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حجت االسالم والمسلمين سعيدي:

 4هزار شهيد گویای نقش و سطوح مختلف
حضور روحانيون در دفاع مقدس است

روحاني�ت در مقاطع مختلف ف�راروي تاريخ 
اين مرزوبوم همواره نقش مه�م هدايتگري و 
راهنمايي مردم با بهره گيري از اصول و مباني 
دين مبين اسالم در تمامي عرصه ها را بر عهده 
داش�ته اس�ت كه اين نقش پذي�ري در دوران 
ش�كل گيري و پيروزي انقالب اس�المي بيش 
از هر زمان ديگ�ري نماي�ان و در دوران دفاع 
مقدس نيز در ش�ئون مختلف جلوه گر ش�د. 
پايگاه اطالع رس�انی س�پاه به بهانه برگزاري 
يادواره 4 هزار شهيد روحاني با حجت االسالم 
والمس�لمين عل�ي س�عيدي، رئي�س دفت�ر 
عقيدت�ي- سياس�ي فرمانده�ي كل ق�وا كه 
در س�ال هاي دفاع مق�دس مس�ئوليت هاي 
مهم�ي در جبهه ه�اي نب�رد علي�ه دش�من 
بعث�ي داش�ته ب�ه گفت و گو نشس�ته اس�ت.
 مهم ترين نقشي كه روحانيت در دفاع 

مقدس داشت چه بود؟ 
نقش علما و روحانيت در دفاع مقدس سطوح مختلفي 
را پوشش مي داد. هم نقش ستادي براي روحانيون 
بود كه بخشي از روحانيون در جايگاه فرماندهي ايفاي 
نقش مي كردند و هم بخش��ي از روحانيون در قالب 
مشاوره ايفاي نقش مي كردند و تعدادي از روحانيون 
در قالب تبليغات و ارشاد انجام وظيفه مي كردند. اين 
سطوح مختلف، ناظر بر ساختار هم مي شود. باالخره 
بخشي از علماي بالد مثل ائمه جمعه مراكز استان ها 
و علمايي كه نفوذ معنوي داش��تند، حضورشان در 
جبهه آن نورانيت و ش��كوه و نق��ش اميدآفريني و 
انگيزه آفريني را داش��ت ك��ه الحق واالنصاف خيلي 
مؤثر بود و ميزان حضور ش��هدايي همچون ش��هيد 
دستغيب، شهيد صدوقي، شهيد اشرفي اصفهاني و 
ديگر شهدايي كه اينها در جبهه هاي مختلف حضور 
پيدا مي كردند. نقش عقيدتي-  سياسي هاي نيروهاي 
مسلح و نمايندگي ولي فقيه در كنار يگان ها و در كنار 
نيروهاي شان هم نقش ديگري بود كه تعريف شده 
بود و تعدادي از شهداي روحاني از همين مجموعه اي 

هستند كه در جبهه ها در كنار نيروها بودند. بخشي 
از روحانيون اعزامي هم به عنوان رزمنده يا فرمانده 
نظامي انجام وظيفه مي كردند. مجموعه اي هم كه از 
حوزه علميه قم، س��ازمان تبليغات، اوقاف و جاهاي 
ديگر اعزام مي شدند، اينها نقش تبليغاتي را بر عهده 
داشتند كه اقامه نماز جماعت، بيان احكام شرعي و 
ديني به خصوص احكام بخشي جبهه كه واقعاً كاربرد 
بسيار مهمي در آن زمان داشت و نيز يك بخشي هم 
در راس��تاي عمليات رواني عليه دشمن ايفاي نقش 
مي كردند. ش��ايد متنوع ترين س��طوح را روحانيت 
در دوران دفاع مقدس داش��ت و آمار 4هزار ش��هيد 
مبين نقش و س��طوح مختلف روحاني��ون در دفاع 

مقدس است. 
 نقش روحانيون بعد از دفاع مقدس را 

چگونه تبيين مي كنيد؟ 
اين نقش ذاتي روحانيت است كه بروز و ظهور آن 
در عرصه ه��اي مختلف اس��ت. روحانيت خودش 
را وقف خدم��ت به م��ردم در راه اعتالي كلمه اهلل 
نموده، قيام هلل براي خدمت به مردم، يعني انگيزه 
يك انگيزه الهي است و روحيه جهادي و عملكرد 
جهادي و جهت اصلي هم خدمت به مردم اس��ت، 
منتها اين گاه��ي در دفاع مقدس تبل��ور و تجلي 
پيدا مي كند و گاهي در حادثه سيل و زلزله تجلي 
پيدا مي كند و گاهي حت��ي در يك حادثه اي مثل 
كرونا تجلي و تبلور پي��دا مي كند. جنس اين كار، 
جنسي اس��ت كه در جاهاي مختلف كاربرد دارد. 
هر كجا كه روحانيت احساس مي كرد، بايد از مردم 
براي مقابله با ظلم و ظالم��ان كمك بگيرد، اقدام 
مي كرد و هر كجا مردم احس��اس مي كردند مورد 
ظلم واقع شده اند، به منازل علما پناه مي آوردند و 
از آنها درخواست كمك مي كردند تا اينكه نوبت به 
چهره درخشان تاريخ معاصر )حضرت امام( رسيد و 
ايشان توانستند با عزم راسخ و صالبتي كه داشتند 
يك رژيم 2هزار و 500ساله را ساقط كنند و با اتكا 
به ذات ربوبي و كمك و حمايت مردم يك حكومت 

ديني را در اين كشور ساري و جاري كنند كه اين 
نقطه عطفي است در تاريخ شيعه كه بعد از 15قرن 
امروز ما شاهد تنومند شدن درخت پرثمر انقالب 

اسالمي هستيم. 
  عالوه بر حض�ور و نق�ش راهبردي 
روحانيون در بين عامه مردم، شما اين 
نقش و حضور در بين نيروهاي مسلح 

را چطور بررسي مي كنيد؟
وقتي انقالب اسالمي است، نيروي مسلح آن هم 
بايد يك نيروي مسلح مكتبي باشد، يعني نيروي 
مس��لح بايد از جنس همين نظام باش��د. نيروي 
مس��لحي كه مي خواهد در كنار رهب��ري از نظام 
ديني حفاظت كند، بايد باالترين ش��اخص هاي 
ارزشي را داشته باش��د، لذا دو بخش وجود دارد؛ 
يك بخ��ش ايجاب��ي و يك بخش س��لبي. بخش 
ايجابي آن است كه نيروي مسلح بايد مكتبي باشد، 
يعني بينش و گرايش اين نيرو با اس��الم آميخته 
ش��ده باش��د؛ هم فرماندهان و هم كاركنان و هم 
خانواده ها، يعني مجموعه بايد يكپارچه در مسير 
اسالم راستين باشند و اين سه بخش عقايد، اخالق 
و احكام در ذهن و قلب و رفت��ار تمامی نيروهاي 
مسلح، اعم از ارتش و سپاه و فرماندهي انتظامي و 
وزارت دفاع تجلي و تبلور پيدا بكند. اين يك بحث 
ايجابي است. بخش سلبي هم روشن است كه چون 
مهم ترين نقش نيروهاي مسلح پاسداري از شاكله 
نظام است، بيش��ترين تالش را براي نفوذ در اين 
مجموعه خواهند داشت، از جهت فكري و مديريت 
ادراك نيروهاي مسلح، وقتي ادراك مديريت شد 
و تغيير ادراك به وجود آمد، تغيير محاسبات انجام 
ش��د، در قلب و رفتار هم اثر مي گ��ذارد، لذا نقش 
روحانيت در اينجا تبيين و روشن مي شود. نقش 
روحانيت در طول اين 40سال اين بوده كه اسالم را 
در مجموعه ذهن و قلب و رفتار كاركنان مجموعه 
نيروهاي مس��لح و فرماندهان تئوريزه و نهادينه 
كند. در بخش سلبي هم ش��ناختن و شناساندن 

جريان هاي انحرافي، به خص��وص جنگ نرم و به 
خصوص جريان ه��اي مخفي و جري��ان نفاق كه 
خيلي خطرناك تر از جريان علني و آشكار هستند، 
لذا روحانيت و سياسي- عقيدتي ها و نمايندگي در 
سپاه در درجه اول بايد اين جريانات را به كاركنان 
بشناس��اند و در درجه دوم، زمينه عدم آلودگي را 

فراهم كند. 
  نقش روحانيت در جهت گس�ترش 
وحدت بين شيعه و سني و جلوگيري 

از تفرقه را بفرماييد.
آنچه ما در تاريخ  هزارس��اله روحاني��ت مي بينيم، 
مي توان گفت روحانيت هيچ گاه دنبال تفرقه نبوده 
اس��ت، يعني روحانيت در طول اين بي��ش از  هزار 
س��ال بعد از غيبت،  متوجه شد دش��من دنبال چه 
چيزي است و استفاده از اختالفات قومي، قبيله اي 
و مذهبي، به خصوص اختالف بين ش��يعه و سني 
بتواند جهان اسالم را مشغول كند و منابع آن را به 
غارت ببرد، به خصوص در اين 200سال اخير اين 
موضوع بيش��تر نمود و نماد پيدا كرد. ممكن است 
بعضي روحانيون س��اده دل و بي تدبير و بي بصيرت 
روي بعضي از مس��ائل متمركز ش��وند و بخواهند 
ايجاد اختالف كنند، مثل همين ش��يعه لندني كه 
زيرسايه ملكه انگلستان شعله اين اختالفات را روشن 
مي كند و آن را شعله ور مي كند يا بعضي از جريانات 
وهابي گري كه در جاهاي مختلف در كش��ورهاي 
همس��ايه ما دارند بر كوره اخت��الف مي دمند. بايد 
از اينها بگذريم، ولي چي��زي كه در مورد روحانيت 
شيعه در طول مدت بيش از  هزار سال ما مي توانيم 
بيان كنيم اين ب��ود كه روحانيت هم��واره منادي 
وحدت شيعه و سني بوده است. حضرت امام)ره( و 
رهبر معظم انقالب روي وحدت جهان اسالم تكيه 
داش��تند و نقطه تمركز را جهان اسالم و مسلمين 
گرفته بودند. روحانيت همواره منادي وحدت بوده 
است، حتي منادي وحدت حوزه و دانشگاه. مرحوم 
شهيد مفتح پرچمدار وحدت حوزه و دانشگاه بودند 
و خود حضرت امام روي اين موضوع تأكيد داشتند؛ 
وحدت اقوام، وحدت نژادها گرد محور اسالم. امام 
معتقدند هيچ عاملي مثل اسالم نمي تواند مجموعه 
جهان اسالم را به وحدت برساند. نژاد و قوم و قبيله 
همه محترم است، مرز محترم است، اما همه در قالب 
اسالم و پرچم و چتر اسالم اگر قرار گرفت، مي توانيم 
به امتيازات و پيروزي هايي دست پيدا كنيم و در برابر 
دشمنان كه درصدد هستند بين صفوف مسلمين 

رخنه كنند، با قدرت بايستيم. 
  اگر پيام و صحبت خاصي براي كنگره 

داريد بفرماييد. 
مطلبي كه مي خواهم بگويم اين اس��ت كه كاري 
كه در مورد جمع آوري اس��ناد روحانيت در دفاع 
مقدس انجام شد، كار بسيار مهمي بود. شايد پنج 
شش سال قبل بود و استارت اين موضوع زده شد؛ 
زماني بود كه مي خواس��تند موزه دفاع مقدس را 
توسط س��تاد كل راه اندازي كنند. من آن زمان به 
اينجا رسيده بودم كه 100س��ال آينده و 50سال 
آينده مردم مي گويند اين روحانيوني كه االن روي 
منبر صحبت مي كنند، نقش اينه��ا در جبهه چه 
بوده است؟ واقعاً آثار اينها در جبهه كجاست؟ چون 
اگر يك نسلي مي گذشت و اين اسناد درنمي آمد 
هيچ. االن شما در مورد سيدجمال الدين اختالف 
نظر در تاريخ داريد. در مورد ش��يخ فضل اهلل نوري 
اختالف نظر وجود دارد، چون دش��من هم تاريخ 

نوشته است. اسناد گويا نيست.

نقش اروپا در برجام
روزنام��ه آرم��ان در يادداش��تي ب��ه قل��م رامين 
مهمانپرست، سخنگوي اسبق وزارت خارجه نوشته 
است: با توجه به اتفاقاتي كه االن در صحنه اروپا بعد 
از درگيري اوكراين و روسيه شاهد هستيم، شرايط تغيير كرده است. اروپايي ها 
هم احساس تهديد امنيتي در مرزهاي خود دارند و هم به لحاظ اقتصادي با 
تحريم هايي كه عليه روسيه اعمال كردند و به عكس تحريم هايي كه روسيه 
عليه اروپايي ها اعمال كرد، فشار بسياري به اروپا وارد مي شود. اين هم به خاطر 
تأمين انرژي و هم تأمين مواد غذايي و غالت و دانه هاي روغني اس��ت كه از 
طرف روس��يه و اوكراين دنبال مي شد. در چنين ش��رايطي كه هرچه پيش 
مي رويم، تأثيرات اين جنگ در كشورهاي اروپايي كه در صف اول مقابله با اين 
بحران قرار دارند، مشاهده مي شود، لذا نقش ايران مي تواند براي طرفين مثبت 
باشد. ايران هم مي تواند به اروپا براي جايگزين كردن منبع تأمين انرژي مهم 
باشد و هم چون در محل تالقي شرق و غرب قرار گرفته ايم، مي توانيم به خاطر 
اين تحريم ها نقش تعيين كننده اي در تأمين مواد اوليه اروپا و روسيه داشته 
باش��يم. ايران با موقعيت جغرافياي��ي و ارتباطاتي ك��ه دارد مي تواند عامل 
تعيين كننده اي براي به صرفه بودن تجارت باش��د. اگر قرار است از موقعيت 
ايران استفاده شود، بايد بحث برجام زودتر به يك نتيجه اي برسد و كشورهاي 
غربي قدري عاقالنه فكر كنند و منافع بلندمدت خود را در نظر بگيرند و زير 
فشارهاي سياسي امريكا قرار نگيرند، زيرا در اين بحران بين روسيه و اوكراين 
برنده اصلي امريكاس��ت. آنها ه��م مي خواهند رقيب اصلي خ��ود را در يك 

درگيري فرسايشي زمينگير و هم اروپايي ها را به خود وابسته كنند. 
........................................................................................................................

پشت پرده تقالي هيبریدي اسرائيل
روزنامه خراسان تقالي رژيم صهيونيستي 
براي نفوذ در منطق��ه را مورد توجه قرار 
داده و نوش��ته اس��ت: س��فر اخير وزير 
كشاورزي رژيم اس��رائيل به منطقه »زنگالن« در قره باغ كه در هفت 
كيلومتري مرز ايران واقع شده، توجه بس��ياري را به خود جلب كرده 
است؛ سفري كه هدف آن ساخت »دهكده ديجيتال« در منطقه اي از 
جمهوري آذربايجان اعالم شده كه سال ها به دست ارامنه افتاده بود و 
دولت باك��و ب��ر آن كنترلي نداش��ت. تالش اخي��ر تل آويو ب��راي به 
اشتراك گذاري فناوري هاي خود از جمله در زمينه كشاورزي، بخشي 
از جنگ تركيبي يا هيبريدي رژيم صهيونيستي در منطقه براي افزايش 
قدرت و نفوذ خود است چراكه از نگاه س��ردمدارانش هر چه نفوذ اين 
رژيم به عنوان يك بازيگر در عرصه ه��اي مختلف افزايش يابد، ميزان 
ضربه پذيري آن كاهش مي يابد؛ خطري كه بايد توس��عه آن را جدي 

گرفت و راه هاي مقابله با آن را بررسي كرد. 
خراس��ان اضافه كرده است: حمالت سال گذش��ته نيروهاي مقاومت و 
شليك صدها فروند موشك و خمپاره به سوي سرزمين هاي اشغالي نشان 
داد گنبد آهنين رؤيايي پوش��الي براي امنيت اين رژيم است. از طرفي، 
اسرائيل مي داند كه با خروج نسبي روسيه از سوريه و جايگزيني نيروهاي 
مقاومت در پايگاه هاي به جا مانده، خطري راهبردي عليه او شكل گرفته 
است. شايد مجموعه اين تحوالت باعث ش��ده است اين رژيم بر سرعت 

تقالهاي هيبريدي خود براي تغيير موازنه در منطقه بيفزايد. 
........................................................................................................................
راز جذابيت و فراگيري »سالم فرمانده«

دكتر عبداهلل گنجي، مدير مسئول 
روزنامه همشهري در يادداشتي به 
راز جذابيت و فراگيري سالم فرمانده پرداخته و نوشته است: براي امام 
زمان)عج( هزاران مطلب احساس��ي- عاطفي و لبيك و عرض ارادت در 
تاريخ نوشته شده و مكتوب است اما فراگير و جهاني نشد، اما راز جذابيت 
و فراگيري اين اثر)سالم فرمانده( در چيست كه از كشمير تا سوريه و اروپا 
و ايران را متأثر كرد. معتقد نيس��تم اين اثر محص��ول اتاق فكر عميق و 
چنداليه و تحت نظر كارشناسان ادبيات، روان شناسي، جامعه شناسي و 
موعدشناسي تهيه شده باشد. قطعاً ذوق و قريحه شخصي بوده است اما 
ستودني است. راز مانايي آن هويت دادن به نسل و سنيني است كه اكنون 
هيچ كاره اند و از جهت نقش آفريني اجتماعي هنوز عرف جامعه آنان را به 
 رسميت نمي شناسد. جذابيت آن استفاده از مفاهيمي است كه به هويت 
كودكانه رنگ بزرگي مي دهد و جنبه آرماني حيات را براي كودك ترسيم 
مي كند. »با قد كوچكم، سردارت مي شوم« دقيقاً يعني همين جذابيت. 
»با دستان كوچكم دعات مي كنم« يعني دست كوچكي كه در عرف هم 

دعايش جذاب است و هم خيلي توقع دعا از وي نمي رود. 
هويت يابي به نسلي است كه براي سربازي انقالب اسالمي منتظر طي 
سلسله منازل و داالن ها نيس��ت. از جذاب ترين بخش هاي آن همين 
»سيدعلي دهه نودي هايش را فراخوانده« است. اين هويتي را برجسته 
مي كند كه در قرابت با رهبري احساس پيشتازي نسبت به سنين باالتر 
را نمايان مي كند و پيوستگي سيدعلي، »فرمانده« و الگويي از سربازي 
حاج قاسم، پازل تكامل يافته اي را نشان مي دهد كه خواننده كودك و 
نوجوان احساس مي كند خيلي زود در اين تراز ديده و شناخته مي شود. 
از جذاب ترين بخش هاي انتهايي آن شروع بخش »عهد مي بندم« است. 
نوجوان آرماني را براي خود ترسيم مي كند كه بعد از نوجواني به  سوي 

آن خواهد رفت و فرداي خود را در آيينه مهدويت مي بيند. 
........................................................................................................................

از سواد اینستاگرامي تا علم شوفري!
روزنامه كيهان در يادداش��تي با عنوان از سواد 
اينستاگرامي تا علم شوفري به مضرات فضاي 
مجازي پرداخته و نوشته اس��ت: شايد يكي از 
تلخ ترين و مشمئزكننده ترين تجربياتي كه بسياري از ما شاهد آن بوده ايم، 
مواجهه افرادي است كه ذهن هاي شان مملو از اطالعات سطحي و ناقص 
در همه زمينه هاست. از علم سياست و اقتصاد بگير تا تاريخ و جغرافيا و حتي 

زيست شناسي و پزشكي. راجع به همه  چيز اظهارنظر مي كنند. 
 سيدابراهيم رئيسي حدود 9 ماه است وس��ط چنين فضاي رسانه اي 
رهاشده اي در حال اداره امور كشور اس��ت و عماًل نشان داده مي شود 
طي هشت ماه به اندازه هشت س��ال برخي از اين مدعيان كار كرد، اما 
طرفداران »فضاي رسانه اي بي در و پيكر« با استفاده از همين »فضاي 
بي در و پيكر«، س��ياه را سفيد، خوب را بد، باس��واد را بي سواد و تلخ را 
شيرين نشان مي دهند. تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دادن 
چند ميليون نفر از اقشار محروم كشور به  صورت رايگان را كه حقيقتاً كار 
بزرگي است، »سانسور« مي كنند. افزايش فروش نفت به روزي حدود 
1/5ميليون بشكه، آن هم بدون برجام يا اف اي تي اف را »لطف امريكا« 
به ايران جا مي زنند. افزاي��ش روابط تجاري با تقريباً تمام 15كش��ور 
همسايه را هم به »لطف امريكا به ايران« گره زدند. عضويت در سازمان 
شانگهاي را كه بيش از دو دهه، دولت ها براي رسيدن به اين نقطه تالش 
بي نتيجه كرده بودند، »به نتيجه رسيدن تالش هاي دولت هاي قبل« 
تفسير مي كنند. طرح جهش مسكن براي ساخت 4ميليون مسكن در 
چهار سال را »بي فايده« مي نامند. طرح الزم و ضروري اصالح اقتصادي 
كه هيچ كارشناسي، تأكيد مي ش��ود هيچ كارشناسي با نفِس اين كار 
مخالفتي ندارد را با جمله »بدون احياي برجام بي فايده است« به لجن 
مي كشند و سرود زيبا و محبوب »سالم فرمانده« را هم همنوا با دشمن، 
»ترويج خشونت« و انتش��ار آن را »غيرمجاز« مي دانند. چه كساني؟ 
همان هايي كه براي جمع كردن فالوور، انتشار تصاوير سربريده يك زن 
در دستان شوهر قاتلش را »مجاز« مي دانند! داشتن و طرفداري كردن 
از چنين فضايي به قول رهبر معظم انقالب، هيچ افتخاري ندارد: »همه  
كشورهاي دنيا، بر فضاي مجازي اِعمال مديريت مي كنند اما در كشور 
ما، برخي به رها بودن فضاي مجازي افتخار مي كنند، در حالي  كه اين 

شيوه به هيچ  وجه افتخار ندارد.«

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش با بيان اينكه سامانه موشكي 
باور۳۷۳ به ط�ور كامل به چرخه عمليات�ي يگان هاي پدافندي 
پيوس�ته اس�ت، گفت: امروز افزاي�ش ت�وان رزم و مؤلفه هاي 
آمادگي دفاعي نيروي پدافند جهشي چندبرابري را طي مي كند. 
به گزارش مهر، امير عليرض��ا صباحي فرد، فرمان��ده نيروي پدافند 
هوايي ارتش صبح ديروز در صبحگاه عمومي س��تاد اين نيرو ضمن 
گراميداشت سالروز آزادسازي خرمش��هر و نيز تبريك و تسليت به 
مناسبت شهادت سرهنگ پاسدار صياد خدايي اظهار داشت: امروز 
اشراف اطالعاتي نيروي پدافند هوايي ارتش به صدها كيلومتر فراتر از 
مرزها ارتقا يافته و همين موضوع امنيت و آسودگي خاطر هموطنان را 

بيش از پيش تضمين كرده است. امير صباحي فرد با بيان اينكه سامانه 
موشكي باور۳۷۳ به طور كامل به چرخه عملياتي يگان هاي پدافندي 
پيوس��ته اس��ت، گفت: امروز افزايش توان رزم و مؤلفه هاي آمادگي 

دفاعي نيروي پدافند جهشي چند برابري را طي مي كند. 
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش اظهار داشت: سامانه هاي راداري 
مانند مراقب، معراج4، كاوش، فتح14، ش��هاب و نيز س��امانه هاي 
درگيري و موشكي برد كوتاه مانند جوشن، برد متوسط مانند تالش، 
مرصاد و 15خرداد و همچنين س��امانه هاي توپخانه اي، جنگالي و 
الكترونيكي به طور كامل با توانمندي متخصصان داخلي و كاركنان 

فني و متخصص اين نيرو در چرخه عملياتي قرار گرفته اند. 

وي با اشاره به اينكه قدرت پهپادي نيروي پدافند كاماًل ملموس است 
و روندي مطلوب و رو به جلو را طي مي كند، ادامه داد: براي اولين بار در 
سطح نيروهاي مسلح تست سرد و گرم رهگيري با موشك آذرخش 
به وسيله پهپاد با موفقيت انجام شد. نيروي پدافند هوايي در زمينه 
علوم پدافندي تمامي ناممكن ها را به ممكن تبديل كرده و امروز حتي 
صادركننده علوم پدافندي به ساير كشورهاست. امير صباحي فرد با 
بيان اينكه سامانه بومي باور۳۷۳ در رزمايش اخير اين نيرو در مسافت 
152كيلومتري با اهداف درگير و عملكرد بسيار خوب و موفقي داشت، 
افزود: آزمايش افزايش برد باور۳۷۳ در آينده نزديك انجام مي شود كه 

مايه غرور و مباهات يكايك هموطنان عزيزمان خواهد شد.

امير صباحي فرد:

سامانه موشكي باور۳۷۳ به چرخه عملياتي يگان هاي پدافندي پيوست

   دفاعی

 اقدام جديد سوئدي ها 
در نقض حقوق شهروند ايراني

 قطع ارتباط ۲۰روزه حميد نوري
با خانواده

ارتباط تلفني حميد نوري با خانواده اش، 
حدود ۲۰روز است قطع شده و اعضاي 
خانواده وي در نگراني به س�ر مي برند. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، »حميد 
نوري« شهروند ايراني كه از آبان سال9۸ 
در سلول انفرادي سوئدي ها به سر مي برد، 
پس از برگزاري بيش از 90جلسه دادگاه 
و در حالي كه در انتظار صدور حكم دادگاه سوئدي مي باشد، از 20روز 

قبل امكان تماس تلفني با خانواده را از دست داده است. 
بر اساس گزارش هاي دريافتي، دستگاه قضايي سوئد محل نگهداري 
»حميد نوري« را تغيي��ر داده  اما ش��رايط وي تغيير نك��رده، اين در 
حالي اس��ت كه با توجه به پايان روند برگزاري دادگاه، انتظار مي رفت 
محدوديت هاي س��خت اعمال ش��ده در خصوص او از جمله نگهداري 
در سلول انفرادي تغيير كند. خانواده »حميد نوري« در طول 20روز 
گذشته تالش هاي فراواني كردند با وي تماس داشته باشند و از وضعيت 
سالمتي او آگاه شوند، اما دستگاه قضايي كشور سوئد هر بار با بهانه اي 
از برقراري اين تماس خودداري كرده است. »نوري« پس از بازداشت 
نيز تا ۷/5ماه امكان تماس تلفني و تا دو سال امكان مالقات حضوري 
با خانواده را نداشت. همچنين در سفر آخر خانواده »حميد نوري« به 
سوئد، امكان مالقات نوه هايش با وي نيز به  رغم درخواست هاي مكرر 

فراهم نشده است. 
قابل ذكر است »حميد نوري« در روند دادرسي غيرقانوني، بنا بر شكايت 
تعدادي از اعضاي گروهك تروريستي منافقين و به اتهامات واهي در 
كشور س��وئد مورد محاكمه قرار گرفته و در طول 2/5سال گذشته با 
نقض مكرر حقوق ش��هروندي از جمله نگهداري در س��لول انفرادي، 
ضرب و شتم، عريان كردن اجباري، عدم دسترسي به پزشك و مواردي 

از اين دست روبه رو بوده است. 
........................................................................................................................

دستيار عالي فرمانده معظم كل قوا:

باید در مقابل هرگونه تهدید تركيبي 
آماده شویم

احتم�االً  ك�ه  آين�ده  تهدي�دات  مقاب�ل  در  باي�د  م�ا 
جن�گ تركيب�ي دري�ا و هواپاي�ه اس�ت، آم�اده ش�ويم. 
به گزارش مهر، سرلش��كر س��يديحيي رحيم صفوي طي سخناني در 
نشست »بررس��ي مأموريت هاي نيروي دريايي ارتش« گفت: نيروي 
دريايي راهبردي افتخاري براي ايران و نيز عمق بخش��ي به مس��ائل 

راهبردي دفاعي و امنيتي است. 
وي بيان كرد: ش��ما به عنوان نيروي دريايي راهب��ردي در حوزه هاي 
جغرافياي سياس��ي اقيانوس هند و درياي عمان باي��د رزمايش هاي 
مشترك برگزار كنيد و در حوزه درياي خزر نيز با هماهنگي ستاد كل و 
وزارت دفاع با كشورهاي همسايه اين دريا، روابط ديپلماسي دريايي را 
گسترش دهيد و با كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و كشور 

عمان هم روابط دريايي و رزمايش ها را گسترش دهيد. 
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه ما بايد راهبرد 
تهديدات آينده عليه كشور را تشخيص دهيم، تأكيد كرد: ما بايد در مقابل 
تهديدات آينده كه احتماالً جنگ تركيبي دريا و هواپايه اس��ت، آماده 
شويم. ما بايد خودمان را در مقابل هرگونه تهديدات تركيبي آماده كنيم. 
وي با بيان اينكه ما 2هزارو۷00كيلومتر مرز ساحلي داريم اما كشور هنوز 
راهبرد اقتصاد دريامحور را جدي نگرفته است، اظهار داشت: در اين زمينه 
نيروي دريايي ارتش كمك هاي شاياني مي تواند انجام دهد. همچنين شما 
بايد همكاري و هماهنگي نيروي دريايي ارتش با ساير نيروهاي ارتش و 

نيروهاي دريايي و هوافضاي سپاه را گسترش دهيد. 
صفوي با تأكيد بر ضرورت گس��ترش س��واحل مكران تصريح كرد: 
سواحل مكران مي تواند بيش از يك ميليون نفر را اسكان دهد و دروازه 
اقتصادي كشور باشد. شما در زمينه گسترش سواحل مكران بايد به 
دولتمردان كمك كنيد، زيرا با استفاده از ظرفيت اين سواحل مي توان 
استان سيستان و بلوچس��تان را احيا كرد. همچنين نيروي دريايي 
ارتش بايد در زمينه تكميل كريدور شمال به جنوب به دولت كمك 
كند. نيروي دريايي بايد توجه ويژه اي به استفاده از زيردريايي پهپاد 

و ماهواره ها داشته باشد. 
........................................................................................................................

ستاد كل نيروهاي مسلح:

 مجاهدت و یكپارچگي ملت
آزادي خرمشهر را رقم زد

س�تادكل نيروه�اي مس�لح در بياني�ه اي ب�ا گراميداش�ت 
فرصت�ي  را  مناس�بت  اي�ن  خ�رداد،  س�وم  فرارس�يدن 
ب�راي بازنماي�ي روح مقاوم�ت و مجاه�دت مل�ت اي�ران 
در ت�داوم انق�الب و عب�ور از مش�كالت پي�ش رو دانس�ت. 
به گزارش فارس، در بخش��ي از بيانيه س��تادكل نيروهاي مس��لح به 
مناسبت فرارسيدن سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر و 
روز ملي مقاومت، ايثار و پيروزي آمده است: آزادي خرمشهر، نصرتي 
الهي بود كه با مجاهدت و يكپارچگي ملت غيور و هميش��ه در صحنه 
ايران اسالمي محقق گرديد و تبديل به نمادي از ايستادگي، مقاومت 
و پيروزي هميش��گي ملت قهرمان ايران در برابر اس��تكبار جهاني و 
توطئه هاي دشمنان ش��د. در اين بيانيه با تمجيد از بصيرت مردم در 
مقابله با موج جديد جنگ رسانه اي دش��منان براي ايجاد نارضايتي 
اجتماع��ي و ناآرامي در كش��ور، ابراز اميدواري ش��ده اس��ت: اجراي 
صحيح سياست هاي اقتصادي در كشور با برنامه ريزي دقيق، مراقبت 
تمامی دستگاه ها و همت قواي س��ه گانه، مي تواند ضمن جلوگيري از 
مفسده هاي نظام اقتصادي و كمك به قشر آسيب پذير جامعه، شرايط 

عدالت و تعادل اقتصادي را فراهم كند. 
در پايان اين بيانيه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان واالمقام 
دفاع مقدس و عمليات بيت المقدس تأكيد شده است: نظام سلطه 
و جبه��ه ضدانقالب داخل��ي و خارجي بايد بدانن��د كه جمهوري 
اس��المي ايران با رهبري حكيمانه مقام معظ��م رهبري حضرت 
آيت اهلل العظمي امام خامنه اي)مدظله العالي(، همراهي و همدلي 
آحاد مردم و ميراث ارزش��مند ش��هيدان گرانقدر، همواره بيدار و 
مقتدر در برابر توطئه ها و س��نگ اندازي هاي دش��منان در مسير 
استقرار عدالت و حركت س��عادتمندانه در سايه آموزه هاي اسالم 

ناب محمدي)ص( گام برخواهد داشت.

توس�عه و تقوي�ت همكاري ه�اي اي�ران و 
عم�ان در ثب�ات و صل�ح منطق�ه تأثي�رات 
عم�ده دارد و در تنش زداي�ي منطق�ه اي 
ه�م دس�تاورد مثبت�ي را ب�ه هم�راه دارد. 
عباس گلرو، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگو با ايرنا در مورد س��فر 
رئيس جمهور به مسقط گفت: كشور عمان هميشه 
به دنبال صلح و ثبات در منطقه بوده و سعي مي كند 
در سياست خارجي، اس��تقالل خود را حفظ كند، 
همچنين در ش��اهراه تجارت بين المللي در نقطه 
استراتژيك قرار گرفته و توسعه روابط با اين كشور 

براي جمهوري اسالمي مهم است. 

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با اشاره به روابط دوستانه تهران- مسقط 
بيان داش��ت: ايران در بُعد سياسي با عمان، روابط 
خوبي در سطح دوجانبه، چندجانبه و همكاري هاي 
بين المللي داشته و در بُعد اقتصادي هم در حوزه 
همكاري هاي بنادر و مبادالت تجاري روابط رو به 

رشدي بين دو كشور بوده است. 
نماينده مردم س��منان ب��ا مثب��ت ارزيابي كردن 
سياست خارجي دولت سيزدهم در توسعه روابط 
با كشورهاي همس��ايه گفت: تأكيد دولت آيت اهلل 
رئيس��ي در سياس��ت خارجي، توس��عه روابط با 
همسايگان بوده است، مس��لماً اين سفر مي تواند 

نتايج بس��يار خوبي 
براي دو كش��ور در 
حوزه هاي سياس��ي 
و اقتصادي به همراه 

داشته باشد. 
گلرو با بي��ان اينكه 
مجلس از برنامه هاي 
سياس��ت خارجي دولت حمايت مي كن��د، بيان 
داشت: توسعه روابط با همسايگان در شرايط تحريم 
و تهديد براي كش��ور مهم و گره گشاست و تقويت 
روابط دوس��ويه براي رونق اقتصاد و خنثي سازي 
تحريم ها اثرگذار است. وي موقعيت سوق الجيشي 

عمان در تنگه هرمز را براي انتق��ال انرژي جهان 
مهم خواند و گفت: ايران در زمين��ه كنترل تردد 
در تنگه هرمز، با عمان همكاري مش��ترك داشته 
و توسعه و تقويت اين همكاري ها در ثبات و صلح 
منطقه تأثيرات عمده دارد و مي تواند در تنش زدايي 

منطقه اي دستاورد مثبتي داشته باشد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس س��فر آي��ت اهلل رئيس��ي به عم��ان را در 
چارچوب توسعه همكاري هاي دوجانبه و تأكيد 
بر حس��ن همجواري موفق خواند و گفت: دولت 
س��يزدهم فعاليت ه��اي خوبي را با همس��ايگان 

شروع كرده است. 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:

سفر رئيس جمهور به عمان در توسعه صلح و ثبات منطقه  تأثيرگذار است

مجلس

   گفت وگو

جوان


