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»مار« در آستين دولت پاكستان

روزنامه جمهوري اسالمي در سرمقاله خود 
با عنوان مار در آس��تين دولت پاكستان 
نوش��ت: اين تحركات، زنگ خطر مهمي 
براي دولت پاكس��تان اس��ت كه بدون توج��ه به ايدئول��وژي گروه 
تروريستي طالبان، به آنها براي سلطه پيدا كردن بر افغانستان كمك 
كرد و حتي در پنجشير به حمايت از طالبان مردم را بمباران كرد و 
مرتكب جنايات زيادي شد. اقدامات دولت عمران خان در افغانستان، 
از مصاديق بارز پرورش دادن مار در آس��تين اس��ت. هس��ته فعال 
پاكس��تان در تحوالت افغانس��تان و حمايت بي چون و چرا از گروه 
 ISI تروريستي طالبان، سازمان اطالعات ارتش پاكستان موسوم به
مي باشد. منابع موثق مي گويند توافق دوحه كه براساس آن، امريكا 
 ISI افغانستان را تحويل گروه تروريس��تي طالبان داد، با مشاركت
 ISI صورت گرفت و براي اج��راي اين توافق نقش مهم��ي برعهده
گذاشته ش��د كه به آن عمل كرد و در واقع پاكستان را در برابر مردم 
افغانس��تان قرار داد. اينكه در تظاهرات هاي كابل، پنجشير، هرات، 
اصفهان، مشهد و تهران، مردم افغانستان همراه با شعار هاي مرگ بر 
طالبان و مرگ بر امريكا، شعار مرگ بر پاكس��تان هم سر دادند، به 
همين دليل است كه دولت پاكستان را حامي تروريست هاي طالبان 
مي دانند و معتقدند سازمان اطالعات ارتش پاكستان بخشي از توافقي 
است كه در دوحه ميان امريكا، طالبان و اش��رف غني براي تحويل 

دادن افغانستان به طالبان صورت گرفته است. 
.......................................................................................................................

تيمی كه فقط روی كاغذ تشکيل می شود
احمد شيرزاد، نماينده مجلس ششم  در 
گفت و گو با شرق در پاسخ به سؤالي مبني 
بر  اينكه آيا امكان دارد اتاق فكري با حضور 
آقايان ناطق نوري، خاتمي، برادران الريجاني، روحاني و عبداهلل نوري 
براي برون رفت از مشكالت موجود تشكيل شود، گفته خيلي ايده آل 
اس��ت، حتماً مش��اهده كرده ايد طرفداران فوتب��ال روي كاغذ براي 
خودشان يك تيم  مي نويس��ند و در آن بهترين بازيكنان را از سراسر 
كشور مي گذارند اما اوالً هرگز چنين تيمي تشكيل نمي شود، ثانياً اگر 
تشكيل شود خوب بازي نمي كنند چراكه انسجام و هماهنگي الزم را 
ندارند؛ ش��خصيت هايي كه گفته مي ش��ود همگي در جاي خودشان 
محترم هستند اما آيا مي توانند كنار هم بشينند و همفكري كنند؟ آيا 
مي توانند از يك جايي ش��روع به حل موضوعات و معضالت كنند تا به 

راه حل برسند؟ من به شخصه بسيار بعيد مي دانم!
به اعتقاد من بهترين كاركرد اين افراد مي تواند در حوزه هاي حاش��يه 
تصميم گيري و تصميم سازي باش��د، گاهي اوقات اين افراد مي توانند 
مشاوران، سخنرانان و نصحيت كنندگان خوبي باشند و در حوزه هايي 

باشند كه به صورت محدود هم شايد بتوانند باهم همكاري كنند. 
اگر درگير كارهاي تصميم گيري و تصميم سازي در امور مهم باشيد، 
خواهيد ديد جلساتي كه همه بتوانند حرف شان را بزنند و نتيجه گيري 
هم ش��ود، اداره اش بسيار س��خت اس��ت و مهارت فوق العاده زيادي 
مي خواه��د و كس��ي را مي خواهد يك س��رو گردن باالت��ر از حضار و 
شركت كنندگان باشد، بله افراد مي توانند خوش فكر باشند و به صورت 
انفرادي هم حرف هاي قشنگي بزنند اما بايد ديد اگر دور هم بنشينند 
مي توانند باهم گفت و گو كنند؟ بنابراين از نظر من واقعيت اين اس��ت 

مقداري نبايد خيلي اميد داشته باشيم تا حتماً چنين اتفاقي بيفتد. 
در ش��رايط فعلي مجموعه اصالح طلبان خيلي به حس��اب نمي آيند، 
البته كه اصالح طلبان تأثيرگذار بودند و جهت گيري هاي قاطعي را در 
سال هاي ۹۲، ۹۴، ۹۶ و خرداد ۷۶ داشتند، در مجالس دهم و ششم هم 
تأثيرگذار بودند اما در حال حاضر به دليل شكست سختي كه در انتخابات 
اخير داشتيم، اگرچه شكست جوانمردانه نبود اما شكست، شكست است 

و براي همين حرف هايشان متأسفانه خيلي به حساب نمي آيد. 
.......................................................................................................................

آژانس حساس به ايران، بي تفاوت به امريکا
وطن امروز نوش��ت: آژانس بين المللي 
انرژي اتمي سال هاس��ت نشان داده از 
چارچوب اظهارنظرات فني عبور كرده و 
نظرات آن كاماًل جنبه سياسي پيدا كرده است. نمونه آن جنجال سياسي و 
اختالف شديد بين امريكا و فرانسه بر سر قرارداد خريد زيردريايي هسته اي 
از استرالياست. اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي بنا داشت گزارش فني در 
امور هس��ته اي دنيا بدهد، چرا درباره قرارداد خريد زيردريايي هس��ته اي 
سكوت كرده است و آقاي گروسي كه با اندك گزارشي درباره ايران در برخي 
رس��انه ها كه توسط افراد مس��ئله دار تغذيه مي ش��وند، فوراً حساسيتش 
برانگيخته مي ش��ود، چرا در موضوع توس��عه زيردريايي هسته اي در دنيا 
سكوت كرده و به يك عنصر تماشاچي تبديل شده است؟ اين سكوت عجيب 

در حالي است كه اينك اجالس فصلي آژانس در حال برگزاري است! 
باعث تأسف است آژانس بين المللي انرژي اتمي به دره اي بزرگ سقوط 
كرده اس��ت، البت��ه در دوره فعاليت يوكي��ا آمانو، رئيس س��ابق آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز چنين وضعيتي وجود داشت و وقتي يك بار 
گزارش مستقلي ارائه كرد، او را به نحو مرموزي حذف فيزيكي كردند، آقاي 
گروسي نه ش��هامت اظهارنظر فني دارد و نه به او اجازه مي دهند چنين 
كاري كند. سازمان هاي بين المللي امروز صرفاً به يك ابزار براي نهادينه 
كردن تقس��يم كاري كه قدرت هاي بزرگ در دنيا انجام داده اند، تبديل 
شده اند. آژانس بين المللي انرژي اتمي در برابر رژيم مجعول صهيونيستي 
و تخلفات آشكارش ساكت است و مهر سكوت بر لب زده است، آژانس در 
مقابل آزمايشگاه هاي خارج از عرف بعضي كشور هاي ديگر مانند فرانسه، 
انگليس، امريكا و برخي كشور هاي اقماري آنها ساكت است، ولي در برابر 

اقدامات مخالفان امريكا سريع موضع گيري مي كند. 
.......................................................................................................................

 ضرورت هوشياري 
درباره تحوالت جديد قفقاز 

در چند هفته  گذشته ش��اهد اقدامات و 
تحركاتي از سوي جمهوري آذربايجان 
بوده ايم كه عالمت سؤال و ترديدهايي را 
ايجاد مي كند. هفته گذش��ته بخش��ي از نيروهاي مس��لح جمهوري 
آذربايجان قسمت هايي از جاده مرزي گوريس قاپان )گوروش قافان( 
را كه مسير اصلي ترانزيت و انتقال بار كاميون هاي ايراني به ارمنستان 
اس��ت و در پي توافق آتش بس س��ال گذش��ته در كنترل جمهوري 
آذربايجان درآمده است بستند. جالب اين است كه بستن اين جاده به 
تحليل برخي كارشناس��ان امنيتي و نظامي يك دهن كجي به ايران 
محسوب مي ش��ود، زيرا اين جاده، پايتخت ارمنس��تان و حتي خاك 

گرجستان را به ايران متصل مي كند. 
اين اقدام باكو باعث توقف نقل و انتقال در مسيرزميني ايران به ارمنستان، 
معطلي و انتظ��ار صدها خودرو، كاميون و اتوبوس ش��د و مس��افران و 
كاميون هاي حام��ل كاال در راه مرز »ن��وردوز« در اس��تان آذربايجان 
شرقي را دچار س��ردرگمي كرد. حاال نيز اگر برخي تحركات باكو باعث 
اختالل در روند بهره مندي كش��ورمان از اين شرايط شود عمال كريدور 
استراتژيك جنوب به شمال كه از بندرعباس ش��روع شده و به اوراسيا 
مي رود، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و چه بسا به عنوان يك اهرم فشار 
نيز عليه ما مورد استفاده قرار گيرد. همه اين تحوالت نشان مي دهد كه 
دستگاه ديپلماسي و مسئوالن كشور بايد با دقت كامل فعل و انفعاالت 
در اين منطقه را مدنظر داشته باشند، چه بسا شرايط فعلي نيازمند اتخاذ 

رويكردهاي جديد براي حفظ منافع ملي كشورمان باشد.

88498443سرويس  سياسي

زينب شريعتي
   گزارش

فرمانده كل ارتش:
توانمندی پاسخ به هر تهديدي را داريم

فرمانده كل ارتش در مراس�م تكريم و 
معارف�ه فرماندهان پيش�ين و جديد 
ني�روي هواي�ي با اش�اره ب�ه آمادگي 
نيروهاي مسلح براي پاسخ به هر تهديد 
ب�ه  توج�ه  ب�ا  گف�ت:  احتمال�ي 
توانمندي هايي كه در نيروهاي مسلح 
داريم، هر تهديدي را كه عليه منافع و 
آرمان های انقالب اسالمي باش�د با تمام توان پاسخ خواهيم داد. 
به گزارش مهر، اميرسيد عبدالرحيم موس��وي، فرمانده كل ارتش در 
آيين تكريم فرمانده سابق و معارفه فرمانده جديد نيروي هوايي ارتش 
كه صبح ديروز در مركز آموزش هوايي ش��هيد خضرايي برگزار ش��د، 
ضمن تش��كر از خدمات و اقدامات امير نصيرزاده در دوران مسئوليت 
خود، گفت: من شهادت مي دهم كه امير نصيرزاده با تالش و مجاهدت 

به عهدي كه بسته بود وفا كرد كه اين جاي تشكر دارد. 
فرمانده كل ارتش با تبريك به امير واحدي به دليل انتصاب به عنوان 
فرمانده نيروي هوايي ارتش تصريح كرد: واحدي مورد اعتماد فرماندهي 
معظم كل قوا قرار گرفتند كه جاي تبريك دارد. شما سكاندار نيرويي 

هستيد كه سراسر كارنامه آن، افتخار و سربلندي است. 
وي انتظارات مقام معظم رهبري از نيروي هوايي را بسيار باال دانست 
و گفت: مقام معظم رهبري ظرفيت هاي عظي��م را در نيروي هوايي و 
كاركنان اين نيرو به خوبي مي بينند و به دليل همين ظرفيت هاي عظيم 

است كه نگاه ويژه اي به نيروي هوايي دارند. 
فرمانده كل ارت��ش تصريح كرد: نيروي هوايي س��رمايه هاي عظيمي 
همچون كاركنان واليي و متخصص دارد و اس��تفاده از اين فرصت ها 
حتماً مي تواند موجب موفقيت اين نيرو باش��د. امروز نيروي هوايي در 

جايگاهي قرار دارد كه مي تواند به هر تهديدي پاسخ قاطع دهد. 
سرلشكر موسوي با اشاره به پيش��رفت هاي نيروي هوايي ارتش در 
حوزه پرنده هاي بدون سرنش��ين تأكيد كرد: نيروي هوايي امروز در 
عرصه هاي مختلف به پيشرفت هاي چشمگيري رسيده كه موفقيت ها 
و دستاوردهاي اين نيرو در حوزه پهپاد از جمله اين دستاوردهاست. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به آمادگي نيروهاي مس��لح 
براي پاس��خ به تهديدات احتمالي اش��اره كرد و گفت: ما با توجه به 
توانمندي هايي كه در نيروهاي مسلح داريم هر تهديدي را كه عليه 
منافع و آرمان هاي انقالب اسالمي باشد با تمام توان پاسخ خواهيم 
داد. فرمانده كل ارتش خاطر نشان كرد: نيروي هوايي پر از انسان هاي 
متعهد، تحصيلكرده و پا در ركاب اس��ت، اين نيرو نه تنها براي اداره 
خود بلكه براي نيروهاي مس��لح و اداره كش��ور مديران��ي توانمند و 
دانشمند تربيت كرده است. سرلشكر موسوي هم افزايي و همكاري 
را موفقيت در مسئوليت هاي مختلف دانس��ت و گفت: ما در ارتش 
ظرفيت هاي بسيار عظيمي داريم كه اگر اين ظرفيت ها در كنار هم 
قرار بگيرند و در يك مسير هم افزايي باشند قدرت بيشتري را براي 

كشور به همراه خواهند آورد. 
وي ادامه داد: سياست ها و راهبردهاي كالن ارتش بر اساس تدابير مقام 
معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا تدوين و در اختيار فرماندهان 
قرار گرفته است تا بتوانند براي پيشرفت از آن استفاده كنند، پس نبايد 

حتي يك روز را هم از دست بدهيم. 
.......................................................................................................................

با رأي هيئت وزيران انجام شد
تعيين 2 استاندار بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد
هيئت وزيران در جلسه صبح روز گذشته خود به رياست آيت اهلل 
سيدابراهيم رئيسي، به استانداران منتخب بوشهر و كهگيلويه و 

بويراحمد رأي اعتماد داد. 
به گزارش فارس، هيئت وزيران در جلسه روز گذشته خود به رياست 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي، به استانداران منتخب بوشهر و كهگيلويه 
و بويراحمد رأي اعتماد داد. در اين جلسه، هيئت وزيران پس از بررسي 
سوابق آقاي احمد محمدي زاده، به وي به عنوان استاندار بوشهر رأي 
اعتماد داد. محم��دي زاده پيش از اين به عن��وان فرمانده منطقه دوم 
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوشهر، معاون هماهنگ 
كننده نيروي دريايي سپاه پاسداران و دستيار و مشاور عالي وزير نفت 

در دولت دهم فعاليت داشته است. 
همچنين در ادامه جلسه، آقاي سيدعلي احمدزاده به عنوان استاندار 

منتخب كهگيلويه و بويراحمد از هيئت وزيران رأي اعتماد گرفت. 
احمدزاده داراي مدرك كارشناس��ي ارش��د و دكترا در رشته حقوق 
خصوصي به ترتيب از دانشگاه هاي قم و تربيت مدرس و نيز كارشناسي 
ارشد در رشته مديريت دولتي و كارشناسي حقوق قضايي به ترتيب از 

مركز مديريتي دولتي و دانشگاه قم است. 
.......................................................................................................................

نماينده مردم تهران:
توافق دولت با غرب القای اصالح طلبان است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به راهبرد دولت براي 
پيشبرد مذاكرات هس�ته اي گفت: ما 
ديگ�ر مذاكره ب�راي مذاك�ره را قبول 
نداريم و اجازه نمي دهيم غربي ها براي 

ما تعيين تكليف كنند. 
به گزارش مه��ر، اس��ماعيل كوثري در 
واكنش به ادعاي برخي از روزنامه هاي اصالح طلب مبني بر اينكه دولت 
رئيسي در ديدار اخير با مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، اولين 
توافق خود را با غرب امضا كرده است، گفت: در اين ديدار به هيچ وجه 

توافقي صورت نگرفته و به طرف مقابل امتيازي داده نشد. 
وي با بيان اينكه در ديدار مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتمي و 
رئيس س��ازمان انرژي اتمي ايران هم هيچ توافقي منعقد نشد، تأكيد 
كرد: كس��اني كه به غربي ها وابس��تگي و خودفروختگ��ي دارند، اين 
مسائل را مطرح مي كنند و به دنبال القاي توافق دولت رئيسي با غرب 
هستند، اما بايد بدانند كه با اين اظهارات خود، راه به جايي نمي برند. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد كرد: رئيس 
سازمان انرژي اتمي از زماني كه روي كار آمده، تأكيد كرده است كه در 
چارچوب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها عمل خواهند كرد 
و هيچ امتيازي به طرف مقابل نمي دهند. كوثري در پاس��خ به سؤالي 
مبني بر اينكه آيا مذاكرات ايران و آژانس و ايران و ۱+۵ به روش دولت 
تدبير و اميد ادامه خواهد يافت يا دس��تور كار جديدي از سوي دولت 
سيزدهم تعريف شده است، گفت: ما ديگر مذاكره براي مذاكره را قبول 
نداريم و اجازه نمي دهيم كه غربي ها براي ما تعيين تكليف كنند كه 
مذاكره انجام ش��ود يا خير. از س��وي ديگر مذاكره حتماً بايد براي ما 
نتيجه بخش باشد و اگر براي ما نتيجه قطعي و محرز نداشته باشد، به 

هيچ وجه پذيرفتني نيست. 
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا استفاده از سازوكارهاي دولت 
روحان��ي و اصالح طلبان ب��راي مذاكرات، در دولت جدي��د نيز جواب 
مي دهد، تصريح كرد: آن روش به هيچ وجه نبايد ادامه پيدا كند چراكه 
در دولت روحاني به غربي ها خوش بيني مفرطي ش��د و همين مسئله 
باعث ايجاد مشكالت زيادي براي كشورمان شد. كوثري ادامه داد: دولت 
روحاني با نگاه غلطي، مذاكرات را پيش برد و همين مسئله باعث شد 
مذاكرات كاماًل به ضرر جمهوري اسالمي ايران تمام شود اما االن ديگر 

آن نگاه غلط در دولت جديد وجود ندارد.

»آقاي رئيس! امروز همه جهان از جمله خود 
امريكايي ها اذعان دارند پروژه مقابله با ملت 
ايران به طور كامل شكست خورده است، با اين 
حال سياست ظلم حداكثري هنوز رها نشده 
است. ما چيزي بيش از حق خود نمي خواهيم. 
ما خواستار اجراي حقوق بين الملل هستيم.«

نطق سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور كشورمان 
براي اجالس ساالنه سازمان ملل متحد را مي توان 
در سه ويژگي خالصه كرد: توصيف ملت ايران، 
اعتراض به ظلم حداكثري امريكا به ملت ايران و 
ملت هاي منطقه، پيشنهادات و راه حل هاي ايران 

براي مشكالت كشورهاي منطقه و جهان. 
اجالس عمومي س��ازمان ملل با حضور س��ران 
كش��ورهاي عضو، هر س��اله در روزه��اي آخر 
تابستان در مقر اين س��ازمان واقع در نيويورك 
برگ��زار مي ش��ود. دو اج��الس اخير، ب��ه دليل 
شيوع ويروس كرونا به ش��كل ويدئو كنفرانسي 
ميزبان س��ران كش��ورها بوده اس��ت. سه شنبه 
ش��ب هم طبق برنامه از پيش اعالم شده، زمان 
س��خنراني رئيس جمهوري اس��المي ايران بود. 
سيد ابراهيم رئيس��ي در نطق خود، نماينده اي 
معترض، مطالبه گ��ر و راه حل دهنده براي ملت 
ايران بود؛ نماينده براي مردم��ي كه او در نطق 
خود آنها را »ملت من« ناميد. او معترض به »ظلم 
حداكثري« دولت امريكا بر ملت ايران بود، مطالبه 
حق ملت ايران را داشت و ارائه دهنده راه حل  براي 
مسائل موجود بود. آيا جهان مي خواهد اين صدا 
را كه به گفته رئيس��ي، پيام »عقالنيت، عدالت 
و آزادي« ملت ايران اس��ت، بشنود و به درستي 

درك كند؟
   ملت من، ملت ما، ملت ايران

كليدواژه ملت در ادبيات بين المللي سيد ابراهيم 
رئيس��ي متعدد اس��ت، آنچنان كه در مناظرات 
انتخاباتي و ادبيات داخلي اش، كليدواژه »مردم« 
در سخنان او پرتعدادترين بود. او در نطق خود، از 
ايران گفت كه سرزمين »فرهنگ و تمدن، دانش 
و معنويت، استقامت و استقالل« است و از ملت 
ايران كه »ملتي است خداپرست و ميهن دوست، 

هويت گرا و جهان نگر.«
رئيس��ي از مبارزه صدها س��اله ملت ايران براي 
محافظت از »حق خود براي تعيين سرنوش��ت 
و آزادي« در برابر سلطه گران گفت و اينكه ايران 

»پيشروترين كشور در نظام سياسي انتخابي در 
غرب آسياست.« 

»من به عنوان منتخب ملت بزرگ ايران مفتخرم 
كه به نمايندگي از آنها، پيام عقالنيت، عدالت و 
آزادي را كه سه اصل اساسي براي حيات انسان 
معاصرند، به جهان برس��انم. اين س��ه اصل كه 
وجه مشترك تمام اديان ابراهيمي است، بدون 

معنويت به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.«
او آزادي را »ب��ه معن��ي ح��ق انديش��يدن، 
تصميم گيري و عمل كردن« براي همه انسان ها 
توصيف مي كند. صل��ح و امنيت پايدار را در گرو 
اج��راي »عدالت« مي داند و تأكي��د مي كند كه 
»دستيابي به عدالت و آزادي صرفاً از مسير تأمين 
حقوق هم��ه ملت ها محقق مي ش��ود و هرگونه 
نقض حقوق ملت ها، بيش از هم��ه چيز صلح و 

امنيت جهاني را به مخاطره مي افكند.«
   تصوير امريكا

سيد ابراهيم رئيس��ي دو تصوير از امريكا در يك 
سال گذش��ته را »تاريخ س��از« مي داند: »ششم 
ژانوي��ه كه كنگ��ره امري��كا مورد هج��وم مردم 
امريكا قرار گرفت و در آگوس��ت كه مردم افغان 
از هواپيماي امريكايي به پايين پرتاب شدند. از 
كپيتال  تا كابل يك پيام به جهان مخابره مي شود 
و آن: نظام س��لطه امريكا بي اعتبار است، چه در 

داخل چه در خارج.«
رئيس��ي س��پس براي اين بي اعتباري گفته 
شده، ش��اهد مثال مي آورد: »امروز امريكا از 
عراق و افغانستان خارج نمي شود بلكه اخراج 
مي شود« اما بخش��ي از تصوير امريكا در كنار 
اين اخراج و بي اعتباري، هزينه اي ا س��ت كه 
اين دولت بر ملت ها تحميل مي كند: »هزينه 
اين عدم بهره من��دي از عقالنيت را ملت هاي 
مظلوم از فلسطين و سوريه تا يمن و افغانستان 
و از س��وي ديگر ماليات دهن��دگان امريكايي 

مي پردازند.«
   تغيي�ر روش زندگ�ي ي�ا تغيي�ر روش 

جنگ؟
»امروز براي جهان مهم نيس��ت كه آيا »امريكا 
اول« اس��ت يا اينكه »امريكا برگش��ته است.« 
اگر عقالنيت در دستور كار تصميم گيران باشد 
باي��د بفهمند كه اس��تقامت ملت ه��ا قوي تر از 
قدرت ابرقدرت هاست. اش��تباه امريكا در چند 

دهه گذش��ته اين بوده كه به جاي تغيير »روش 
زندگي« خود با جه��ان، »روش جنگ« خود با 
جهان را تغيير مي دهد. راه غل��ط را نمي توان با 

روش متفاوت به نتيجه رساند.«
رئيسي با اين مقدمه از تغيير روش جنگ امريكا 
با جهان از »تحريم« مي گوي��د؛ تحريمي كه نه 
با برنامه هس��ته اي يا انقالب اس��المي بلكه »از 
سال ۱۹۵۱ يعني زمان ملي شدن صنعت نفت 
آغاز گرديد« او سپس به »كودتاي نظامي عليه 
دولت منتخب ملت ايران« توسط امريكايي ها و 
انگليسي ها اشاره كرد: »تحريم به خصوص تحريم 
دارو، در دوران كرونا، جنايت عليه بشريت است. 
من به نيابت از ملت ايران و ميليون ها پناهنده اي 
كه مهمان كشورم هستند، ضمن محكوم كردن 
تداوم تحريم هاي غيرقانوني امريكا به خصوص 
در اقالم بشر دوستانه، خواستار ثبت اين جنايت 
س��ازمان يافته عليه بش��ريت، به عن��وان نماد و 

واقعيت حقوق بشر امريكايي هستم.«
رئيسي از تحريم به تحريم دارويي مي رسد و اينكه 
ايران همانند اغلب كش��ورها تالش براي خريد 
واكسن را از ابتدا داش��ته است؛ »اما تحريم هاي 
دارويي مقابل ملت ايران قرار گرفت، لذا از همان 
ابتدا به فكر تأمين پايدار واكسن از طريق توليد 

داخلي قرار گرفتيم.«
   حق همه ملت ها

رئيس جمهور اي��ران نه فقط مطالب��ه پيرامون 
حق ملت خود بلكه مطالب��ه در مورد حق همه 
ملت هاي تح��ت ظل��م را در نطق خ��ود يادآور 
مي شود: »س��خن گفتن از حقوق ملت ها بدون 
سخن گفتن از تكليف دولت ها، حقوق انسان ها 
را برآورده نمي كند. اس��تقالل يك ملت، آزادي 
آن ملت  است. انقالب اسالمي حامي اين آزادي 
و مانع افراطي گرايي اس��ت و اين ماهيت قدرت 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت كه به نفع همه 

مردم است.«
چرا او قدرت ايران را به نفع همه مردم مي داند، 
روش��ن اس��ت، چه آنكه قدرت ايران در منطقه 
»امنيت س��از« است. رئيس��ي با اش��اره به اين 
امنيت س��ازي از الگ��وي امنيت س��ازي اي��ران 
مي گويد ك��ه مكانيس��مي »درون منطقه اي با 
محوريت ديپلماس��ي و بدون مداخله خارجي« 
دارد؛ »سياس��ت ما حفظ ثبات و تماميت ارضي 

همه كشورهاي منطقه است. اگر قدرت و نقش 
ايران در كنار دولت و ملت هاي س��وريه و عراق 
نبود و اگر مجاهدت شهيد ابومهدي المهندس 
و سپهبد شهيد آقاي حاج قاسم سليماني نبود، 
امروز داعش همسايه مديترانه اي اروپا بود، البته 
داعش آخرين موج از افراط گرايي نخواهد بود.«

   اش�غالگري امري�كا، مان�ع تحق�ق 
دموكراسي

ايران همواره يك اصل براي درگيري ها و نزاع هاي 
سياسي و نظامي دارد و رئيسي هم در نطق خود، 
به درستي همان را به عنوان راه حل طرح مي كند: 
»حاكم نمودن اراده ملت ها بر سرنوشت خويش 

از طريق مراجعه به آرای عمومي آنها.«
طبعاً در س��ايه مداخل��ه خارجي و اش��غالگري 
بيگانگان و عمليات هاي تروريس��تي نمي توان 
دموكراس��ي را حاكم كرد، از اين رو رئيس��ي از 
دو مقدم��ه مهم براي رس��يدن به دموكراس��ي 
مي گويد: »قطع تجاوزگ��ري بيگانگان و توقف 
اشغال و همكاري صادقانه دولت ها براي مقابله 

با تروريسم.«
»حضور نظامي امريكا در سوريه و عراق مهم ترين 
مانع براي تحقق دموكراسي و اراده مردم است. 
آزادي در كوله پش��تي هاي سربازان بيگانه جاي 
نمي گيرد.« رئيس��ی پس از عراق، س��وريه و در 
ادامه از افغانستان مي گويد، از يمن مي گويد، از 
فلسطين مي گويد: »اگر در افغانستان،  حكومتي 
فراگير با مشاركت مؤثر تمام اقوام اداره كشور را 
در دست نگيرد، امنيت به افغانستان بازنخواهد 
گشت.«، »بحران انساني يمن بسيار نگران كننده 
است... راه حل، توقف سريع و بدون قيد و شرط 
تجاوز، باز شدن مسير كمك هاي انسان دوستانه و 
تسهيل گفت وگوهاي سازنده بين يمني هاست«، 
»محاصره همه جانبه، غزه را به بزرگ ترين زندان 
جهان تبديل نموده است. طرح معامله قرن نيز 
مانند س��اير طرح هاي تحميلي قبلي شكس��ت 
خورد. راه حل يك چيز اس��ت: مراجعه به آرای 
همه فلسطيني ها اعم از مس��لمان و مسيحي و 
يهودي در قالب برگزاري يك همه پرسي فراگير« 
و در نهايت ب��از به حق ملت اي��ران برمي گردد؛ 
حقي كه با فشار اياالت متحده امريكا نقض شده 
اس��ت. پروژه ها عليه ايران حتي ب��ه اذعان خود 
امريكايي ها شكست خورده، اما »سياست ظلم 
حداكثري هنوز رها نش��ده است« و بعد مطالبه 
صادقانه و عادالنه يك رئيس جمهور براي ملتش 
را شاهد هس��تيم: »ما چيزي بيش از حق خود 
نمي خواهيم. ما خواستار اجراي حقوق بين الملل 
هس��تيم. همه طرف ها بايد به توافق هس��ته اي 
و قطعنامه س��ازمان ملل متحد در عمل پايبند 
بمانند. ۱۵ گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
پايبندي ايران به تعهدات خود را تأييد كرده است 
اما امريكا به تعهد خود كه لغو تحريم هاست عمل 
نكرده است، نقض عهد كرده است، از برجام خارج 
شده است، تحريم هاي بسيار بيشتري را بر ملت 

من تحميل كرده است.« 
»ما به وعده هاي دولت امريكا اطمينان نداريم.« 
او ب��ا اين جمل��ه و تأكيد ب��ر صلح آمي��ز بودن 
دستاوردهاي هسته اي ملت ايران، تأكيد مي كند 
كه »جمهوري اس��المي اي��ران گفت وگويي را 
مفي��د مي داند ك��ه نتيجه آن لغ��و تحريم هاي 

ظالمانه باشد.«
هم از اين روس��ت كه ايران ضم��ن دفاع از حق 
خود، بر همكاري با همه كشورهاي جهان تأكيد 
مي كند و اي��ن جمل��ه در پايان نطق رئيس��ي، 
نشان دهنده سياس��ت همواره ايران در تعامل با 
جهان اس��ت: »من به دنبال تعامل مؤثر با همه 
كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي همسايه 

هستم و دست آنها را به گرمي مي فشارم.«

»حق يك ملت« در نطق اول
 رئيس جمهور در نطق سازمان ملل: همه طرف ها بايد به توافق هسته اي و قطعنامه سازمان ملل متحد 

در عمل پايبند بمانند اما امريكا نقض عهد و تحريم هاي بيشتري را بر ملت من تحميل كرده است

دفاعی

فرمانده نيروي دريايي سپاه با تأكيد بر اينكه 
اف�ول و پژمردگي را در چه�ره و در گفتمان 
دشمنان مي بينيم، گفت: تهديد نظامي عليه 
ايران »بي خاصيت« است چراكه دشمنان را 
با كوچك ترين تجاوز پشيمان خواهيم كرد . 
به گزارش تس��نيم، س��ردار دريادار پاس��دار 
عليرضا تنگس��يري، فرمانده ني��روي دريايي 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي روز گذشته 
در سفر به جزيره بوموسي و با حضور در جمع 
فرماندهان و بس��يجيان مستقر در اين جزيره، 
با بيان اينكه بس��يج ي��ك ني��روي قدرتمند 
تمام كنن��ده و پايان ناپذي��ر اس��ت، خطاب به 
بس��يجيان دريادل بس��يج دريايي، گفت: اگر 
نگاهي به تاريخ بيندازي��م مي بينيم كه جبهه 
اس��الم هيچ گاه ش��روع كننده جنگ نبوده اما 
در برابر هجوم دش��منان هميشه ايستادگي و 
مقاومت ك��رده و هرگاه از فرامي��ن امام و ولي 

تبعيت كرده پيروز شده است. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با تأكيد بر اينكه 
بسيج خاتمه دهنده مشكالت و مخاطراتي است 
كه براي ملت ايران ايجاد مي شود، تصريح كرد: 

كار بسيج امدادرس��اني و نجات بخشي است، 
ما ام��روز بحمداهلل از يك ني��روي قدرتمندي 
برخورداري��م كه هر كجا كش��ور با مش��كلي 
مواجه شود، از آن براي حل مشكالت استفاده 
مي كنيم و بس��يج دريايي در صحنه واقعيت و 
در ميدان عمل، مرتفع كننده مشكالت مردم و 

جامعه است. 
وي با بيان اينكه دشمنان در عين حال منتظر 
فرصت ها هس��تند و با همه ابزار ه��ا به صحنه 
آمده اند كه اقتصاد ما را فل��ج كنند، افزود: آنها 
مي خواهن��د راه جه��اد را به روي م��ا ببندند، 
دست هاي ما را در محيط هاي بيروني و اتصال 
ما را با جهان اسالم قطع كنند تا در نهايت ما را 
تس��ليم كنند اما در تمام اين آرزو ها شكست 
خورده اند. سردار تنگسيري افزود: شما ديديد 
كه آنها در افغانس��تان، عراق، يم��ن، لبنان و 
سوريه شكست خورده اند . ما افول و پژمردگي 
را در چهره و در گفتمان دشمنان مي بينيم، ما 
هميشه آنها را رصد مي كنيم، ما با توكل برخدا 
و تبعيت از ولي امر حضرت آيت اهلل العظمي امام 
خامنه اي )مدظل��ه العالي(گام هاي نهايي اين 

مبارزه را برمي داريم. 
وي در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه 
بسيج براي نفوذ در قلب ها و دل هاي مردم تالش 
مي كند، گفت: ما در بسيج دريايي با ساماندهي 
۵۴0 ناوگروه و س��ازماندهي بيش از ۴0هزار 
نفر اقدام��ات مردم ياري، مردم ن��وازي، تأمين 
امنيت سواحل و آب هاي سرزميني، راه اندازي 
اسكله هاي صيادي و ۱0 اقدام عام المنفعه ديگر 
براي خدمت رس��اني اين مردم نجيب در حال 

انجام وظيفه هستيم. 
دريادار  تنگس��يري با بيان اينكه دش��منان ما 
بيكار ننشسته اند و از هر روشي براي ضربه زدن 
به انق��الب و نظام مقدس جمهوري اس��المي 
استفاده مي كنند، گفت: به رغم تمامي توطئه ها 
و ترفندها امروز دشمنان ملت ايران دريافته اند 
كه تهديد نظامي عليه ما بي خاصيت اس��ت و 
برايشان پاسخگو نيس��ت و اگر دست به اقدام 
نظامي عليه ايران اسالمي بزنند، نتيجه عكس 

خواهند گرفت و پشيمان خواهند شد. 
سردار تنگسيري افزود: هر ملتي كه اراده كند 
در صحنه بايستد و از خود در مقابله با دشمنان 

دفاع كند، پيروز است و شكست نخواهد خورد. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با تأكيد بر اينكه 
دشمنان با شكس��ت در عرصه نبرد نظامي از 
جمله جنگ هاي نيابتي و تروريس��م تكفيري 
به نبرد در عرصه اميد روي آورده و اميد مردم 
و جوانان را ه��دف قرار داده اند ، گف��ت: ما راه 
را بر دش��منان بس��ته ايم و محاس��بات آنها با 
هدف فتنه افكن��ي راه به جايي نمي ب��رد و با 
ديدن تصاوير بسيجيان روي زمين مضطرب 

مي شوند. 
وي در پايان با اشاره به اينكه ولي امر مسلمين 
جهان به بسيجيان بسيار دلبس��ته و اميدوار 
اس��ت و جهاد امروز ما اجازه ندادن به تحقق 
آرزوهاي دشمن است، افزود: لباس جهاد از تن 
ما بيرون نخواهد آمد، جهاد بر اندام جوانان ما 
زينت يافته است. جوانان بسيجي ما مروجان 
س��عادت جامع��ه و مجاهداني هس��تند كه از 
حيثيت اين مل��ت دفاع مي كنن��د و ما تا آخر 
اين ماجرا كه غروب مطلق دش��منان اس��ت، 
ايس��تاده ايم و به پيروزي ايمان داريم و آنها را 

تعقيب خواهيم كرد.

فرمانده نيروي دريايي سپاه: 

افولوپژمردگیرادرچهرهدشمنانمیبینیم


