگرچه سابقه حضور  امریکا در منطقه غرب آسیا به 
جنگ دوم جهانی بازمی گردد اما پیدایش انقالب اسالمی، حضور  امریکا را 
با چالش های جدی مواجه ساخت. شعارهای انقالبی امام خمینی همچون 
صاعقه بر سر نظام سلطه و مستکبران و استعمارگران فرود آمده و ماهیت و 

موجودیت آنان را تهدید کرد: 
»هرچه فریاد دارید، بر سر  امریکا بکشید که همین فریاد همگانی  »مرگ بر 
 امریکا« برای او مرگ می آورد... جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده 
است و تا قطع منافع  امریکای جهانخوار، این دشمن کینه  توز مستضعفین 
جهان، با آن مبارزه  ای آشتی ناپذیر دارد... ما مبارزه سخت و بی امان خود را 
علیه  امریکا شروع کرده  ایم... هرچه فریاد دارید، سر  امریکا بکشید...  امریکای 
جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را 
راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن، به مبارزه خدایی خود 
ادامه خواهند داد.... ما تا آخر عمر، علیه دولت  امریکا مبارزه می کنیم و تا آن  را 
به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم از پای نمی نشینیم... 

ما  امریکا را زیرپا می گذاریم«.
 امریکا تا پی��ش از انقالب اس��المی، راهبرد »حضور نظامی مس��تقیم و 
انحصاری« را در منطقه غرب آسیا دنبال می کرد اما وقوع انقالب اسالمی 
در ایران تمام معادالت و برنامه های بلندمدت آنان را به هم ربخت. اولین 
راهبرد پساانقالب  امریکایی ها »مهار دوجانبه ایران و عراق و جلوگیری 
از تفوق و برتری ایران بر عراق« بود.  امریکا با ترغیب، تش��ویق، تجهیز و 
حمایت از عراق به جنگ با ایران درپی تضعیف هر دو کشور و ممانعت از 
تسری بیداری اسالمی منبعث از انقالب مردم ایران به کشورهای اسالمی 
منطقه بود. باور  امریکا این بود که جنگ میان عراق و ایران حتی اگر به نفع 
عراق هم تمام نشود، قطعاً موجب تضعیف شدید و تخریب زیرساخت های 
ایران و جلوگیری از الگوگیری سایر کشورهای منطقه از انقالب اسالمی 

ایران خواهد شد.
شکست های پی درپی ارتش عراق و کشیده شدن میدان جنگ به عمق 
عراق و خطر س��قوط صدام، غلط بودن راهبرد مهار دوجانبه و اش��تباه 
محاسباتی  امریکایی  ها را آشکار ساخته و با مداخله غرب و صدور قطعنامه 
۵۹۸ جنگ موقتاً خاتمه یافته و با فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی،  امریکا 
ایجاد دهکده جهانی به کدخدایی خود با راهبرد »نظم نوین جهانی« را با 
هدف جهان تک قطبی و هضم فرهنگ جوامع و ملل در فرهنگ و سبک 

زندگی  امریکایی در دستور کار قرار داد.
توسعه و گسترش عمق استراتژیکی انقالب اسالمی به دریای مدیترانه 
و مرزهای فلسطین اشغالی و شکس��ت های رژیم صهیونیستی در برابر 
فلسطینی های نوار غزه و حزب اهلل لبنان و تشکیل محور مقاومت، سبب 
تغییر راهبرد  امریکا به »راهبرد خاورمیانه بزرگ« با هدف برقراری نظم 
امنیتی  امریکامحور در منطقه، اعمال هژمونی منطقه ای، تضمین امنیت و 
صیانت از بقای رژیم صهیونیستی، انتقال آزاد انرژی از خاورمیانه به غرب و 
کنترل منابع انرژی، جلوگیری از ظهور هژمون منطقه ای چالشگر با  امریکا، 

مهار جمهوری اسالمی ایران و مقابله با گفتمان انقالب اسالمی شد.
ناکامی ط��رح خاورمیانه ب��زرگ در تأمی��ن اهداف  امریکا باعث ش��د تا 
جمهوریخواهان  امریکا با تش��دید حضور نظامی و تقویت و گس��ترش 
پایگاه های نظامی خود در منطقه غرب آسیا از »طرح خاورمیانه جدید« در 
منطقه رونمایی کنند که این طرح نیز خیلی سریع تر از آنچه تصور می شد 
با شکست مواجه شد. شکست مفتضحانه  طرح های خاورمیانه بزرگ و 
جدید، باعث افول هژمونی  امریکا و خدشه دارشدن اعتبار این کشور در نظام 
بین الملل شد و در نتیجه دموکرات  ها با تعقیب »راهبرد قدرت نرم ژوزف 
نای«، دکترین موازنه آشوب را با ایجاد، سازماندهی، آموزش، تجهیز، هدایت 
و حمایت گروهک های تروریستی نظیر النصره و داعش در منطقه عملیاتی 
کردند تا شاید بتوانند آب رفته را به جوی برگردانده و هژمون آسیب دیده 
 امریکا را ترمیم کنند اما اگر چه موازنه وحشت برای  امریکایی  ها بیش از ۷ 
تریلیون دالر هزینه در پی داشته و برای کشورهای درگیر منطقه خرابی، 
ویرانی و خسارات گسترده مادی و روحی و روانی به جای گذاشت اما برای 
سردمداران  امریکا سرانجامی بهتر از دکترین و راهبردهای پیشین در بر 
نداشته و با نابودی داعش به دست مدافعان حرم به فرماندهی سردار شهید 

سلیمانی به خط پایان رسید.
 امریکا که اقتدار و قدرت جمهوری اسالمی و محور مقاومت را مقصر اصلی 
در شکست های پی درپی و افول هژمون خود می دانست )با برآورد غلط از 
اوضاع داخلی ایران و عدم حمایت مردم از نظام( در عملی کینه توزانه به ترور 
سردار سلیمانی اقدام کرد. اقدام تروریستی  امریکا نیز نه تنها هیچ کمکی به 
بازگشت هژمون  امریکا نکرد بلکه مبدأ تحوالت بزرگ در سرنوشت و آینده 
کشور ها و آرایش سیاسی و امنیتی در منطقه غرب آسیا شد. جمهوری 
اسالمی  امریکا را به انتقام سخت تهدید کرده و خروج  امریکایی  ها از منطقه 

را هم معادل انتقام سخت نمی داند. 
با اعالم دکترین انتقام سخت و راهبرد مقاومت فعال از سوی ایران، آهنگ 
خروج خفت بار  امریکایی  ها از منطقه آغاز ش��ده و پس از عراق نوبت به 
افغانستان رسیده اس��ت. اوضاع  امریکا اصاًل خوب نیست، رژیم سعودی 
حاکم بر حجاز طعم تلخ شکست را از یمنی  ها چشیده و خود را در باتالق 
یمن در حال غرق شدن می بیند. چینی  ها با بستن قراردادهای اقتصادی با 
کشورهای منطقه، با سرعت در حال پر کردن خأل  امریکا هستند. عراقی  ها 
عرصه را بر نیروهای  امریکایی تنگ کرده ان��د. بایدن به عنوان پنجمین 
رئیس جمهور  امریکا که پایش در باتالق افغانس��تان گیر کرده گفته این 
مسئولیت را به رئیس جمهور پنجم واگذار نخواهد کرد و تا ۱۱ سپتامبر 
)۲۰ شهریور ۱۴۰۰( سال جاری )در بیستمین سالگرد حمله  امریکا به 

افغانستان( تمامی نیروهای  امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد.
باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است

سیدعبداهلل متولیان

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت

روحانی همچنان رقیب انتخاباتی می طلبد!

به این عبارت توجه کنید: »اگر کسی فکر می کند 
با سنگ اندازی در راه رفع تحریم   ها در انتخابات 
پیروز می شود بداند کسی به او رأی نخواهد داد.« 
هر مخاطبی با دی��دن این جمله تصور خواهد 
کرد ایام انتخابات ۱۴۰۰ اس��ت و البد یکی از 
نامزدهای احتمالی انتخاب��ات رقبای خود را 
متهم کرده که در مسیر مذاکرات سنگ اندازی 
می کند. اما گوینده این عبارت کس��ی نیست 
جز رئیس جمهور که از قضا دوره هشت ساله 
ریاست جمهوری اش تا چند ماه دیگر به پایان 
می رسد و به حکم قانون دس��ت کم در دوره 
پیش رو ممنوعیت نامزدی در انتخابات دارد. 

اما چرا رئیس جمهور محترم اینگونه دیگران 
را متهم به س��نگ اندازی در »رفع تحریم ها« 
می کند؟ و اساس��اً کدام عاقلی م��ی پذیرد و 
اس��تقبال می کند ک��ه ملتش تح��ت تحریم 
ه��ای ناجوانمردانه امریکا و ش��رکای اروپایی 

اش قرار گیرد. 
ش��اید ریش��ه این موضع گی��ری فرافکنانه به 
هشت سال پیش بازگردد. آنجا که او در یکی 
از س��خنرانی های انتخاباتی خود در سال ۹۲ 
قس��م جالله یاد کرد که  » واهلل العلی العظیم 
اگر مشکالت این کش��ور راه حل نداشت من 
کاندیدا نمی شدم.« و به اعتبار همین بود که 
شعار تعامل و مذاکره با دنیا ) بخوانید امریکا( 
را س��رلوحه تبلیغات انتخاباتی خود قرار داد و 
با تأکید بر اینکه رقبای او زبان دیپلماس��ی و 
گفت وگو با دنیا بلد نیس��تند، توانست بر آنها 
غلبه کند و آرای مردم را به پش��توانه دستگاه 

تبلیغاتی جریان اصالحات از آن خود سازد. 
روحانی رئیس جمهور ش��د و به سرعت بنای 
تعامل با امریکا و غ��رب را در پیش گرفت و با 
پشت سر گذاشتن مذاکرات فشرده و طوالنی 
۲3 تیر ۹۴ دولت او پای توافقی با غرب را امضا 
کرد که برجام نامیده ش��د. برج��ام اما به زعم 
روحانی آمده بود که همه تحریم های امریکا را 
»بالمره« و در همان روز امضای توافق بردارد، 

لیکن هرچه زمان گذشت ، پوشالی بودن اعتماد 
به غرب و بدعهدی آنها آشکارتر شد، به گونه ای 
که نه منتق��دان برجام نافرجام که بس��یاری 
از اعضای دولت به مناس��بت های مختلف بر 
»تقریباً هیچ« برجام صحه گذاشتند و برجام 
در خوش بینانه ترین حال��ت روی کاغذ ماند و 
بلکه فراتر از آن دولت اوبامای مؤدب و جنتلمن 
که پ��ای برجام را امض��ا کرده بود، ن��ه تنها از 
اجرای تعهدات برجامی سرباز زد و شرکت های 
اروپایی را غیر مستقیم به عدم همکاری با ایران 
تهدید کرد بلکه به بهانه های مختلف تحریم 

های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. 
  روحانی ، مبسوط الید 

در مذاکرات هسته ای
در همه این پروس��ه مهم ، می ت��وان ادعا کرد 
که دولت روحانی مبسوط الید بود و در مسیر 
مذاکره و امضای برج��ام کوچک ترین مانعی 
نداش��ت و فرات��ر از آن مجلس وق��ت در یک 
همسویی آش��کار برای رعایت ش��کل قانونی 
امض��ای قراردادهای خارج��ی ، در ۲۰ دقیقه 

برجام را تأیید کرد!
روحان��ی اما به م��دد پروپاگاندای رس��انه ای 
جریان دولتی و اص��الح طلبان توانس��ت در 
انتخابات ۹6 نیز از برج��ام به عنوان یک برگ 
برن��ده انتخاباتی اس��تفاده کند و ب��ر رقبای 
خود پیش��ی بگیرد، اما روی کار آمدن دولت 
جمهوریخواه ترامپ در امریکا و وعده انتخاباتی 
او مبنی بر خروج امریکا از برجام، همان برگ 
برنده کاغذی را از او ستاند و همه تحریم های 
غیر رس��می امریکا با خروج از برجام ش��کل 
رس��می به خ��ود گرف��ت و کارزار حداکثری 
تحریم   ها علیه ایران برای به زانو درآوردن ملت 
ایران علنی شد. اما ملت ایران که دریافته بود 
برای عبور از مشکالت و تحریم   ها باید به درون 
چش��م دوخت با اتکا به توان داخلی و تحمل 
مشکالت اقتصادی توانس��تند بر تحریم های 

همه جانبه امریکا غلبه کنند. 

اواخر س��ال ۹۹ در امریکا اوضاع سیاس��ی به 
گونه دیگری ورق خورد و ترامپ جمهوریخواه 
با تحمل شکس��ت از رقیب دموکرات خود به 
زباله دان تاریخ سپرده شد. این سو اما در ایران 
برخی جناح   ها و جریان های غرب باور بدون 
توجه به تجربه تلخ برجام، بار دیگر و در آستانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱۴۰۰ به سراب 

امریکا دل بسته اند.
رئیس جمهور گرچه می گوید انگیزه انتخاباتی 
از احیای برجام ندارد، لیکن شاید برای اعاده 
حیثی��ت و اثبات ادعاه��ای خود،ب��ه فضای 
انتخابات ۹۲ و ۹6  برگشته و از ضرورت اعتماد 
دوباره به دش��من بدعهد می گوید! درس��وی 
دیگر اصالح طلبانی هستند که با عملکرد غیر 
قابل دفاع دولت برآم��ده از اصالحات روبه رو 
هس��تند، آنها گویا راه دیگری جز بزک کردن 
دشمن ندارند.لذا این همس��ویی در ضرورت 
»مذاک��ره برای مذاک��ره« بی آنک��ه خروجی 
ملموسی داشته باشد قابل درک است. خصوصاً 
آنکه تحرکاتی برای ش��رطی ک��ردن مردم به 
ضرورت مذاکره با امریکا از سال گذشته شکل 

گرفته است.
   برجام نقطه سر خط!

ض��رورت احیای برج��ام ، یک��ی از محورهای 
س��خنرانی رئی��س جمهور در جلس��ه هیئت 
دولت بود. روحانی تأکید کرد: این کار )احیای 
برجام( سه مرحله دارد، مرحله اول رفع کامل 
تحریم ها است که بر عهده امریکا است که این 
تحریم   ها را وضع کرده و البته دیگران نیز باید 
کمک کنند و هرگونه تحریمی که به بهانه های 
مختلف و با برچس��ب های جدید اعمال شده 

باید لغو شود.
 گام دوم راس��تی آزمایی اس��ت که بعد از لغو 
تحریم ه��ا انجام خواهد ش��د و گام س��وم هم 
بازگش��ت به تعهدات برمبن��ای توافق برجام 
اس��ت که ما انجام خواهیم داد. رئیس جمهور 
گفت: یک ثانیه هم وقت تلف نمی کنیم البته 

عجله ه��م نداری��م کار را پی��ش می بریم، هر 
زمانی می خواهد به نتیجه برسد اهاًل و سهاًل، 
یک ساعت زودتر به نتیجه برسد به نفع مردم 

ماست. 
رئیس جمهور البت��ه توضیح نمی دهد که این 
باید و نبایده��ای او چقدر ب��رای طرف غربی 
مسموع اس��ت و اگر قرار بود و در آنها اراده ای 
برای بازگشت بی قید و شرط به هر آنچه آنها 
در برجام متعهد ش��ده اند، وجود داشت، این 
همه وقت کشی و »فرسایشی« کردن مذاکرات 

با چه هدفی دنبال می شود؟
روحانی البته مانند یک رقیب انتخاباتی اتهامی 
را متوجه منتقدان خ��ود می کند و با تأکید بر 
اینکه این خواست مردم ماست و مردم این را 
می خواهند، می گوید:» اگر کسی می خواهد 
در انتخابات ش��رکت کند، می خواهد س��نگ 
بیندازد و مانع رفع تحریم شود بداند مردم به 
او رأی نمی دهند اگر کسی این کار را می کند و 
فکر می کند در انتخابات پیروز می شود اشتباه 
می کند.« روحانی اینجا هم با یک ابهام گویی 
که به ادبیات ثابت او در همه این سال  ها تبدیل 
شده، می کوشد کس��انی یا جریاناتی را متهم 
کند که در مسیر برداس��تن تحریم   ها سنگ 
اندازی می کنند. خوب است اکنون که روزهای 
پایانی عمر دولتش س��پری می شود به جای 
فرافکنی به اشتباه » اعتماد به دشمن« اذعان 
کند و جای جالد و مقتول را مانند س��ال ۹6 

جابه جا نکند. این به صواب نزدیک تر است. 
   چرا یک کلمه علیه امریکا نمی گویید!

او منتقدان خود را اینگونه خطاب قرار می دهد 
که »یک کلمه علیه امری��کا نمی گویند، یک 
کلمه حتی. حاال به ظاهر هم خودشان را خیلی 
سوپر انقالبی دوآتش��ه می دانند، فقط فحش 
به دولت، فق��ط توهین به دول��ت، فقط دروغ 

علیه دولت.« 
س��پس می گوید: »ما همان دولتی هس��تیم 
که دولت یازده��م را اداره کردیم. ما همان   ها 
هستیم که کشور را از رش��د اقتصادی منفی 
به رش��د اقتصادی مثبت، به باالترین رش��د 
اقتصادی در همه جهان رس��اندیم. سال ۹۵ 
رش��د اقتصادی ما باالترین رشد اقتصادی در 
س��طح جهان بود.«  روحانی س��پس در مقام 
دفاع از دیپلماس��ی خود می گوید: »ما همان 
دولت هس��تیم. وقتی دس��ت ما را بستند؛ ما 
همان شناگر ماهری بودیم که در مسابقه هم 
بردیم،حاال دست و پای ما را بستند و می گویند 
در مسابقه شرکت کنید، پا بزنید و نترسید. ما 
نمی ترسیم، نمی خواهد شعار دهید، ما بهتر از 

شما بلدیم اگر الزم باشد شعار بدهیم.« 
آقای روحانی! برای اثبات این ادعا  ها جنابعالی را 
به همان روشی که بار  ها تکرار کرده اید، دعوت 
می کنی��م. از درون خودرو یکب��ار دیگر چهره 
مردم را ببینید و نظر س��نجی کنی��د و میزان 
رضایتمندی آنها را ارزیابی کنید. برای دخل و 
خرج آنها شاخص های اقتصادی را کنار بگذارید 
و جیب مردم را ببینید. درباره شناگری دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی جنابعالی که در 
مذاکرات برجام مبس��وط الید ب��ود ، هم برجام 
نمونه روش��نی برای قضاوت اس��ت و نیازی به 
تکرار تحلیل و تفس��یرهای مالل آور نیس��ت. 
مصوبه مجلس نه تنها بستن دست و پای دولت 

نیست که برگ برنده شما در مذاکرات است.

تسلیت فرمانده نیروی قدس 
به مناسبت عروج سردار حق بین

درگذش�ت  پیام�ی  در  س�پاه  ق�دس  نی�روی  فرمان�ده 
دف�اع  دوران  پیشکس�وت  فرمان�ده  بی�ن،  س�ردار ح�ق 
مق�دس و مداف�ع ح�رم اه�ل بی�ت )ع( را تس�لیت گف�ت.

به گزارش مهر، در پیام سردار س��ردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه در پی عروج ملکوتی سردار جانباز محمدعلی حق بین آمده 
است:  عروج ملکوتی س��ردار جانباز محمد علی حق بین )رحمت اهلل 

علیه( را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.
آن سردار مؤمن و فرمانده شجاع و دلیر، در صحنه های گوناگون انقالب 
اس��المی، از دفاع مقدس، مبارزه با گروهک های ضّد انقالب در غرب 
کشور، فرماندهی لشکر قدس گیالن تا همراهی با سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی )رضوان اهلل علیه( در جبهه مقاومت و دفاع از حریم 
اهل بیت علیهم الّسالم، حضور مؤثر داشته و مجاهدت و افتخار آفرینی 
نمود. حماسه رزمندگان مدافع حرم گیالنی به فرماندهی این فرمانده 
شجاع در شکست حصر منطقه نبل و الزهرا در سوریه در سال ۱3۹۴ 
به گونه ای بود که موجب تقدیر سردار دل  ها گردید، آنجا که فرمودند: 

»شما دِر چهار سالۀ خیبر را شکستید«.
از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده، رحمت و رضوان الهی 
و حشر با انبیا، اولیا و شهیدان، و برای شما و دیگر بازماندگان محترم، 

صبر و اجر جزیل و سالمتی و عاقبت به خیری، مسئلت می نمایم.
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رحیم زیادعلی
   تحلیل

      خبر

      دولت

  بس�یج ب�رای انج�ام کاره�ای ب�زرگ  آم�اده اس�ت  و باید 
از ظرفی�ت اس�تادان دانش�گاه  ه�ا و خیری�ن در راس�تای 
بهداش�ت، آم�وزش و ارتقای معیش�ت مردم کم�ک گرفت.

به گزارش خبرگزاری بس��یج، س��ردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین که به اتفاق هیئتی برای رفع محرومیت 
زدایی و اح��داث پروژه های محرومیت زدایی از س��وی س��پاه و 
بس��یج به چابهار رفته اس��ت، روز گذشته در جلس��ه ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه روس��تای مرادآباد شهرستان 
چابهار در فرمانداری این شهرس��تان طی س��خنانی با تش��کر از 
زحمات مس��ئوالن در جریان راه اندازی پروژه های چابهار گفت: 
خدا را شاکریم با همت سپاه و بس��یج یکی از نظرات رهبر معظم 
انقالب و با پیگیری های ایشان در اس��تان سیستان و بلوچستان 

کلید خورد.
وی با تأکید بر این مطلب که این نهاد مق��دس با انگیزه اعتقادی 
برای احداث پروژه های محرومیت زدایی وارده شده است، افزود:  

انگیزه ما فقط  خدمت به مردم سیستان و بلوچستان است چرا که 
هیچ خدمتی در ایران برتر و باالتر از خدمت به حاشیه نشینی در 
این استان نیست. رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه 
داد: بسیج بزرگ ترین تشکیالت مردمی است و این فرصتی برای 

ما است و باید از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

 سردار سلیمانی گفت: بسیج برای انجام کارهای بزرگ  آماده است  و 
امروزه کمیته امداد در کنار سپاه ۵۰ هزار واحد مسکونی را در دست 
اجرا دارد و باید از ظرفیت استادان دانشگاه ها و خیرین در راستای 
آموزش بهداشت، ارتقای معیشت مردم کمک گرفت و این اقدامات 

رضایت مردم و رهبر معظم انقالب را به دنبال خواهد داشت.
فرمان��دار شهرس��تان چابهار هم در این جلس��ه با اش��اره به این 
مطلب که در حاش��یه ش��هر ۷۰ هزار نفر در ۱۴ س��کونتگاه غیر 
رسمی سکونت دارند، گفت: بس��یج و سپاه در ساماندهی حاشیه 
نشینی نقش و حضور پررنگی داشته است.رحمدل بامری، افزود:  
شهرس��تان چابهار ظرفیت  ها و ظرافت ه��ای طبیعی خاص خود 
را دارد و خدماتی هم که نظام جمهوری اس��المی در این منطقه 
ارزانی داشته، مختص این شهرستان است. وی افزود: مطلب که 
در راستای حل معضل حاشیه نشینی باید مسئوالن همت کنند 
تا در مناظق دیگر ش��هر مانند جنگوک مش��کل حاشیه نشینی 

رفع شود.

رئیس جمهور با  تأکید بر ضرورت  تأمین صلح 
و ثبات در منطقه ب�ا محوریت س�ازوکارهای 
منطقه ای، بر ضرورت  تأمین امنیت مرزهای دو 
کشور همسایه، ایران و پاکستان  تأکید کرد و 
گفت: امنیت، دغدغه مشترک دو کشور است و 
تقویت همکاری  ها در این زمینه  ضروری است. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، دکتر روحانی روز گذش��ته  در دیدار 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، 
اهمیت همکاری  ها با این کشور به عنوان همسایه 

مسلمان ایران را مورد اشاره قرار داد و بر توسعه و 
تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف از 
جمله روابط اقتصادی و تجاری و همچنین توسعه 

و تقویت بازارچه های مرزی  تأکید کرد.
روحانی با اش��اره به تصمیم  امریکا برای خروج از 
افغانستان، با بیان اینکه حضور نظامی  امریکایی  ها 
در منطقه کمکی به حفظ امنی��ت و ثبات نکرده 
است، گفت: ایران و پاکستان به عنوان مهم ترین 
و موثرترین کشورهای همس��ایه افغانستان باید 
با تعامل و همکاری نقش خ��ود را برای مدیریت 

روند صلح در این کش��ور ایفا کنن��د و جمهوری 
اسالمی ایران برای ایفای نقش خود در این راستا 
از همکاری با پاکستان و افغانستان استقبال می 
کند. رئیس جمه��ور در این دی��دار همچنین با 
اشاره به توافقات قبلی دو کشور در راستای توسعه 
همکاری ها، بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن 
توافقات  تأکید و آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
را برای  تأمین نیازهای پاکستان در زمینه انرژی 

اعالم کرد.
وزیر امور خارجه پاکس��تان نیز در دیدار با رئیس 

جمهوری کشورمان، روابط با جمهوری اسالمی 
ایران را منحصر به فرد، ارزشمند و برادرانه توصیف 
و بر تقویت و تحکیم ای��ن روابط در همه زمینه  ها 
 تأکید کرد. شاه محمود قریشی با اشاره به  تأکید 
عمران خان نخست وزیر پاکستان بر توسعه بیش 
از پیش روابط با ای��ران، ابراز امیدواری کرد که در 
آینده نزدیک روابط دو جانبه وارد مرحله جدیدی 
شده و شاهد گشایش های نوینی در توسعه روابط 
دو کشور به ویژه در حوزه های تجاری و اقتصادی 

باشیم.

سردار سلیمانی در جلسه ساماندهی حاشیه شهر چابهار:

بسیج برای انجام کارهای بزرگ آماده است

روحانی در دیدار وزیر خارجه پاکستان عنوان کرد

امنیت، دغدغه مشترک ایران و پاکستان

ریاست جمهوری

  آیت اهلل رئیسی
 در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:

اعتماد مردم و رضایت فرمانده کل قوا
 سرمایه بزرگ    ارتش است

اعتم�اد م�ردم و لبخن�دی ک�ه ارت�ش ب�ر ل�ب م�ردم، 
به خص�وص  آنه�ا ک�ه نیازمن�د ی�اری بوده ان�د نش�انده 
و رضای�ت فرمان�ده کل قوا از نیروهای ارتش�ی س�رمایه 
بزرگی ب�رای ارتش اس�ت ک�ه باید ق�در آن را دانس�ت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه،   آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی که به مناسبت روز ارتش، صبح دیروز در بازدید از دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش در جمع فرماندهان عالی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران سخن می گفت از رش��ادت ، شجاعت ، جانفشانی و 
ایستادگی نیروهای ارتش در ۴۰ سال گذشته و تالش های صورت 
گرفته برای توسعه کمی و کیفی بخش های مختلف ارتش تقدیر 
کرد و گفت: ارتش جمهوری اسالمی صیانت از امنیت جمهوری 

اسالمی را به سیادت ایران اسالمی تبدیل کرد.
 آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه رشادت ها، ایستادگی  ها و شهادت  ها 
ایران اسالمی را بیمه کرده اس��ت، این نکته را نیز متذکر شد که 
حضور ارت��ش در صحنه های مختلف دفاع از کش��ور و خدمت به 
مردم موجب ماندگاری نام حماس��ه آفرینان ارتش در قلب ملت 
شده اس��ت. رئیس قوه  قضائیه ایمان به خدا را از مؤلفه های مهم 
قدرت خواند و گفت: امروز ارتش ما ارتشی مکتبی و خداباور است 
که دست خدا را مافوق همه ایادی می داند و نگاه و اتکای نیروهای 

ارتشی ما به خداوند متعال است. 
آیت اهلل رئیسی مؤلفه دیگر قدرت و ویژگی مهم ارتش جمهوری 
اسالمی ایران را انقالبی بودن عنوان کرد و افزود: نیروهای ارتش 
انقالب را با همه وجود باور دارن��د و پای انقالب و دفاع از ارزش  ها 
ایستاده و با اندیشه و عمل انقالبی برخی کارهای به ظاهر نشدنی 

را محقق کردند. 
رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به تأکیدات مکرر رهب��ر حکیم و 
بصیرت آفرین و فرمان��ده کل قوا بر توانمن��دی نیروهای انقالبی 
در کشور تأکید کرد: در گام دوم انقالب اس��المی باید شعار »ما 
می توانیم« را در عرصه های مختلف به نمایش بگذاریم.کشوری 
که نوآوری و خالقیت و کار و تالش فراوانی در عرصه های مختلف 
علمی و دفاعی و صنعت��ی دارد  می تواند در عرص��ه اقتصادی و 

اجتماعی نیز جایگاه برتر از این داشته باشد. 
رئیس قوه  قضائیه نمونه ای از توفیقات کشورمان در برابر توطئه  ها 
و فتنه های دشمنان را موفقیت در صنایع نظامی دانست و گفت 
ایران در عرصه دفاعی و صنایع نظامی همچون عرصه هس��ته ای 
تحریم بوده و تهدید شده اما نیروهای مسلح ما با اتکا به خدا و توان 
داخلی و نوآوری و خالقیت نشان دادند که با اراده پوالدین و اقدام 

و عمل می توان از تحریم  ها عبور کرد.
    ارتش مردمی و والیتمدار است

مردمی ب��ودن از دیگر مؤلفه  هایی بود که رئیس دس��تگاه قضا به 
عنوان ویژگی ارتش جمهوری اس��المی از آن یاد کرد و گفت که 
ارتش مردم را ب��اور دارد و مردم هم به ارت��ش اعتماد دارند و این 
جایگاه و پایگاه نیروهای مس��لح در بین مردم در سایه همراهی و 

همدلی با ملت به دست آمده است. 
 آیت اهلل رئیس��ی تصریح کرد دیواری که دور پادگان  ها کش��یده 
شده فقط برای تعیین حدود پادگان هاست و گرنه ارتش ما در دل 
مردم جا دارد در حالی که در دنیا ارتش  ه��ا با مردم فاصله جدی 
دارند و رابطه ای با  آنها ندارند. رئیس دس��تگاه قضا والیی بودن را 
دیگر مؤلفه قدرت و ویژگی ارتش جمهوری اس��المی دانس��ت و 
گفت: در  دنیا ارتش های فراوانی وجود دارند و هر کش��وری برای 
خود نیروهای مسلح دارد اما باور به والیت و اطاعت از ولی ویژگی 

منحصر به فرد ارتش ماست. 
 آیت اهلل رئیسی افزود: ارتش جمهوری اسالمی خود را نیروی مسلح 
تحت امر نایب امام زمان می داند و با همه وجود والیت را باور دارد 
و معتقد است آنچه به رفتار و اقدامات او معنا می دهد والیی بودن 

و اتصال به مقام والیت است. 
 آیت اهلل رئیس��ی خطر پذیر بودن را دیگر ویژگی ارتش جمهوری 
اسالمی و از مؤلفه های مهم قدرت خواند و گفت: دشمن می داند 
که اگر کوچک تری��ن خطایی بکن��د جریان ب��ا اراده قدرتمند و 
شهادت طلب مقابل او می ایس��تد و برای همین جرئت نمی کند 
کوچک ترین تعرضی به حریم خاکی و آبی و هوایی کشورمان انجام 
دهد. رئیس قوه  قضائیه از کارنامه ارتش در عرصه خدمت رسانی 
به مردم نیز همچون توانمندی  ها و موفقیت های ارتش در عرصه 
دفاعی و امنیتی قدردانی کرد و گف��ت: ارتش با برگزاری بیش از 
۱۰ رزمایش موفق در مدت اخیر کارنامه درخشانی داشته اما در 
کنار این کارهای بزرگ از یاری مردم نیز غفلت نکرده است. وی 
تصریح کرد: اعتم��اد مردم و لبخندی که ارتش ب��ر لب مردم، به 
خصوص  آنها که نیازمند یاری بوده اند نش��انده و رضایت فرمانده 
کل قوا از نیروهای ارتشی سرمایه بزرگی برای ارتش است که باید 

قدر آن را دانست. 
 آیت اهلل رئیسی گفت امروز به رغم همه تهدید ها ایران در امن ترین 
شرایط به سر می برد واین در گرو نقش همه نیروهای مسلح دالور 
ما به ویژه نیروهای ارتش اس��ت که از جان خود مایه گذاشتند تا 

ایران اسالمی مقتدر و سرافراز بماند.
پیش از سخنان رئیس قوه  قضائیه، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، در سخنانی 
با خیر مقدم به رئیس قوه  قضائی��ه، مهم ترین راهبردهای ارتش 
در ارتقای اقتدار ملی را تشریح کرد. وی با برشمردن فراز هایی از 
مهم ترین اقدامات راهبردی ارتش جمهوری اس��المی ایران طی 
چهار دهه گذش��ته افزود: به رغم اعمال ش��دیدترین تحریم های 
ظالمانه دشمنان، در س��ایه رهنمودهای دوراندیش��انه فرمانده 
معظم کل قوا و همت و تالش بی وقفه آح��اد کارکنان والیتمدار 
ارتش و پشتیبانی و همراهی خانواده بزرگ و نجیب آنان، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران توفیقات و دس��تاوردهای بسیار بزرگ و 
تعیین کننده در زمینه های مختلف زمینی، پدافند هوایی، هوایی 

و دریایی داشته است.


