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نگهبان قانون اساسی مورد اعتماد امام و رهبری

ادبيات سخيف بايدن در مسير ترامپ
روزنامه جام جم در يادداشتي با اشاره به 
مواض��ع ضدايراني بايدن در س��فر به 
منطقه نوشته است: به كار بردن ادبيات 
سخيف استفاده از زور براي كسب منافع سياسي، اگر در مقابل ديگران 
جواب بدهد، قطعاً و يقيناً در مقابل جمهوري اس��امي جواب نمي دهد. 
حتماً آقاي بايدن با توجه به تجربيات سياس��ي خ��ود در زمان معاونت 
رياست جمهوري و چه در حال حاضر بايد اين نكته را بداند كه جمهوري 
اسامي در برابر ادبيات غيرديپلماتيك مسير خود را محكم تر طي مي كند 
و نبايد تصور كند در جايي كه ت��ا زانو در مقابل رئيس جمهور امريكا خم 
مي ش��وند و دائماً براي او تملق گويي مي كنند،  او نيز مي تواند با ادبيات 

غيرديپلماتيك عليه جمهوري اسامي، اهداف خود را پيش ببرد. 
نويسنده اضافه كرده اس��ت: هرگاه نمايندگان امريكا با وساطتي كه 
وجود دارد و با سازوكار 1+4 آماده پذيرش حقوق ملت ايران باشند، 
جمهوري اس��امي هم مجدداً نسبت به اين مس��ئله واكنش مثبت 
نش��ان خواهد داد. همان گونه كه در تمام دوره اخي��ر مذاكرات رفع 
تحريم، اين ايران بوده كه از خود انعطاف نشان داده و درس سياست 
خارجي جمهوري اسامي كامًا درس تأمين منافع ملي است كه به 
هيچ عنوان در مقابل فشارها و ادبيات تند عقب نشيني نخواهد كرد، 
بنابراين جو بايدن بايد درب��اره مواضعش پيرامون مقصرنمايي ايران 
يا تهديد و استفاده از زور عليه ايران تجديدنظر كند، سابقه 44ساله 
جمهوري اس��امي بايد ملت اي��ران را به سياس��تمداران امريكايي 
شناخته باشد و قطعاً جبران اين ادبيات غيرديپلماتيك بايد از سوي 

امريكايي ها صورت گيرد. 
........................................................................................................................ 

روزي شعار كل جهان مي شود علي)ع(
مديرمسئول روزنامه كيهان در شماره گذشته 
خود به استقبال عيد غدير رفته و نوشته است: 
اين كام را نمي دانم از كيست ولي از هر كه 
است، حكيمانه به نظر مي رسد؛ » غدير، كرباي عوام بود و كربا، غدير 
خواص «. در غدير با آن كه بيعت كرده بودند، عهد شكستند و »  جفا« 
كردند. در كربا، با آن كه بيعت برداشته شده بود، پاي پس نكشيدند و 
» وفا« كردند... امروز اما، اين گزاره كامل به نظر نمي رسد و ادامه اي دارد 
كه ناگفته مانده است و آن، اينكه در انقاب اسامي، كربا و غدير به هم 
رسيدند و مردم اين مرز و بوم بي آنكه در غدير بوده يا در كربا حضور 
داشته باشند، بيعت بشكسته در غدير و نابسته در كربا را به يكديگر 
گره زدند و آن عهد كه در »الست« با خداي خويش بسته بودند »ارني 
گويان« به ميقات بردند. پرچم والي��ت را كه بي اعتنا به غدير بر زمين 
مانده بود، بر افراشتند و اسام ناب به غارت رفته در كربا را برپا داشتند 
و اين گونه بود كه امام راحل ما مي فرمود: »  من با جرئت مدعي هستم 
كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در 
عهد رسول اهلل)ص( و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين)ع( و حسين 

بن علي)ع( مي باشند .«
نويسنده س��پس در ادامه با بيان اينكه غدير، منحصر به روز هجدهم 
ماه ذي الحجه سال دهم هجري نيست، با اش��اره به اذعان بسياري از 
شخصيت ها و صاحبنظران سياسي و رسانه اي در عصر حاضر كه واليت 
فقيه را نمادي از حاكميت علي)ع( و در ادامه آن معرفي مي كنند، نوشته 
است: با نگاهي- هرچند گذرا- به نقطه اي كه امروزه در آن ايستاده ايم، 
به وضوح قابل ديدن است و به جرئت مي توان گفت » روزي شعار كل 

جهان مي شود علي)ع(«. 
........................................................................................................................

نااميد از امريكا
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود، موضع گيري 
برخي مقامات ارش��د منطق��ه را نش��انه اي از به 
بن بس��ت رس��يدن اهداف س��فر اخير بايدن به 
عربس��تان و پيش از آن به اراضي اش��غالي ارزيابي كرده و نوشته است: 
بايدن در ضمن سفر به اراضي اشغالي و سپس به عربستان، در پي تحقق 
سياست هميشگي واشنگتن يعني ايران هراسي و تحكيم مواضع خصمانه 
امريكا در قبال تهران بود اما اظهارنظر برخي مقامات ارشد منطقه نشان 

مي دهد ايران جزئ الينفك در معادالت اين كشورهاست. 
نويسنده با اشاره به مواضع مثبت، وزير خارجه عربستان سعودي درباره 
ايران و همچنين سخنان وزير مشاور امارات متحده عربي، در خصوص 
لزوم تنش زدايي و همكاري اقتصادي با ايران نوشته است: اظهاراتي از 
اين دست بيانگر آن است كه سياست بايدن براي احياي سياست هاي 
خصمانه ترامپ و حتي رؤساي جمهور ادوار امريكا، در ميدان عمل ديگر 
كاركردي ندارد و آنچه براي كشورهاي منطقه از اولويت برخوردار است، 
نه بلندپروازي هاي سلطه طلبانه واشنگتن، بلكه ثبات و امنيت منطقه اي 
از رهگذر همكاري هاي با حاصل جمع برد- برد اس��ت. از سوي ديگر، 
رفتار نامطمئن و بي ثبات امريكا در قبال متحدان خود نظير افغانستان 
و حتي اوكراين، كشورهاي عربي منطقه را به اين جمع بندي رسانده 
اس��ت كه امريكا به  دليل افول قدرت ديگر شريك مطمئن و وفاداري 
براي همپيمانان خود نيست، بنابراين اين كشورها نمي خواهند تمام 

تخم  مرغ هاي خود را در سبد اياالت متحده بگذارند. 
........................................................................................................................
احياي غدير در جوامع اسالمي چگونه؟

روزنامه قدس هم يادداشت خود را به مسئله غدير 
اختصاص داده و با بيان اينكه مسئله جانشيني پيامبر 
اعظم)ص( و رهبري امت اسام يكي از قضاياي مورد 
توجه مسلمانان از صدر اسام تا به امروز بوده، نوشته 
است: بخش بزرگي از رويدادهاي سال ها و ماه هاي پاياني حيات مبارك 
رس��ول اكرم)ص( و حوادث پس از رحلت ايش��ان معطوف به چگونگي 
امامت و رهبري جامعه اسامي دانسته مي شود كه آثار آن به باور بسياري 

از مورخان تاريخ اسام تا به امروز باقي مانده است. 
يكي از عناصر و رم��وز امتداد غدير اتكاي آن به ق��رآن به عنوان منبع 
نخست و مشترك تمامي مسلمانان جهان است. آيات اكمال و تبليغ 
كه در س��وره مائده قرار دارد زيربناي واقعه غدير و رمز تداوم آن است. 
گرچه در ميان مذاهب اسامي تفسيرها و تلقي هاي متفاوتي از شأن 
نزول و معاني اين آيات وجود دارد اما به هر صورت غدير خم رويدادي 
غيرقابل انكار در تاريخ اسام است. امت اسام امروز به عنوان پيروان 
آخرين فرستاده الهي در زمين با مشكات و بحران هاي گوناگوني دست 
و پنجه نرم مي كنند و چالش هاي ف��راوان يكي پس از ديگري جوامع 
اس��امي را دربرمي گيرد بدون آنكه بسياري از رهبران و صاحبنظران 
مذاهب اسامي راهكاري قطعي براي پايان دادن به مصائب روزافزون 
امت اسام ارائه دهند. ضربات و آسيب هايي كه تكفير و انديشه احياي 
خافت در عصر حاضر بر پيكره امت اس��ام وارد آورد نشان داد جهان 
اسام تا چه اندازه به دليل انتظار و اش��تياق عميق براي شكل گيري 
رهبري مبتني بر سيره رسول اكرم)ص( در دوران كنوني مي تواند به 

سمت مدل هاي مدعي، جذب و منحرف شود. 
اين شرايط و سير تحوالت معاصر در جهان اسام نياز به امتداد معارف 
غدير به عنوان يگانه منبع عرضه اسام ناب و اصيل و الگوي حكمراني 
مبتني بر حق، شايس��تگي، عدالت و كرامت انسان را اثبات مي نمايد. 
بر اين اساس حركت به س��مت خروج از دايره منازعات فرقه اي ميان 
شيعه و سني و تاش مشترك براي برداشت و دريافت هاي زندگي ساز 
و جامعه ساز غدير خم مي تواند فصل تازه اي از همدلي و همكاري ميان 
مذاهب اسامي را آغاز كند. امتداد غدير در جهان اسامي امروز نيازمند 
طرحي نو اما مبتني بر قرآن و اجتهاِد متكي بر معارف ثقلين با رويكرد 

حل و رفع نيازها و بحران هاي جوامع اسامي است.

سال هاس�ت ه�دف كين�ه، تهم�ت و حس�د 
كاخ نشين ضدانقالب و پياده نظام داخل نشين 
اس�ت، تخريبش مي كنند تا اف�كار عمومي را 
همراه كنند ام�ا او حتي يك بياني�ه يا جوابيه 
كه اي�ن روزه�ا در ادبيات سياس�ي مرس�وم 
اس�ت، در پاس�خ به اين هجمه ه�ا و حمله ها 
نمي دهد و بي توجه به اين »صداهاي ناهنجار 
بلندگ�و به دس�تان« هم�واره در خ�ط امام و 
رهبري بوده و نگهبان اميني براي جمهوريت 
و اسالميت نظام اس�ت و همين روحيه اوست 
ك�ه وي را تبديل به يك س�تون ب�راي نظام و 
انقالب اس�المي كرده اس�ت؛ آي�ت اهلل احمد 
جنت�ي، رئي�س مجل�س خب�رگان رهبري و 
دبير ش�وراي نگهبان ك�ه اگ�ر بخواهيم يك 
وصف در شخصيت اين روزهاي او پيدا كنيم، 
مي توان گفت: ايس�تاده در مقابل توطئه هاي 
داخلي، خارجي و هجمه ه�اي بي دليل و ناروا. 
آيت اهلل جنتي متول��د1305 و رئيس فعلي مجلس 
خبرگان رهبري است. شايد مهم ترين بخش زندگي 
آيت اهلل جنتي دبيري 30ساله بر شوراي نگهبان است 
كه او را تبديل به يك چهره خاص در سپهر سياست 

كشور كرده است. 
او از سال1371 دبير ش��وراي نگهبان بوده و اخيراً 
نيز با حكم رهبر معظم انقاب براي يك دوره ديگر 
در شوراي نگهبان ابقا شد. همين خبر يك خطي 
كافي بود تا برخي دشمنان ديروز و امروز وي، سر 
از النه درآورند و حسد چند ساله خود را بروز دهند. 
در داخل نيز عده اي كه همواره نقش ش��يپورچي 
ضدانقاب را بر عهده دارن��د، نق نق كردند و عمده 
نق هاي شان نيز به سن آقاي جنتي است؛ همان هايي 
كه در س��ال1396، مرحوم هاشمي رفس��نجاني 
87س��اله و داوطلب انتخابات رياست جمهوري را 

قهرمان دو مي دانستند!

   مورد اعتماد امام و رهبري از اول تا امروز
آي��ت اهلل جنتي از س��ال1359 از دور اول ش��وراي 
نگهبان از سوي امام خميني)ره( به عنوان فقيه اين 
شورا منصوب شد و از سال1371 نيز با حكم رهبر 

انقاب تاكنون دبير اين شوراست. 
همين ك��ه او بع��د از پي��روزي انق��اب و تثبيت 
پيروزي هاي دفاع مقدس امين و منصوب امام شد 
نيز پاس��خ به برخي ادعاي گزاف و بي مورد است. او 
در دفاع از انقاب، مصلحت انديشي نكرده و در اين 
مس��ير نيش و كنايه هاي چپ و راس��ت نيز برايش 
اهميت نداش��ته اس��ت. هرچند آيت اهلل جنتي در 
پاسخ به اين مورد كه شما از ياران و نزديكان امام)ره( 
بوديد، مي گويد: »من هر چه درباره امام)ره( مطالعه 
مي كنم، خودم خجالت مي كشم از اينكه خودم را يار 
و پيرو امام)ره( ببينم يا امام)ره( را بشناسم. واقعاً با 
همه وجود اقرار مي كنم هنوز نتوانس��ته ام امام)ره( 
را آنچنان كه بايد بشناس��م.« البته متانت آيت اهلل 
جنتي معطوف به يك موضوع و يك مسئله نيست، او 
حتي در قبال سرنوشت فرزندش حسين كه به دليل 
عضويت در گروهك منافقين در يك درگيري كشته 
شد نيز با متانت در برابر حاشيه ها و نفوذها ايستاد و 

ذره اي از مسير امام خميني فاصله نگرفت.  
   پاسداري از اس�الميت، جمهوريت و عمل 

به مّر قانون
آيت اهلل جنتي را بايد پاسدار اساميت و جمهوريت 
در نهاد شوراي نگهبان دانست. او در طول اين سال ها 
نه منافع اصاح طلبان را در نظر داش��ته و نه مصالح 
اصولگرايان را. او در وصف جايگاه ش��وراي نگهبان 
مي گويد: ش��وراي نگهبان به حكم قانون اساسي و 
امام بزرگوار براي پاسداري از اسام و قانون اساسي 
تأسيس ش��د و اين اصطاحي كه مرس��وم شده و 
مي گويند »ش��وراي نگهبان قانون اساسي« ناقص 
است. ش��وراي نگهبان طبق قانون اساس��ي، ابتدا 

پاسدار اسام است و سپس پاس��دار قانون اساسي. 
شوراي نگهبان تش��كيل شده تا از اس��ام و قانون 
اساسي اي كه محصول نهضت مردمي است و به تأييد 
مردم رسيده و مردم آن را پذيرفته اند، پاسداري كند، 
شوراي نگهبان براي اين هدف تأسيس شده است 
و هيچ هدف ديگري ندارد. حدود 30س��ال اس��ت 
شوراي نگهبان مش��غول انجام وظيفه در راستاي 
اهداف نظام است و عملكرد شورا در اين سال ها نيز 

گوياي اين امر است. 
   فقاهت بي نظير

وجه مغفول ديگر شخصيت  آيت اهلل جنتي، فقاهت 
بي نظير او به ويژه در امور حكومتي و ناظر به موارد 
مبتابه جامعه و حكومت اسامي است، به گونه اي 
كه از وي شخصيتي س��اخته كه در حوزه عملياتي 
و اجرايي، فقه سياس��ي و حكومتي را به كار گرفته 
و از مس��تندات فقهي و اصولي براي رفع مشكات 

اجتماعي و سياسي بهره برده است. 
او سال هاست عضو ش��وراي مشورتي فقهي رهبر 
معظم انقاب بوده و اشراف خاصي به مباحث فقهي 
دارد، به صورتي  كه به يقين اگر اشتغاالت امروزي 
او در حوزه اجرا نبود، او جزو برجسته ترين مراجع 
تقليد عصر خود محسوب مي ش��د. اين هم البته 
از جمله فداكاري هاي وي محس��وب مي شود كه 
امر انقاب را بر امر مرجعيت ترجيح داده اس��ت. 
حلقه شوراي مشورتي فقهي ش��وراي نگهبان در 
منزل س��اده و محقر وي در قم تشكيل مي شود و 
مجتهدان جوان و خوش فكر، استدالالت فقهي را 
از البه الي متون نقلي و عقلي براي رفع احتياجات 

استخراج مي كنند. 
به نظر مي رسد انتشار مباحث فقهي درون جلسات 
ش��وراي نگهبان حداقل براي اثبات قدرت فقاهت 
اعضا و به  ويژه آيت اهلل جنتي مي تواند نكات نابي را به 
طالبان آن اهدا كند، ضمن آنكه اين مباحث به يقين 

ذخيره متقن و قوي از آمد و رفت هاي فقهي در مورد 
موارد مبتابه نظام اسامي دربردارد كه اميد است 
با موافقت شوراي نگهبان در انتشار آنها- حداقل به 
صورت دوره اي- حوزه هاي علميه و فضاي جوان از 
عمق مباحث آن بهره مند شوند. )برگرفته از وب سايت 

شوراي نگهبان(
   آيت اهلل جنتي به روايت اسناد

براي كساني كه عاقه دارند بيشتر با ابعاد شخصيتي 
و سير و سلوك دبير شوراي نگهبان آشنا شوند، شايد 
معرفي يك كتاب راهنماي خوبي باشد، ارديبهشت 
ماه 1398 اعام شد كتاب »آيت اهلل احمد جنتي به 
روايت اسناد« به همت مؤسس��ه  فرهنگي- هنري 
و انتش��ارات مركز اس��ناد انقاب اس��امي منتشر 
شده اس��ت. در اين كتاب براي نخستين بار نزديك 
200سند مربوط به فعاليت هاي سياسي و تبليغي 
آيت اهلل جنتي به چاپ رس��يده اس��ت كه نامه هاي 
رد وبدل شده ميان آيت اهلل جنتي و ديگر انقابيون، 
انتقال اخبار مبارزات به زبان عربي، متن تلگراف هاي 
امضاشده، برگه هاي بازجويي و اسناد مربوط به تبعيد 
ايشان به خارك و اس��دآباد، گزارش هاي ساواك از 
فعاليت هاي ايش��ان و نيز مشخصات فردي آيت اهلل 
جنتي با دستخط خودشان بخشي از اين اسناد است 
كه براي نخستين بار در اين كتاب به چاپ مي رسد. 
نكته جالب در معرفي خانواده آيت اهلل جنتي در اين 
كتاب اشاره به ساده زيستي خانواده اوست. نقل شده 
اس��ت: »ُماهاش��م، پدر احمد، روحاني سرشناس 
منطقه  خودش بود و در كنار وعظ و منبرنش��يني و 
تدريس و تبليغ دين، گاه پيش مي آمد كه به  خاطر 
وجهه  مقبولش در مي��ان اهالي منطق��ه، در مقام 
قضاوت، باني حل وفصل اختاف ه��اي گاه وبي گاه 
مابين كش��اورز و باغدار و دامدار  و كارگر روستايي 
مي شد. اغلب آخر هفته ها كارش همين بود. وضعيت 
زندگي او هم مثل اكثر اهالي روستا، تعريف چنداني 
نداش��ت و عمده  درآمدش از وجوه مختصر شرعيه 
و منبر تأمين مي ش��د. فاطمه، همس��ر ُماهاشم و 
مادر احمد هم كه مقيد به اص��ول و آداب دين بود و 
سواد قرآني داشت و كمي خواندن و نوشتن فارسي 
مي دانست، عاوه بر خانه داري، قرآن و برخي كتب 
ابتدايي ديني را به زنان و دختران روستا مي آموخت 

و جلسات مذهبي برگزار مي كرد.«
   تحريم آيت اهلل جنتي و يك جواب 

براي تحريم
ناراحت��ي از حض��ور و بقاي آي��ت اهلل جنتي فقط 
مخص��وص بدخواه��ان داخل��ي نيس��ت، وزارت 
خزانه داري و خارجه امريكا هم از اين ايس��تادگي 
آيت اهلل جنتي ناراحتند، آنها دو سال پيش آيت اهلل 
جنتي را به دليل آنچه جلوگيري از انتخابات آزاد 
می ناميدند، در ليست تحريم هاي خود قرار دادند. 
دبير ش��وراي نگهبان همان زم��ان در واكنش به 
اين مسئله با زبان طنز پاس��خ داده بود: »بله ما را 
تحريم كردند. من دارم به اين فكر مي كنم اين  همه 
پول هايي را كه در صندوق هاي امريكا مي ريزيم،  
چه كار كنيم! اين  هم��ه در بانك هاي امريكا پول 
ريختيم، حاال نمي شود آنها را برداشت كنيم. بعد 
هم نمي توانيم آنجا به جش��ن كريسمس برويم و 
شركت كنيم« و همين سلوك رفتاري و شخصيت 
ممتاز اين فقيه اسام شناس و روشن بين است كه 
بغض و كينه دش��منان بيروني و پادوهاي داخلي 

آنها را برانگيخته است.

ش�وراي نگهب�ان در بياني�ه اي تأكي�د ك�رد 
كه وظيف�ه مهم اين ش�ورا جلوگي�ري از نفوذ 
نامحرمان، تفكرات انحرافي و ضداسالمي است. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني شوراي نگهبان، در 
اين بيانيه كه به مناس��بت 26تير سالروز تأسيس 
اين شورا، صادر شده، آمده است: پيروزي انقاب 
اسامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران، تجربه اي جديد را فراروي جهانيان قرار داد 
تا نش��ان دهد جز الگوهاي مادي شرق و غرب كه 
نظام هاي اس��تكباري به جوامع بش��ري تحميل 
مي كنن��د، راهي ديگر ني��ز وج��ود دارد كه همانا 

پيروي از ارزش ه��اي الهي براي نيل بش��ريت به 
س��عادت اس��ت. اكنون كه بيش از چه��ار دهه از 
عمر شجره طيبه نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران مي گذرد، نه تنها ملت هاي مس��لمان، بلكه 
مستضعفان و مظلومان جهان به خوبي دريافته اند 
انديش��ه هاي مادي گرايانه قدرت هاي استكباري 
س��رانجامي جز زوال ندارد و از س��ويي اين نظام 
مقدس كه حاصل حاكمي��ت دين الهي بر تمامي 
شئون جامعه است، مردم ايران را به قله هاي افتخار 

و موفقيت رهنمون كرده است. 
اين بيانيه مي افزايد: با پيروزي انقاب شكوهمند 

اسامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران و ب��ا تجربه نهضت مش��روطيت و اصل دوم 
متمم قانون اساسي مشروطه، انديشمندان مجلس 
خبرگان قانون اساسي به ويژه شهيد مظلوم آيت اهلل 
دكتر بهشتي، نهاد »شوراي نگهبان« را پيش بيني 
كردند تا ضمن صيانت از »ش��رع مبين اس��ام«، 
پاسدار »قانون اساسي« باش��د و »جمهوريت« و 
»اساميت« نظام اسامي را از دستبرد كانون هاي 
قدرت و ثروت و ايادي استكبار جهاني حفظ كند. 

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: 
شوراي  نگهبان به عنوان تضمين كننده اساميت 

و جمهوريت نظام مقدس جمهوري اسامي ايران، 
اگر چه از منظر حراس��ت از قانون اساسي داراي 
نمونه هاي��ي در س��اير نظام ه��اي حقوقي جهان 
است، اما به لحاظ حراست از تعاليم و احكام الهي 
در ترسيم حركت كشور، نهادي بي نظير است كه 
آرزوي ديرينه مبارزان راه اسام ناب محمدي)ص( 
را تحقق بخشيده است. اين نهاد كارآمد به تعبير 
رهبر فرزانه انقاب، به عنوان عماد دين و ملت، راه 
هر گونه نفوذ را براي نامحرمان، تفكرات انحرافي 
و ضداس��امي به جمهوري اس��امي ايران سد 

كرده است.

شوراي نگهبان در بيانيه اي تأكيد كرد

وظيفه شوراي نگهبان جلوگيري از نفوذ نامحرمان است

   بیانیه

سخنگوي كميسيون امنيت ملي عنوان كرد

 همكاري ايران، روسيه و تركيه
نمونه عمليات بازگشت امنيت به منطقه

س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي 
مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه س�فر رؤس�اي 
جمهور روس�يه و تركيه به تهران براي 
حضور در نشس�ت روند آس�تانه گفت: 
هم�كاري اي�ران، روس�يه و تركيه در 
موضوع س�وريه نمونه عين�ي عمليات 
براي بازگش�ت امنيت به منطقه است. 

ابوالفضل عموئي در گفت وگ��و با خبرگزاري خان��ه ملت در خصوص 
همزماني سفر پوتين به ايران با سفر جو بايدن به اسرائيل و عربستان 
گفت: بر اساس نظرات تحليلگران سياس��ي بايدن با سفر به اسرائيل 
و ري��اض موضوع تأمين ني��از خود در ح��وزه انرژي را دنب��ال كرد اما 
اياالت متحده موفق ش��د آنها را تنها در بيان با خود همراه كند، لذا در 
عمل اتفاق بزرگي رخ نداده است. اين سفر بيشتر جنبه نمايشی براي 
اياالت متحده داشت اما همكاري ايران، روسيه و تركيه در موضوع سوريه 

نمونه عيني عمليات براي بازگشت امنيت به منطقه است. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسامي تصريح كرد: ما قائل به تفكيك دنيا به بلوك شرق و غرب نيستيم، 
از ديد ما مهم ترين نكته در اين خص��وص طرفداران يك جانبه گرايي و 
طرفداران چندجانبه گرايي هس��تند. اين مهم ترين نگاه ما در مسائل 
بين المللي است. ما حضور نيروهاي فرامنطقه اي را در منطقه خودمان 
مفيد نمي دانيم و طبق تجربه، حضور آنها موجب ناامني در منطقه شده 
است. وي در ادامه اظهار كرد: روسيه كشوري است كه سعي كرده است با 
دعوت دولت سوريه در بازگشت امنيت به اين كشور در چارچوب اجاس 
روند آستانه با همكاري ايران و تركيه گام هاي مؤثري را بردارد. عموئي 
يادآور شد: تروريسمي كه با حمايت جريان هاي بين المللي در عراق و 
سوريه به عنوان داعش شكل گرفت هم جز از مس��ير همكاري ايران، 

روسيه و تركيه در سوريه از بين نمي رفت. 
........................................................................................................................

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش:

 قدرت پدافندي 
در سايه پيشرفت علمي محقق شده است

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش با تأكيد بر اينكه امروز قدرت 
پدافندي در سايه پيش�رفت علمي محقق شده است، گفت: هيچ 
مانع و عاملي نبايد پيشرفت علمي كش�ورمان را دچار وقفه كند. 
به گزارش مهر، امير عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوايي 
ارتش در جمع فرماندهان مراكز آموزش اين نيرو با بيان اينكه شتاب 
علمي در ارتش به  ويژه نيروي پدافند هيچ زمان كند نخواهد شد، اظهار 
داشت: اقتدار ارتش بسياري از نقشه هاي ش��وم دشمنان را به  چالش 

كشيده و خنثي كرده  است. 
وي با اش��اره به اينكه قدرت پدافندي در سايه پيشرفت علمي محقق 
شده است، افزود: ترديدي نيست بسياري از فشارهاي موجود و اعمال 
تحريم هاي ناجوانمردانه در راستاي جلوگيري از دستيابي ملت شريف 
كشورمان به پيش��رفت علمي و اقتدار درون زا اعمال مي شود كه البته 
تا اقتدار بي قيد و ش��رط ايران عزيز در صحنه هستيم. فرمانده نيروي 
پدافند هوايي ارتش خاطر نش��ان كرد: پژوهش در توسعه همه جانبه 
قدرت پدافندي كشورمان به  ويژه در زمينه  راداري، موشكي و پهپادي 
بايد به  عنوان اصلي ترين عامل پيشرفت علمي مدنظر فرماندهان اين 
نيرو قرار بگي��رد، چراكه پژوهش نقطه عطفي در دس��تيابي به قدرت 
نظامي اس��ت. وي پژوهش را از محورهاي مهمي دانست كه مي تواند 
ضامن توسعه و پيشرفت پايدار كش��ور به  ويژه در عرصه نظامي باشد، 
به  طوري  كه اگر پژوهش انجام نش��ود، در تمامي حوزه ها شاهد ركود 
علم و توسعه و در نتيجه تضعيف اقتدار مملكت عزيزمان در عرصه هاي 

بين المللي مي شويم. 
........................................................................................................................
تجمع اعتراضي دانشجويان به سفر بايدن 

در ميدان فلسطين
جمعي از دانش�جويان دانش�گاه هاي تهران در اعتراض به س�فر 
بايدن به عربس�تان در مي�دان فلس�طين تهران تجم�ع كردند. 
به گزارش فارس، جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران در اعتراض به 
سفر جو بايدن، رئيس جمهور امريكا به منطقه و پروژه عادي سازي روابط 
ميان برخي كش��ورهاي عربي و رژيم صهيونيس��تي و همچنين تهديد 
جمهوري اسامي ايران توسط بايدن، در ميدان فلسطين تهران تجمع 
كردند. دانشجويان با سر دادن شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل 
و مرگ بر آل سعود اقدامات خصمانه جبهه استكبار را محكوم كردند. در 
اين تجمع دانشجويان با حمل پاكارد هايي با محتواي امريكا قابل اعتماد 
نيست، سازمان ملل زير فشار پول هاي سعودي، مرگ بر اسرائيل، مرگ 
بر امريكا، رژيمي كه خودش امنيت ندارد، چگون��ه مي تواند به ديگران 
امنيت بدهد؟ يا ايها المس��لمون اتحدو اتحدو و كا كا لتطبيع، خشم و 
انزجار خود را از حضور رئيس جمهور امريكا در عربس��تان و تاش او در 
راستاي عادي سازي روابط بين اعراب و اسرائيل ابراز كردند. دانشجويان 
در پايان اين تجمع تأكيد كردند: جوانان غيور بايد نسبت به سياست هاي 
شوم اسرائيلي براي عادي كردن روابط با آن و خاموش كردن بغض و كينه 
انقابي و اسامي نسبت به اين غده سرطاني آگاه شويد و سرنوشت و مسير 

خود و جامعه خويش را بر ضد اين سياست ها ترسيم كنيد. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:

 به نتيجه مذاكرات خوش بين نيستيم
 بايد از برجام دل كند

دوح�ه  مذاك�رات  نتيج�ه  ب�ه  نس�بت  وج�ه  هي�چ  ب�ه 
امري�كا  بدعه�دي  س�ابقه  چراك�ه  نيس�تيم،  خوش بي�ن 
و كش�ورهاي غرب�ي عض�و برج�ام بس�يار طوالن�ي اس�ت. 
ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت ملي در گفت وگو با مهر درباره 
آينده مذاكرات اظهار داشت: ما به هيچ وجه نسبت به نتيجه مذاكرات 
دوحه خوش بين نيستيم، چراكه س��ابقه بدعهدي امريكا و كشورهاي 
غربي عضو برجام بسيار طوالني است و هيچ گاه خيانت امريكايي ها در 
برجام را از ياد نمي بريم. وي متذكر ش��د: ظريف و تيم مذاكره كننده 
دولت روحان��ي در مذاك��رات اش��تباهات بزرگي مرتكب ش��دند كه 
اميدواريم مذاكره كنندگان فعلي كشورمان به گونه اي رفتار كنند كه 
آن اشتباهات و اشكاالت در مذاكرات تكرار نشود. ما بايد در وهله اول 
تضمين الزم را از امريكايي ها بگيريم و حتماً بايد تمام وعده هاي آنان 
را راس��تي آزمايي كنيم. رضايي درباره راهكار عدم تأثيرپذيري اقتصاد 
كشورمان از مذاكرات گفت: مسئوالن ما بايد از برجام دل بكنند و نبايد 
نگاه ما اين باشد كه براي رفع مشكات بايد امريكايي ها به داد ما برسند. 
مسئوالن ما نه فقط در موضع گيري هاي خود، بلكه بايد در عمل هم اين 
گونه باشند كه خوشبختانه دولت سيزدهم نشان داده است در اين راستا 
حركت مي كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسامي اظهار داشت: ما بايد به طور عملي سند اقتصاد مقاومتي 

را اجرا كنيم چراكه نسخه ديگري براي نجات اقتصادمان نداريم. 
وي بيان كرد: اگر توافق هم حاصل شود، راه حل رفع مشكات اساسي و 

جدي كشورمان اين است كه اقتصاد مقاومتي را محقق كنيم. 
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فرمانده نيروي دريايي ارتش درباره اهميت 
انتق�ال پهپاد ها از خش�كي ب�ه يگان هاي 
دريايي و شناور ها گفت: امروز ناوگروه هاي 
ما در فاصله 2هزار كيلومتر به باال مس�تقر 
هس�تند و امني�ت خط�وط كش�تيراني و 
ش�اهرگ اقتصادي ما را تأمي�ن مي كنند. 
امي��ر دريادار ش��هرام ايراني، در ي��ك برنامه 
تلويزيون��ي با اش��اره ب��ه رونمايي ناودس��ته 
پهپادبر اين نيرو اظهار داشت: امروز بحمداهلل 
ظرفيت توليد انواع پهپاد ها به دست توانمند 
جوانان برومند، باغيرت و دلسوز براي نظام و 
قسم خورده به خون شهدا، ايجاد شده است و 
ما مي توانيم حتي به  صورت تركيبي در حوزه 
دريا عمليات انجام دهيم، يعني يك دس��ته 
پروازي پهپادي را از عرش��ه يگان ها به پرواز 

دربياوريم و مجموعه فرماندهي- كنترل را از 
يك يگان به يگان ديگري منتقل كنيم، يعني 
صحنه را كامًا جابه جا كنيم و هر كدام از اين 
پهپاد ها ي��ك وظيفه اي را ب��راي اجراي يك 

مأموريت موفق عهده دار شوند. 
امير دريادار ايراني عن��وان كرد: به طور كلي، 
يك دس��ته پروازي مي تواند از يك يگان يا از 
روي چند يگان بلند شود كه در نهايت، اينها 
در آن مح��دوده اي كه بايد اج��راي عمليات 
كنند، قرار مي گيرند و هر كدام ش��ان وظيفه 
خاصي را انجام مي دهن��د، يعني يكي بحث 
شناسايي را دنبال مي كند، يكي ديگر هدايت 
پهپاد انهدامي )انتحاري( را به عهده مي گيرد و 
يكي ديگر شرايط محيطي را از نظر اختال ها 
و س��يگنال ها در اختيار قرار مي گيرد و حتي 

خنثي مي كند تا آن مأموريت با موفقيت كامل 
انجام شود، مهم اين است كه برد عملياتي كه 
ما به  عنوان تسلط عملياتي از آن ياد مي كنيم 
و بحث اشراف اطاعاتي ما صد ها بلكه تا حد 
هزار كيلومتر به باالتر هم قابل دسترس است 

كه اين يك ظرفيت بسيار بي نظيري است. 
وي با بيان اينكه اش��راف اطاعاتي ما، تسلط 

عملياتي ما از 2هزار كيلومتر به 3هزار كيلومتر 
و بيشتر ارتقا پيدا مي كند، بيان كرد: اين يك 
بحث كامًا ساده اي است كه مي شود مطرح 
كرد، مضافاً ب��ر اينكه ما وابس��تگي مان را به 
خش��كي كم مي كنيم، چون يك ش��ناور كه 
حاال مأموريت اصلي اش مثًا پشتيباني- رزمي 
يا پشتيباني اس��ت، به  عنوان پايگاه محسوب 
مي شود، يعني انگار ش��ما يك پايگاهي را از 
خاك جمهوري اس��امي اي��ران برده ايد در 
هزاران كيلومتر در عمق اقيانوس ها مس��تقر 
كرده ايد، اي��ن خودش يك عم��ق ديگري را 
در اختيار دارد و كامًا ه��م صحنه عمليات و 
همه صحنه ها را مي تواند جابه جا كند و دست 
بلند نظام مقدس اس��امي در عرصه دريا ها و 

اقيانوس ها خواهد بود.

امير دريادار ايراني:

ناوگروه هاي ارتش شاهرگ اقتصادي ما را تأمين مي كنند
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