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ايران »ابرقدرت پهپادي«
روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود از جمهوري اس��امي اي��ران به 
عنوان يك ابرقدرت پهپادي ياد كرد و 
نوشت: اين روزها، عناصر قدرت نظامي در حيطه هاي مختلف تقسيم شده 
است و ماهيت هر جنگي تعيين مي كند چطور مي توان يك كشور را به 
عنوان قدرت يا ابرقدرت شناسايي كرد. اگر مسئله مبارزه با تروريست ها 
باشد، نيروي زميني، هوايي و اطاعاتي قوي حرف اول را مي زند و در عين 
حال ارتش س��ايبري نيز بايد جلوي پروپاگانداي نظام��ي را بگيرد. اگر 
جنگ، اقتصادي باشد، ابزار تحريم، قدرت اقتصادي كشورهاست و ميزان 
ارتباط و وابستگي متقابل شان به قدرت هاي اقتصادي دنيا. اگر مسئله، 
جنگ براي تعيين حدود س��رزميني باش��د، باز هم مانن��د جنگ هاي 
كاسيك، اين قدرت نيروهاي زميني است كه مي تواند نتيجه جنگ را 
براي هميش��ه تغيير دهد. براي هر كدام از جنگ هاي مطرح در دنيا، با 
توجه به ماهيت و نوع مقابله دو طرف، مي ت��وان عناصر قدرت نظامي را 
برشمرد اما يكي از ابزارهاي اصلي در دنياي امروز كه نه  تنها »تأثيرگذار« 
بلكه مي تواند تعيين كننده نتيجه هر مقابله و جنگي باشد، قدرت سايبري 
كشورها و در عين حال قدرت آنها در استفاده از تكنولوژي هاي نوين مانند 

موشك هاي جديد و مهم تر از همه، پهپادهاست. 
خبر ارسال پهپادهاي ايراني به روسيه براي استفاده در جنگ اوكراين و آموزش 
نيروهاي روسي براي استفاده از آنها- اگر همان طور كه رسانه هاي غربي مي گويند 
صحت داشته باشد- نشان دهنده تبديل شدن ايران از يك قدرت منطقه اي به 
يك ابرقدرت نظامي اس��ت، قدرتي كه برخاف ساير كش��ورهاي منطقه، نه با 
واردات بي رويه ساح از كشورهاي غربي، بلكه با تكيه بر توان داخلي به دست 
آمده است. اگر تعيين كردن يك امپراتوري يا قدرت نظامي بزرگ در دنيا در قرن 
پانزدهم، با نگاه به قدرت ناوگان دريايي آن به دس��ت مي آمد، اين روزها عنصر 
ابرقدرت بودن را مسائل بسياري تعيين مي كند كه قدرت پهپادي و موشكي، 
توان اجراي عمليات هاي حمله نامتقارن و در نهايت، توان جنگ سايبري و جنگ 
الكترونيك از جمله آنهاست. ايران در تمام اين عرصه ها از يك قدرت منطقه اي 

در حال تبديل شدن به يك ابرقدرت است. 
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نشانه هاي نزديكي دو سوي خليج فارس
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
ب��ه ترمي��م رواب��ط كش��ورهاي ح��وزه 
خليج فارس با ايران اش��اره كرد و نوشت: 
اين روزها خبرهاي خوبي از نزديك شدن دوباره كشورهاي عربي حاشيه 
جنوبي خليج فارس به كشور حاشيه ش��مالي يعني جمهوري اسامي 
ايران به گوش مي رس��د كه جديدترين آن اعزام سفير جديد كويت به 
تهران پس از هفت سال كاهش روابط به سطح كاردار بود. به نظر مي رسد 
تيم سياست خارجي دولت سيزدهم به خوبي توانسته است همزمان با 
يك ساله شدن مراسم تحليف وي در مجلس شوراي اسامي، مهم ترين 

برنامه اش در حوزه همسايگان را تا حد زيادي اجرايي كند. 
نويسنده اضافه كرده است: رويكرد ها و پيشنهادهاي قبلي مقامات كشورمان 
از طرح پيشنهاد »تأس��يس مجمع گفت وگوي منطقه اي« تا »طرح صلح 
هرمز« و... ني��ز به خوبي نمايانگر آن اس��ت اين رويكرد اقدامي نمايش��ي 
نيست، بلكه گزينه راهبردي براي كشورمان است. در واقع تهران بر اين باور 
است كه مباني مشترك ايران و كشورهاي همسايه بسيار بيشتر از اختاف 
نظرهاي ناشي از برخي نگراني هاي بي اساس و منافع زودگذري است كه تا 
حد زيادي متأثر از دخالت طرف هاي ثالثي مانند امريكا و رژيم صهيونيستي 
بوده است. دخالت هايي كه عمدتاً اين روابط و مباني مشترك را در نگراني 

بر سر موضوعي به نام امنيت دچار چالش مي كند. 
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 »جريان اصالحات«
 آميزه اي از تناقض

روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
ب��ه اف��ول پاي��گاه اجتماع��ي جريان 
اصاحات اش��اره كرد و نوشت: جريان 
اصاحات كه مدت هاست دچار ريزش و افول سرمايه اجتماعي شده، براي 
احياي خود با ايده ها و نگرش هاي مختلف و متضادي در درون مواجه است. 
تضادهاي مبنايي كه دامنه اي از چپ هاي س��نتي، اصاح طلبان نهادي، 

ساختاري و در نهايت پهلو گرفته تا براندازي را شامل مي شود. 
اصاح طلبان امروزي اگر از به بن بس��ت رس��يدن اصاحات ش��كل گرفته از 
سال۷۶ سخن به ميان مي آورند، به عنوان نيروهاي چپ طي چند دهه گذشته 
با جهت گيري هاي مختلفي روبه رو بوده اند؛ روزگاري به دور چپ سنتي طواف 
مي كردند، زماني دوم خرداد و اصاحات را فرياد كردند، سپس به جنبش سبز 
رس��يده و در دوران دولت اعتدال به بهبودي خواهي مي��ل كردند. اينان اما در 
شرايط كنوني و پس از شكست در انتخابات۱۴۰۰ در حال آسيب شناسي خود 
برآمده و تاش فراواني دارند ترميم طبقاتي، گفتماني، تشكياتي و انتخاباتي 
را دنبال كنند. اين آسيب شناس��ي جريان اصاحات اما بدون توجه عميق به 
اقتضائات زمانه، درك و ش��ناخت جامع��ه، تحليل واقع گرايان��ه داليل ريزش 
سرمايه اجتماعي شان، غلبه سياست بر ترجيحات و خيرعمومي و... باعث شده 
اين جريان در شرايط كنوني با تعارض شديد نحله هاي مختلف خود براي هژمون 

كردن ديدگاه ها و راهبردها براي آينده اصاحات مواجه شود.  
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 ضرب االجل اروپاييان
فداي منافع ملي ايران

روزنامه رسالت اما يادداشت ديروز خود 
را به مذاكرات هسته اي اختصاص داد و 
نوشت: ش��وراي عالي امنيت ملي طي 
روزهاي اخير جلساتي را با حضور بسياري از كارشناسان و سياستمداران با 
هدف تحليل آخرين شرايط مذاكرات وين برگزار كرده و در اين جلسات، بر 
لزوم بررسي حقوقي و فني همه جانبه متن پيش نويس تهيه شده در آخرين 
دور مذاكرات وين تأكيد شده است. »حل و فصل مسائل پادماني با آژانس«، 
»تضمين مح��وري برجام در عرص��ه مالي- اعتب��اري« و »رفع عملياتي 
تحريم ها« سه مطالبه اي هستند كه جمهوري اسامي ايران بررسي متن 
جديد )كه از سوي طرف غربي به عنوان متن نهايي ناميده مي شود( را بر 
مبناي آن آغاز كرده اس��ت. واقعيت امر اين اس��ت كه ماحظات زماني، 
محيطي و فرامتني بازيگران غربي در پروس��ه بررسي پيشنهاد اروپاييان 
محلي از اعراب ندارد. به عبارت بهتر، در اين برهه زماني دستگاه ديپلماسي 

ما اسير دوگانه سازي طرف مقابل از متن و فرامتن نخواهد شد! 
ضرب االجل هاي ساختگي امريكا و اروپا در خصوص بررسي پيشنهادات 
ارائه ش��ده در مذاكرات وين، جملگي بايد فداي »منافع ملي« ما شود. 
بديهي اس��ت كه كماكان به س��بب خ��روج يكجانبه امري��كا از توافق 
هسته اي و بي تعهدي مطلق تروئيكاي اروپايي به برجام، طرف مقابل در 
جايگاهي قرار ندارد كه بخواهد براي احياي توافقي كه خود زير پاگذشته 
ضرب االجل تعيين كند! فراتر از آن، زماني كه امريكا نس��بت به »سند 
برجام« و اروپاييان نس��بت به»بيانيه ۱۱ ماده اي بروكسل در خصوص 
تأمين منافع برجامي ايران« كمترين پايبندي و تعهدي نداشتند، چگونه 
»متن پيش��نهادي اروپا در دور آخر مذاكرات وين« را غيرقابل تغيير و 
خدشه ناپذير قلمداد مي كنند!  از اين رو بهتر است بازيگران غربي خود را 
مشغول بازي با واژگان و خلق پارامترها و مؤلفه هاي كاذب و غيرشفاف 
در مسير احياي توافق هس��ته اي نكنند! اگر طرف غربي واقعاً خواستار 
احياي برجام مي باشد، رمز آن توجه به مطالبات حقوقي و خطوط قرمز 
تعيين شده از س��وي ايران مي باشد! بهتر اس��ت امريكا و اروپا به جاي 

تحريك تماشاگران، به فكر گردش توپ در ميانه ميدان باشند!

سفير پيشين ايران در بغداد:

هدف نهايي داعش حمله به ايران بود
هدف داعش فقط دسترس�ي به كربال و 
دمش�ق نبود، بلكه مي كوشيد با اشغال 
ع�راق و س�وريه، حاكمي�ت داعش را 
برقرار كند تا قدرت فزاينده اي به دست 
بياورد و به سرزمين اصلي تشيع، يعني 
جمه�وري اس�المي ايران حمل�ه كند. 
به گزارش ايرنا، س��ردار ايرج مس��جدي، 
مشاور فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران 
انقاب اسامي در آيين عزاداري دهه دوم محرم هيئت رزمندگان اسام 
كاشان با عنوان »يادبود سرداران و شهداي مدافع حرم« افزود: هدف 
مقابله رزمندگان ايران با نيروهاي داعش، قدرت بخش��يدن نيروهاي 
عراق و س��وريه در برابر داعش و آزادي س��رزمين هاي اسامي بود تا 

حرم هاي مقدس و شريف مورد تهاجم قرار نگيرند. 
وي ادامه داد: نابود كردن حرم هاي مقدس در سوريه و عراق، خط مقدم 
دش��من بود تا پس از آن به جمهوري ايران اسامي حمله كند. سفير 
پيشين جمهوري اس��امي ايران در بغداد اظهار داشت: هدف داعش 
فقط دسترسي به كربا و دمشق نبود، بلكه مي كوشيد با اشغال عراق و 
سوريه، حاكميت داعش را برقرار كند تا قدرت فزاينده اي به دست بياورد 

و به سرزمين اصلي تشيع، يعني جمهوري اسامي ايران حمله كند. 
وي با اشاره به مرامنامه و اساسنامه داعش گفت: اين گروه تفكيري و 
تروريس��تي به دنبال ايجاد خافت در منطقه و سرزمين هاي اسامي 
بود. مسجدي اضافه كرد: حضور رزمندگان اسام و شهيدان ايراني در 
سوريه و عراق، فقط دفاع از حرم هاي ش��ريف نبود، بلكه انتقال جبهه 
در اوج راهبردي دشمن بود، يعني رزمندگان اسام و شهيدان مدافع 
حرم به جاي آنكه اجازه دهند دش��من اين مناطق را تس��خير كند و 
به مرزهاي ايران برسد، آنان را در عمق خاك س��وريه و عراق تعقيب 
كردند. وي خاطر نشان كرد: امروز خون شهيدان فاطميون، زينبيون، 
حيدريون، عراقي ها و لبناني ها در كنار هم براي احياي كلمه حق و دفاع 
از آرمان هاي مقدس و ملكوتي باعث افتخار خانواده ش��هيدان و مردم 

شريف ايران شده است. 
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معاون سياسي دفتر رئيس جمهور:

سياست همسايگي و چندجانبه گرايي رئيسي 
جواب داده است

آيت اهلل رئيسي در سال اول اثبات كرد سياست خارجي اش وابسته 
به توافق ۲۰۱۵ نيست. 

به گزارش فارس، محمد جمشيدي، معاون سياسي دفتر رئيس جمهور 
با انتش��ار توئيتي در صفحه شخصي خود نوش��ت: آيت اهلل رئيسي در 
سال اول خود اثبات كرد سياست خارجي اش وابسته به توافق ۲۰۱۵ 
نيست. سياست همسايگي او منجر به رشد چشمگير تجارت خارجي، 
ركوردزني در ترانزيت، عضويت در س��ازمان هاي عم��ده منطقه اي و 
توافقاتي در حوزه مالي و بانكي شده كه زمين بازي را تغيير مي دهند. 
اين تغيير پارادايمي به سمت چندجانبه گرايي اقتصادي كه مبتني بر 

مفهوم استراتژيك خنثي سازي تحريم هاست، جواب داده است. 
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فرمانده كل ارتش:

 درگيري هاي مرزي با طالبان 
بايد ديپلماتيك حل شود

فرمانده كل ارتش با بي�ان اينكه عمده 
دلي�ل درگيري ه�اي م�رزي اخي�ر ب�ا 
افغانستان اين است كه طرف مقابل هنوز 
آن نظم و نس�ق مطلوب را پي�دا نكرده 
است، گفت: اين درگيري ها بايد از طريق 
ديپلماتيك حل شود و نيازي به دخالت 
نيروه�اي نظام�ي و انتظامي نيس�ت. 
امير سرلشكر س��يدعبدالرحيم موسوي، 
فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي ايران در گفت وگو با فارس، درباره 
شايعات منتشر شده از درگيري هاي مرزي اخير بين جمهوري اسامي 
ايران و نيروهاي طالبان گفت: اختاف مرزي كوچكي در بخشي از مرز 
با افغانس��تان وجود دارد، به اين دليل كه در كشور مقابل پس از تغيير 
حكومت، هنوز آن نظم و نسق الزم برقرار نشده، گاهي اين سوءتفاهم ها 
پيش مي آيد و درگيري هاي كوچكي رخ مي دهد كه به سرعت هم تمام 
مي ش��ود. اميدواريم هر چه زودتر مسئوالن سياس��ي اين اختافات را 
برطرف كنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شايعات درباره شهادت 
يك سرباز وظيفه در درگيري هاي مرزي اخير با نيروهاي طالبان صحت 
دارد؟ اظهار كرد: از نيروهاي ارتش جمهوري اسامي ايران كه در آن خط 
مستقر هستند، چنين موردي نداشته ايم، درباره نيروهاي فراجا نيز اطاع 
دقيقي ندارم كه درگيري ها منجر به شهادت شده است يا خير، ولي گاهي 

اوقات در اين درگيري هاي مرزي، تيراندازي پراكنده وجود دارد. 
امير موس��وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا احتمال دارد دسيسه و 
س��وءنيت دش��منان براي تخريب روابط ايران و افغانستان در انتشار 
چنين ش��ايعاتي دخيل باش��د؟ افزود: قطعاً دش��منان ما دل ش��ان 
نمي خواهد بين دو كشور همس��ايه، روابط عادي مبتني بر استقال 
و اقتدار هر دو طرف برقرار باش��د. دشمنان ما نه با ملت ايران دوستي 
دارند و نه ب��ا ملت افغانس��تان، بنابراين دنبال مس��ائلي مي گردند تا 

اختافاتي بين ما ايجاد كنند كه بايد هوشيار باشيم.  
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:

 قانون اقدام راهبردي
دانش فني را باال برد، فشارها را كاهش داد

قانون اقدام راهب�ردي براي لغو تحريم ها و صيان�ت از منافع ملي 
موجب افزايش دانش فني و كاهش فشار بر كشورمان شده است. 
ابوالفضل عموئي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��امي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت اظهار 
داش��ت: قانون اقدام راهبردي پس از تداوم تحريم ها توس��ط امريكا 
عليه كشورمان تصويب ش��د و فرصت داد فناوري هسته اي در مسير 
صلح آميز خود توس��عه پيدا كند، همچنين اين قانون به طرف غربي 
اين پيام را داد كه ايران امكان افزايش توان خود را دارد و در عين حال 
در مس��ير اجراي اين قانون، نظارت ها را نيز دنبال كرديم. وي افزود: 
بازديدهاي مختلفي از مراكز هسته اي صورت گرفت و همينطور طبق 
اين قانون ما به ظرفيت غني س��ازي ۲۰درصد براي توليد راديودارو 
دست پيدا كرديم و در كنار اين به توليد انبوه سانتريفيوژ نسل جديد 
با ظرفيت غني سازي باال رسيديم كه ش��اهد بوديم هزار مورد از اين 
دستگاه ها نصب شده و نتيجه اين قانون عاوه بر افزايش دانش فني، 
طرف مقابل را به يك باز انديشي وادار كرده است تا مسير اعمال فشار 
عليه كش��ورمان را تغيير دهد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، 
اسامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسامي تصريح كرد: امروز همه 
كارشناس��ان و مقامات امريكايي باور دارند سياست فشار حداكثري 
شكس��ت خورده و برنامه هس��ته اي ما محدود نش��ده و قانون اقدام 
راهبردي قانون موفقي بوده و ادامه مسير هم بر اساس همين رويكرد 

و نقشه راه طراحي شده است و صورت خواهد گرفت.
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چرا رهبر معظم انقالب روي »مرزبندي با دشمن« حساس هستند؟

مرزبندی سياسی و فرهنگی الزمه خدمت به مردم و كشور
مرزبن�دي ب�ا دش�من ن�ه تنه�ا ي�ك نگاه 
مبناي�ي و معي�اري بس�يار مه�م در رفتار 
م�ردم و سياس�تمداران اس�ت، بلك�ه يك 
نكت�ه مبناي�ي در تحليل رويداده�ا و نحوه 
مواجه�ه ب�ا دش�من ني�ز تلق�ي مي ش�ود. 
به گ��زارش مه��ر، نقش آفريني دش��منان در 
به كارگي��ري ان��واع توطئه ها عليه كش��ورها و 
حكومت هاي مورد هدفش��ان امري اس��ت كه 
قدمتي ديرينه دارد و حتي مي توان گفت سابقه 
آن شايد به آغاز خلقت بش��ريت هم برسد. در 
تمامي دوران ها، حاكمان و غاصبان بس��ياري 
بوده اند كه ب��ه منظور تحقق اهداف سياس��ي 
مختلف و بسط و گس��ترش حوزه تسلط خود 
بر ساير كشورها و اقناع حس قدرت طلبي شان 
كارش��كني هاي متع��ددي را طراح��ي و اجرا 

كرده اند. 
جمهوري اس��امي ايران كه ب��ه موجب قانون 
اساسي، تأكيدات اسامي را در بطن قوانين خود 
جاري و ساري ساخته است، به اذعان بسياري از 
كارشناسان داخلي و خارجي يكي از مهم ترين 
اهداف دشمناِن اين كش��ور، براي تصاحب و به 
استعمار گرفته شدن محس��وب مي شود. فارغ 
از موقعيت جغرافيايي ايران ك��ه از دوران هاي 
مختلف توجهات بسياري را به خود جلب كرده 
است، تغيير روش حكومتداري آن از پادشاهي 
به جمهوريت با قيد اسام خشم نهفته و آشكاري 
را در دش��منان اين مرز و بوم ايجاد كرده و طي 
چهل و اندي س��الي كه انقاب اس��امي بروز و 
ظهور پيدا كرده اس��ت تا همين حاال كه ش��ما 
مش��غول خواندن اين گزارش هس��تيد از هيچ 
دشمني و راه و روشي براي سلطه بر اين سرزمين 

دريغ نكرده اند. 
پس از پيروزي انقاب اسامي، دشمن آشكارا 
و حتي از طريق جنِگ رو در رو مقابل جمهوري 
اسامي ايران ايستاد و ظلم هاي بسياري را به 
مردم اين كش��ور تحميل كرد. جنگ تحميلي 
عراق با ايران كه هشت س��ال طول كشيد و با 
كمك و همراهي دشمنان قسم خورده آن يعني 
امريكا و اسرائيل طراحي و اجرا شد، نمونه بارز 
ظلم دشمنان ايران و در نگاه كان تر، دشمنان 

اسام عليه ايران و مردم آن به شمار مي رود. 
حيثيت به باد رفته امريكا و اسرائيل به عنوان 
دشمنان آش��كار جمهوري اس��امي ايران در 
مجام��ع بين المللي باعث ش��د روش مقابله با 
ايران را تغيير دهند و حاال سال هاست دشمن، 
زمين بازي خود را از پيكار تن به تن به جنگ 
نرم بدل كرده اس��ت و با طراحي عمليات هاي 
رواني مختلف سعي دارد، مردم اين كشور را از 
آرمان هاي انقاب و نظام جمهوري اس��امي 
دلس��رد كند و با نفوذ روي اف��كار و عقايد آنها 
و با ايجاد جنگ ه��ا و اختاف نظرهاي داخلي 
در كشور، پروژه فروپاشي انقاب اسامي را در 

سر می پروراند. 
فتنه هاي سال هاي ۷۸ و ۸۸ نمونه هاي ديگري 
از تاش هاي دشمن براي ايجاد تفرقه داخلي 
بود ك��ه به موجب آن بس��ياري از مس��ئوالن 
و جوانان كش��ور ناآگاهانه وارد بازي دش��من 
ش��دند و اين همراهي تا جايي پيش رفت كه 
خ��ط قرمزهاي بس��ياري از جمل��ه اعتقادات 
مذهب��ي مردم مورد ه��دف ق��رار گرفت و در 

نهايت بسياري از افراد ناآگاه مسيرشان را تغيير 
دادند و البته بودند تعداد معدودي از افراد كه 
بر همان مسير ماندند و به رغم توصيه هايي كه 
به آنها شده بود تا مسيرش��ان را تغيير دهند، 
بي اعتنايي كردند، هنوز هم هس��تند كساني 
كه در بازي تمييز دش��منان فريب مي خورند 
و ش��بهات و جنگ رواني دشمن را مي پذيرند 
و در نهايت هزينه هاي فراواني براي كش��ور به 

ارمغان مي آورند. 
مي توان شهادت داد يكي از ابزارهاي دشمن، 
نفوذ به بدنه هاي اثرگذار جمهوري اس��امي 
است و نفوذي ها آنقدر نقش شان را خوب بازي 
مي كنند كه شناس��ايي و معدوم كردن آنها به 
راحتي امكانپذير نيس��ت. آنان دقيقاً مصاديق 
عملي دشمن براي ضربه زدن به نظام هستند. 
ضربه هاي حاصل از اين اقدامات دشمن و فريب 
خوردن عده اي در داخل كشور به قدري قابل 
توجه بوده اس��ت كه مقام معظم رهبري را در 
مقام ارشاد قرار مي دهد تا به مسئوالن و عموم 
جامعه انذار و هشدار الزم را بدهند كه مراقب 

پديده نفوذ در كشور باشند. 
بی توجهی عده اي به مسئله حفظ مرز و حريم 
ميان دوست و دشمن در داخل كشور كار را به 
جايي رساند كه »مرزبندي با دشمنان« عنوان 
يكي از جلسات مقام معظم رهبري قرار گرفت. 
اين عبارت از نمونه عباراتي است كه يك بار در 
اس��فند۹۲ و پس از پايان پانزدهمين اجاس 
رس��مي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري 
از سوي حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم 

انقاب مطرح شد. 
ايشان در بيانات خود با اشاره به آيه يك سوره 
ممتحنه در اين رابط��ه فرمودند: »يك وظيفه 
ديگري كه هميش��ه بايد مورد نظرمان باش��د 
به خص��وص امروز، وظيف��ه مرزبندي صحيح 
و صريح با جبهه دش��من اس��ت. آيه ش��ريفه 
مي فرماي��د: َقد كانَت لَكم اُس��َوٌة َحَس��َنٌة في 
اِبراهيَم َو الَّذيَن َمَعُه اِذ قال��وا لَِقوِمِهم اِنّا بَُرءآُؤا 
ِمنكم َو ِمّما تَعُبدوَن ِم��ن دوِن اهلل كَفرنا بِكم َو 
بَدا بَيَننا َو بَيَنكُم الَعداَوُة َوالَبغضآُء ]ابداً[ َحّتي 
ه. قرآن فق��ط تاريخ نگفته،  تُؤِمنوا بِاهللِ َوح��دَ
تصريح مي كند كه اين اس��وه حسنه اي است 
براي ش��ما - َقد كانَت لَكم اُس��َوٌة َحَس��َنٌة في 
اِبراهيم - يعني بايد اين جوري باشيد، مرزبندي 

بايد بكنيد.«
ايش��ان در ادامه بيانات خ��ود تصريح كردند: 
»مرزبندي به معناي اين نيست كه ما رابطه مان 
را قطع بكنيم، توجه بكنيد، مغالطه نكنند كه 
ش��ما مي گوييد ما با همه دنيا دش��منيم، نه، 
مرزبندي كنيد، مرزها مخلوط ]نش��ود[. مثل 
مرز جغرافيايي، در مرز جغرافيايي ش��ما بين 
كش��ور خودتان و كش��ورهاي اطراف تان مرز 
معين مي كنيد، معناي اين مرز اين نيست كه 
شما نمي رويد آنجا، آنها نمي آيند اينجا، معناي 
اين مرز اين است كه هر رفت وآمدي منضبط 
خواهد بود. معلوم باشد كي مي رويم، چه كسي 
مي رود، چه ج��ور مي رود، چه كس��ي مي آيد، 
كي مي آي��د، چه ج��ور مي آيد، چ��را مي آيد، 
مرزبندي در مرزهاي جغرافيايي اين جور است، 

در مرزهاي عقيدتي هم همين جور است.«
مقام معظم رهبري ادامه مي دهند: »در همين 
آيه شريفه، بعد از آنكه خداي متعال اين اسوه  
حسنه را و عمل ابراهيم را بيان مي فرمايد، بعد 
مي فرماي��د: ااِّل َقوَل ابراهيَم اِلَبيِه اَلَس��َتغِفَرنَّ 
لَك، يعني اين مرزبندي، مانع اين نيس��ت كه 
ابراهيم به پ��درش بگويد كه من ب��ه تو ترحم 
مي كنم، براي تو اس��تغفار مي كنم، اينها همه 
هس��ت، بنابراين معناي مرزبندي اين اس��ت 
كه مشخص باشد ما چه كس��ي هستيم، شما 
چه كس��ي هس��تيد. من گمان مي كنم سوره 
مباركه »قل يا ايها الكافرون« همين مرزبندي 
را بيان مي كن��د: ال اَعُبُد ماتَعُب��دون و ال اَنُتم 
عابُِدوَن مااَعُبد، يعني مرز مشخص باشد، مرز 
مخلوط نشود. كس��اني كه سعي مي كنند اين 
مرز را كمرنگ كنن��د يا محو كنند ي��ا از بين 
ببرند، اينها خدمت نمي كنن��د به مردم، اينها 
خدمت نمي كنند به كشور، چه مرزهاي ديني 

و عقيدتي، چه مرزهاي سياسي.« 
رهبر معظم انقاب تأكيد كردند: »اس��تقال، 
مرزي است براي كش��ور. اين كساني كه سعي 
مي كنند اهميت اس��تقال يك مل��ت را- به 
 عنوان جهاني شدن و حل شدن و منطبق شدن 
با جامعه جهاني- از بين ببرند و كمرنگ كنند، 
مقاله مي نويس��ند، حرف مي زنند، اينها هيچ 
خدمتي نمي كنند به اين كشور. شما مي گوييد 
ارتباط داشته باشيم با دنيا، خيلي ُخب، ارتباط 
داشته باش��يد، منتها معلوم باشد با چه كسي 
ارتب��اط داريد، چ��را ارتباط داري��د، چه جور 
ارتباطي داريد، اينها مشخص باشد، مرزبندي 
يعن��ي اي��ن. در جبهه بندي ه��اي داخلي هم 
همين جور اس��ت. اين هم به نظر م��ا يكي از 
چيزهايي است كه بايستي به آن توجه كنيم، 
جزو وظايف ماست كه مرزبندي ها را ]مشخص 

كنيم[.«
لزوم توجه به رعايت مرزبندي در كشور تا جايي 
بروز و ظهور پيدا مي كند كه بار ديگر مورد تأكيد 
و توجه مقام معظم رهبري قرار گرفت و ايش��ان 
مجدداً در اس��فند۱۳۹۷ و در ديدار نمايندگان 
منتخب مل��ت در مجلس خب��رگان رهبري، بر 

توجه به اين مهم تأكيد داشتند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در اين جلس��ه نيز 
»مرزبندي پررنگ با دشمن را براي مصونيت 
در مقابل تهاجم ن��رم« بس��يار الزم خواندند 
و خاطرنش��ان كردن��د: مرزه��اي فرهنگ��ي 
ني��ز همچ��ون مرزه��اي جغرافيايي ني��از به 
برجسته س��ازي و مراقبت دارند تا دش��من با 
فريب و خدعه و نفوذ از اي��ن مرزها عبور نكند 
و بر فضاي مجازي و فرهنگ كش��ور مس��لط 

نشود. 
رهبر معظ��م انقاب با وجود تأكي��د فراوان بر 
مرزبندي با دش��من، يك نكته حاش��يه اي اما 
ظريف را هم توصيه كردن��د و آن اينكه »نبايد 
به خاطر تعص��ب بجا عليه دش��من، مخالفان 
نظر خود را به همراهي با دش��منان منتس��ب 
كرد. وقتي فان كنوانس��يون ي��ا معاهده در 
كشور مورد بحث اس��ت و موافقان و مخالفان 
اس��تدالل ها و ديدگاه ه��اي خ��ود را مط��رح 
مي كنند، دو طرف نبايد يكديگر را به همراهي 

با دشمن متهم كنند و به جان هم بيفتند.«

هدف ما از همكاري هاي دفاعي و آموزش�ي 
ميان اي�ران و عراق م�ادي و مالي نيس�ت، 
هدف ما توس�عه روابط و مناس�بات با كشور 
دوس�ت و همس�ايه اس�ت و همچن�ان ك�ه 
در زم�ان حضور داع�ش در ع�راق، دغدغه 
امني�ت اين كش�ور را داش�تيم، ام�روز هم 
براي تعليم و آموزش ش�ما دغدغ�ه داريم. 
به گزارش ف��ارس، هيئتي عراقي متش��كل از 
سپهبد سعد مزهر محسن العاق، رئيس دانشگاه 
دفاع ملي عراق و هيئت همراه از دستاوردهاي 
علمي و تحقيقاتي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

بازديد كردند. 
در اين بازديد سردار س��رتيپ قاسم تقي زاده، 
رئيس دانش��گاه صنعت��ي مالك اش��تر پس از 
معرفي دانشگاه و مأموريت هاي مختلف علمي 
و تحقيقاتي آن به برنامه ريزي در بحث آموزش 
اشاره كرد و افزود: در كنار سازمان هاي صنعتي 
در زمين��ه توس��عه طرح هاي دفاع��ي از جمله 
هوافض��ا، رادار، الكترونيك، كوانت��وم و هوش 
مصنوعي همكاري داريم و به صورت شبانه روزي 
فعاليت هاي دش��من را رص��د مي كنيم و نقاط 
قوت و ضعف دش��من را مي شناسيم و براي آن 

تدبير مي كنيم. 
رئيس دانش��گاه صنعتي مالك اش��تر در بخش 
ديگري از س��خنان خود با اش��اره ب��ه اهميت 
مديريت در دانش��گاه و اداره امور سازمان هاي 
صنعتي تصريح كرد: اين دانشگاه عاوه بر اينكه 
س��هم بزرگي از فارغ التحصيان را در س��طح 
نظامي در كش��ور معرفي مي كند، در س��طوح 
مختلف مديريت عالي در س��طح ملي هم افراد 
بس��ياري را به عنوان وزير و معاون وزير معرفي 

كرده اس��ت. س��ردار تقي زاده در پايان با اشاره 
به اينكه هدف اينگونه همكاري ها ميان ايران و 
عراق مادي و مالي نيست، گفت: هدف ما توسعه 
روابط و مناس��بات با كشور دوس��ت و همسايه 
اس��ت و همچنان كه در زمان حضور داعش در 
عراق دغدغه امنيت اين كشور را داشتيم، امروز 
هم براي تعليم و آموزش شما دغدغه داريم و از 

آن استقبال مي كنيم. 
سپهبد سعد مزهر محسن العاق، رئيس دانشگاه 
دفاع ملي عراق نيز در پايان اين ديدار با تشكر از 
حسن استقبال و ميهمان نوازي سردار تقي زاده 
اظهار داش��ت: از دوراني كه داعش مناطقي از 
عراق را اشغال كرده بود، مسئوليت هاي مختلفي 
در ارتش عراق داش��تم و در آن دوران ش��اهد 

كمك هاي فراوان شما به عنوان جانشين وزير 
دفاع ايران به ملت عراق بودم. 

رئيس دانش��گاه دفاع مل��ي عراق ادام��ه داد: 
معتقدم هر گونه دس��تاورد و نوآوري از چنين 
مراكز علمي آغاز و توليد مي ش��ود و اميدوارم 
اين ديدار به عنوان گام مقدماتي و موفقيت آميز 
براي دانش��گاه صنعتي مالك اش��تر و دانشگاه 

دفاعي عراق باشد. 
در پايان اين ديدار ني��ز تفاهمنامه همكاري با 
موضوع تبادل استاد و دانشجو و همكاري هاي 

علمي و تحقيقاتي به امضاي طرفين رسيد. 
   فرمانده دافوس ارتش: آماده همكاري
 با عراق در حوزه آموزش نظامي هستيم

همچنين هيئت عراق��ي از بخش هاي مختلف 

دافوس ارت��ش از جمل��ه مركز ب��ازي جنگ، 
دانشكده فرماندهي و ستاد، دانشكده پشتيباني 

و ستاد و موزه جنگ بازديد كردند. 
هدف از اين بازديد افزايش و گس��ترش تعامل 
دوجانب��ه در حوزه ه��اي نظام��ي و همچنين 
آم��وزش و پژوهش و ني��ز تبادل اس��تادان و 
دانش��جويان بين دانش��گاه دفاع ملي عراق و 
دانش��گاه فرماندهي و س��تاد ارتش جمهوري 
اس��امي ايران و انتقال تجربي��ات دفاعي دو 

كشور ذكر شده است. 
امير س��رتيپ حس��ين ولي وند زماني، فرمانده 
دانشگاه فرماندهي و س��تاد ارتش در اين ديدار 
ضمن ابراز خرسندي از حضور هيئت عراقي در 
دافوس ارتش گفت: در حوزه دفاعي و نظامي به 
ويژه حوزه هاي آموزشي و پژوهشي آماده ارتباط 
با كشور دوس��ت و برادر عراق هستيم و تمايل 
داريم تبادل استاد و دانشجو هم در دستور كار 

خود داشته باشيم. 
فرمانده دانش��گاه فرماندهي و س��تاد ارتش 
در پايان ضمن ارائ��ه توضيحاتي در خصوص 
دانش��گاه فرماندهي و س��تاد و رش��ته هاي 
تخصص��ي و تحصيل��ي و رون��د آموزش��ي 
و پژوهش��ي اي��ن دانش��گاه گف��ت: دافوس 
ارت��ش جمهوري اس��امي ايران ب��ه عنوان 
قديمي ترين دانشگاه ايران در حوزه آموزش و 
تعليم افسران از ارتش و ساير نيروهاي مسلح 
تجربه خوب و آموزش هاي به روزي دارد و در 
حال حاضر از كشورهاي دوست و همپيمان 
از جمله هند، پاكس��تان، قزاقس��تان و عراق 
دانش��جوي خارجي داريم، به دنبال تعامل با 

ديگر كشورها نيز هستيم.

رئيس دانشگاه مالك اشتر: 

آماده آموزش نيروهای نظامي عراق هستيم

  دفاعی

  گزارش


