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 ماتريس برجامي غرب 
چگونه درهم شكسته است؟

 روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود با اشاره به ارسال پاسخ ايران به 
موارد پيشنهادي اتحاديه اروپا نوشت: پس از خروج ترامپ از قدرت، مقامات 
حزب دموكرات امريكا و تروئيكاي اروپايي درصدد ترس��يم يك ساختار 
»ماتريسي خطرناك« عليه ايران برآمدند، به  گونه اي كه در آن استراتژي هاي 
»مهار حداكثري«، »فشار هوشمندانه« و »منزوي ساختن ايران« ستون ها 
و تاكتيك ه��اي »خريد زم��ان«، »پيچيده س��ازي  صحن��ه مذاكرات« و 
»مقصرس��ازي ايران« حكم رديف هاي اين س��اختار پيچيده را داشتند. 
پيش فرض مقامات غربي اين بود كه ايران به چينش اين ستون ها و رديف ها 
توس��ط غرب باالخره تن خواهد داد، اما با گذش��ت مدتي كوتاه، مقامات 
امريكايي و اروپايي دريافتند كه ميان ساختار ماتريسي مدنظر و واقعيات 
جاري در قبال ايران فاصله اي معنادار وجود دارد. گسترش قدرت نظامي، 
موش��كي و منطقه اي ايران و گام هاي مؤثر هس��ته اي ايران )در پاسخ به 
كارشكني  هاي برجامي غرب( در انهدام اين ماتريس مؤثرترين نقش را ايفا 
كردند. پس از آن، غرب روي به نگاه »شبكه اي« آورد. در نگاه شبكه اي، غرب 
با نوعي نسبت گذاري جديد ميان استراتژي ها و تاكتيك ها، ساختار بازي 
خود را محدودتر ساخت، به  عنوان مثال، »استراتژي مهار حداكثري ايران« 
به  صورت خودكار به حاشيه رانده ش��د و جاي خود را به »استراتژي فشار 
هوشمندانه« عليه ايران داد. استراتژي »منزوي ساختن ايران« نيز با توجه 
به احياي ديپلماسي منطقه اي جمهوري اس��امي ايران و استفاده بهينه 
دولت جديد از فرصت هاي فرامنطقه اي جاري در نظام بين الملل، به  طور 
كامل از قاموس محاسبات راهبردي امريكا رخت بربست. جمهوري اسامي 
ايران با اصرار بر خطوط قرمز خود در مذاكرات هسته اي، مانع از بر هم كنش 
»تاكتيك هاي مذاكراتي« و استراتژي »اعمال فشار هوشمندانه غرب عليه 
كشورمان« شد. در اين مرحله تأكيد مكرر دس��تگاه سياست  خارجي بر 
»توافق خوب« كه در سايه »آينده پژوهي برجامي« و »عدم عبور از خطوط 
قرمز و پيش شرط هاي اصلي احياي توافق هسته اي« شكل مي گيرد، نقش 

مهمي در سقوط غرب در آخرين سنگر دارد. 
........................................................................................................................

غفلت كنيم، از امريكا ضربه مي خوريم
 روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود 
مذاكرات هس��ته اي را از ن��گاه ديگري 
مورد ارزيابي قرار داد و نوشت: جمهوري 
اسامي طي ۲۰سال گذشته كه مشغول مذاكرات با هيئت امريكا براي حل 
مناقشات هسته اي و مسائل ديگر بوده همواره روي ميز گاهي با »روبهان« و 
گاهي با »شيران« يا بهتر بگوييم »گرگ ها« طرف بوده است. علت اينكه 
مذاكرات تاكنون نتيجه نداده براي اين است كه در هيئت حاكمه امريكا اين 
كشمكش فعاً تمام نشدني است.  حتي وقتي كه به توافق هم برسيم، هيچ 
اميدي به تضمين پس از راستي آزمايي وجود ندارد. توافق بدون لغو تحريم ها 
و تضمين و راستي آزمايي، يعني تكرار ضربه اي است كه در زمان روحاني از 
روبهان و شيران ديپلمات امريكايي ها خورديم. روبهان و شيران سياست در 
امريكا صلح جهاني را به خطر انداخته اند. آنها خالق جنگ اوكراين هستند و 
االن مشغول تحريك چين براي ورود به يك مناقشه نظامي هستند. سفر 
نانسي پلوسي به تايوان شروع اين تحريكات بود. جهان بايد تا ظهور يك 
نخبه گرايي دموكراتيك و يك نخبه گرايي مدرن در هيئت حاكمه امريكا از 
خود صبوري نشان دهد. مقابله با روبهان و شيران سياست در امريكا را با صبر 
راهبردي و مقاومت عزتمندانه مي توان به پيش برد. اين همان پيچ و گردنه 
تاريخي است كه رهبري از آن هوش��مندانه ياد مي كند. بايد هم در حوزه 
»نرم« و هم در حوزه »سخت« آماده باش صددرصد اعام كرد. اگر غفلت 
كنيم يا از روبهان يا از شيران ضربه خواهيم خورد. ما از طرح هاي فريب آميزي 
چون »توافق موقت«، »توافق گام به گام«، »ضرب االجل هاي پي درپي« و 
»پنجره ديپلماسي در حال بسته شدن است« عبور كرده ايم. به نقطه اي 
رسيده ايم كه بايد طرف مقابل دست ها را باال ببرد و حقوق ملت ايران را به 

رسميت بشناسد. 
........................................................................................................................
جنايات بي پايان در حق مردم افغانستان

 روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
به مناس��بت س��الگرد خروج امريكا از 
افغانستان نوش��ت: يكي از موضوعات 
بسيار مهم امروز در صحنه سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي 
افغانس��تان كه بايد به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد، نابس��اماني هاي 
زيرساختي است كه در ۲۰سال گذشته بر اثر تهاجم غيرقانوني و تصرف 
افغانستان توسط امريكا به  وجود آمده است. اتفاقاتي كه امروز در افغانستان 
شاهد رقم خوردن آن هستيم و مردم اين كشور واقعاًً مستحق هيچ  يك از 
اين اتفاقات تلخ نيستند، توسط امريكايي ها ايجاد شده كه با شعار مبارزه با 
تروريسم، حمات خود را به افغانستان آغاز، بمب هاي ۱۰تني خود را بر سر 
مردم مظلوم اين كشور آزمايش كردند و با گسيل تعداد زيادي از نيروهاي 
نظامي امريكايي، سرزمين افغانستان را اشغال كردند و در ۲۰سال گذشته 
با اضافه كردن نيروهاي ناتو، پايه هاي قدرت و نفوذ غيرمشروع خود را در 
افغانستان گسترش دادند. نهايتاً هم امريكايي ها موفق نشدند چند كاري را 
كه از ابتدا درباره آنها ش��عار مي دادند و با آن اهداف وارد افغانستان شدند، 
انجام دهند و يك سال قبل با شكست از اين كشور خارج شدند. اكنون هم 
كه امريكا مجبور به فرار از افغانستان شده، اموال مردم اين كشور را بالغ بر 
۹ميليارد دالر توقيف كرده و رسماً دست به دزدي زده كه ضرر اين سرقت 
رسمي، متوجه مردم مظلوم افغانستان است. امريكايي ها همچنين با تقويت 
جريان هاي تروريس��تي مانند داعش و گروه هاي بي نام و نشان، هنوز هم 

دست از سر مردم و ملت افغانستان برنمي دارند. 
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 ژست دفاع از آزادي بيان 
به سران غربي نمي چسبد

 روزنامه كيهان در يادداش��ت دي��روز خود به 
بازخواني حكم تاريخي امام درباره ارتداد سلمان 
رش��دي به خاطر انتش��ار كتاب موه��ن آيات 
شيطاني پرداخت و نوشت: در نهايت با وجود همه مراقبت هاي امنيتي براي 
حفظ جان سلمان رشدي، در روزهاي اخير كابوسي كه 34سال همراه او 
بود، رنگ واقعيت گرفت و بر اثر حمله يك جوان لبناني تبار ساكن امريكا 
سلمان رشدي تا آستانه ورود به جهنم نيز رفته است.  اين روزها اما سران 
برخي كشورهاي غربي و رس��انه هاي در اختيار آنها و مثل هميشه برخي 
پادوهاي مواجب بگيرشان س��عي در تحريف يك واقعيت روشن دارند و با 
ادعاي دروغين طرفداري از آزادي بيان و منتقد و آزاده خواندن نويسنده اي 
كه با حمايت و چراغ سبز اين كشورها مقدس��ات و ارزش هاي مسلمانان 
جهان را به زشت ترين حالت ممكن مورد توهين قرار داده است، به فريب 
افكار عمومي مشغولند. با اين ژست نچس��ب دفاع از آزادي بيان و عقيده 
همچنين س��عي دارند صدور حكم اعدام س��لمان رش��دي از سوي امام 
خميني)ره( را نشان دهنده خش��ونت و مقابله غيرمنطقي اسام و علما با 
منتقد جلوه دهند! اين دروغگويان رياكار و مدعي حق حيات، چرا از حمايت 
همه جانبه خود از صدام و رژيم بعث عراق در حمله موشكي و بمباران شهرها 
و كشتار مردم بي گناه و كودكان معصوم ايراني و همچنين بمباران شيميايي 
عليه مردم و رزمندگان ابراز شرمندگي نمي كنند؟ سران كشورهاي اروپايي 
بايد پاسخ دهند اگر مدعي حق حيات هستند چرا در برابر ترور ناجوانمردانه 
اَبَرمرد قهرمان مبارزه با تروريست، يعني سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
به دس��ت امريكايي ها كه اروپ��ا نيز امنيت كش��ورهاي خ��ود را مديون 
رشادت هاي وي در مبارزه با داعش است، سكوت كردند؟ سران اروپا و امريكا 
كه مدعي آزادي عقيده هستند، چطور پناهگاه و حامي منافقاني شده اند كه 

قاتل هزاران مرد و زن و كودك ايراني هستند؟

اطالعيه سازمان اطالعات سپاه 
 مؤسسه »كلوزآپ«  صهيونيستي 

و همكاري با آن ممنوع است
س�ازمان اطالع�ات س�پاه اع�الم ك�رد ه�ر گون�ه هم�كاري 
اس�ت.  ممن�وع  ه�اوس(  )گري�ن  كل�وزآپ  مؤسس�ه  ب�ا 
به گزارش تسنيم، سازمان اطاعات سپاه پاس��داران انقاب اسامي 
در اطاعيه اي اع��ام كرد ه��ر گونه هم��كاري با مؤسس��ه كلوزآپ 

)گرين هاوس(، ممنوع است. 
متن اين اطاعيه به اين شرح است: به اطاع عموم هنرمندان باالخص 
مستندسازان محترم مي رساند كه مؤسسه آموزشي كلوزآپ، فعال در 
حوزه مستند، يك مؤسسه صهيونيستي بوده كه با حمايت هاي مادي 
و معنوي رژيم اشغالگر اسرائيل در حال فعاليت است. اين مجموعه كه 
پيش از اين با عنوان گرين هاوس فعاليت داشته، به دليل افشاي ماهيت 
حاميان پشت پرده و براي جلوگيري از ايجاد حساسيت در كشورهاي 
مس��لمان، موقعيت ثبتي خود را از تل آويو به بروكس��ل منتقل كرده 
اس��ت، از اين رو هرگونه ارتباط و همكاري اتباع ايراني با اين مؤسسه 
صهيونيس��تي ممنوع و طبق قواني��ن جمهوري اس��امي ايران قابل 

پيگيري از طريق مراجع قضايي خواهد بود. 
........................................................................................................................

معاون اجرايي رئيس جمهور:

دور دوم سفرهاي استاني با رويكرد 
نظارت بر مصوبات قبلي آغاز مي شود

با رويكرد اج�راي مصوبات، نظارت ميداني و رفع مش�كالت، پس 
از يك تنفس، دور دوم س�فرهای استانی برنامه ريزي خواهد شد. 
به گزارش راه دانا، سيدصولت مرتضوي، معاون اجرايي رئيس جمهور 
پيش از ظهر ديروز در حاشيه جلسه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران 
گفت: در يك بازه زماني كمتر از يك سال رئيس جمهور 3۱سفر استاني 
و هفت س��فر موضوعي به داخل كش��ور داش��ت و در مجموع بيش از 
۹۰۰مصوبه در برداشته است كه حدود 5هزار و دو طرح عمراني را كه 
عمدتاً نيمه تمام هستند دربر مي گيرد. در حوزه تأمين منابع عمومي در 

۱٧سفر اول، تقريباً تمام تعهدات محقق شده است. 
مرتضوي درباره دور دوم سفرها بيان كرد: تيمي مشخص شده است و 
ميزان اجراي مصوبات سفرهاي استاني را ارزيابي خواهد كرد، در دور 
جديد سفرهاي اس��تاني عاوه بر نظارت، مصوبات جديد هم خواهيم 
داشت.  با رويكرد اجراي مصوبات، نظارت ميداني و رفع مشكات، پس 

از يك تنفس، دور دوم سفرها برنامه ريزي خواهد شد. 
مرتضوي با اشاره به اينكه در سفرهاي استاني دور دوم به صورت تلفيقي 
هم مصوبه خواهيم داشت و هم نظارت بر اجراي مصوبات قبل صورت 
خواهد گرفت، تصريح كرد: اجراي مصوبات مدام در حال پايش است و 

گزارش آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. 
معاون اجرايي رئيس جمهور درباره ۱4س��فري كه از فروردين به بعد 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: دولت براي تأمين منابع جاري تاش هاي 
بسياري انجام داد تا بدهي هاي گذشته جبران شود، اما در اين ماه حدود 
۱۲هزارميليارد تومان از محل منابع عمومي تزريق شده و تا پايان ماه 
تزريق ديگري انجام خواهد شد و در نهايت بيش از تعهدات خود از محل 

منابع عمومي منابع تزريق كرده ايم. 
........................................................................................................................

 ساكتان فتنه 
اظهارات ميرحسين را محكوم كنند

ام�روز فرصتي فراهم ش�ده اس�ت س�اكتان فتنه ب�ا محكوميت 
اظه�ارات ميرحس�ين، خودش�ان را از خ�ط فتن�ه ج�دا كنند. 
عباس گودرزي، نماينده مجلس در گفت وگو مه��ر، با تأكيد بر اينكه 
سران اصاح طلب بايد مواضع شان را نسبت به بيانيه اخير ميرحسين 
موسوي بيان كنند، اظهار داشت: ساكتان فتنه همواره معترض بودند 
كه چرا به انحراف از اصول و مباني فك��ري حضرت امام خميني)ره( و 
ارزش هاي انقاب اسامي متهم مي شوند. امروز فرصتي براي اين افراد 
به وجود آمده اس��ت كه وفاداري خود را به اصول فك��ري امام راحل و 

انقاب اسامي اثبات كنند. 
وي با اشاره به سخناني كه اخيراً از ميرحس��ين موسوي منتشر شده 
اس��ت، اين اظهارات را »خوراكي از س��وي بيگانگان و معاندان نظام« 
دانست و افزود: اصاح طلبان و كساني كه در اين سال ها سكوت كردند، 
امروز بايد خط و مرز خودشان را با دشمن روشن كنند و اگر امروز هم 
به سكوت خود ادامه دهند، به معناي تأييد مواضع و جهت گيري هاي 

ميرحسين موسوي است و مردم آنها را هرگز نخواهند بخشيد. 
گودرزي بيان كرد: افرادي كه در فتنه۸۸ نظام جمهوري اسامي ايران 
را تا لبه پرتگاه بردند، دشمن را اميدوار كردند، اموال عمومي را به آتش 
كشيدند، خون انسان هاي بي گناه را به زمين ريختند و به صراحت فرياد 
زدند كه انتخابات بهانه اس��ت و هدف آنان اصل نظام است، امروز بايد 

سكوت خود را بشكنند. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي تأكيد 
كرد: مدافعان حرم خون خود را فداي امنيت و استقال كشور كردند و 
توهين و جسارت به شهداي مدافع حرم، اوج قدرناشناسي و همدستي 
با دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسامي ايران است. اگر مدافعان 
حرم نبودند، ما امروز بايد در كوچه پس كوچه هاي خود با دشمن درگير 
مي ش��ديم. مدافعان حرم با همه وجود از ناموس و كيان كش��ور دفاع 

كردند و بايد قدردان آنان باشيم. 
........................................................................................................................

 چه كسي جز سران فتنه 
شبهه جانشيني رهبري را طرح كرده است؟

ميرحس�ين و امثال او كه اصل فتنه را رقم زده اند، بايد در دادگاه 
عدل اسالمي محاكمه مي ش�دند، ولي رهبر معظم انقالب در حق 
اينها لطف كرده  و به آنها فرصت بيدار ش�دن داده اند، اما گويا بنا 
نيس�ت اين آقايان از ُحس�ن برخورد حضرت آقا اس�تفاده كنند. 
مرتضي آقاتهراني، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به شبهه افكني و گستاخي اخير ميرحسين 
موس��وي گفت: از دست اندركاران نظام توقع اس��ت كه با انديشه هاي 
مصلحت انديشانه، به آن كوته فكران اجازه ندهند با اين كج انديشي ها، 
به سياس��ت هاي كلي نظام در حوزه مقاومت هجمه وارد كرده و صدر 
تا ذيل نظام را زير سؤال ببرند. شبهه افكني اخير سران فتنه نشان داد 

جهاد تبيين وظيفه اين روزهاي ماست. 
وي درباره شبهه جانشيني رهبري كه موسوي طرح كرده است، گفت: 
چه كس��ي تا االن جز خود اين آقايان و عوامل دس��ت اول و دوم شان 
اين ش��بهه غلط را مطرح كرده اند؟ جوانان عزيزي كه اي��ن آقايان را 
نمي شناسند، خوب است به روزنامه هاي گذشته نگاهي كنند كه اين 
افراد هر بار با بيان چنين مسائلي به دنبال به حاشيه كشاندن كشور از 
جانب اصول به فروع هستند. در گذشته نيز به كرات ديده ايم كه چنين 
قضيه اي را به بهانه هاي مختلف مطرح مي كنند و ناگهان به س��كوت 
محض فرو مي روند، هدف آنها صرفاً تشويش افكار عمومي و سوژه دادن 

به رسانه هاي خبري بيگانه و دشمنان قسم خورده اين نظام است. 
آقاتهراني افزود: ميرحس��ين و امثال او كه اصل فتنه را رقم زده اند، به 
قاعده بايد در دادگاه عدل اسامي محاكمه مي شدند، ولي رهبر معظم 
انقاب)حفظ اهلل تعالي( در حق اينها لطف كرده و به آنها فرصت بيدار 
شدن داده اند، اما گويا بنا نيس��ت اين آقايان از ُحسن برخورد حضرت 
آقا استفاده كنند كه ناسپاس��ي از نعمت و بزرگواري را با سوءتدبير و 

سوءاستفاده پاسخ داده اند. 
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قاليباف در صحن مجلس:

امريكاي امروز همان امريكاي كودتاي ۲۸مرداد است

امري�كاي ام�روز هم�ان امري�كاي كودتاي 
۲۸م�رداد اس�ت و س�طح و عم�ق ن�گاه 
مس�تكبرانه آنها به مردم و ديگر كشورها از 
جمله ايران عزيز هيچ تغييري نكرده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر قاليباف در نشس��ت 
علني ديروز مجلس ش��وراي اس��امي در نطق 
پيش از دستور خود با گراميداشت سالروز ورود 
آزادگان به ميهن اس��امي گف��ت: ۲۶مردادماه 
س��الروز ورود آزادگان س��رافراز در سال۱3۶۹ 
به ميهن اس��امي را گرامي مي دارم و به همين 
مناس��بت به روان پ��اك س��يدآزادگان مرحوم 

سيدعلي اكبر ابوترابي فرد درود مي فرستم. 
قاليب��اف بي��ان داش��ت: جمعي��ت آزادگان و 
خانواده ه��اي صبور آنها ذخيره هاي ارزش��مند 
كش��ور هس��تند كه آرامش و آس��ايش بهترين 
سال هاي عمر خود را فداي حفظ ايران اسامي 
و امنيت مردم كردند. ايران تا هميش��ه قدردان 
آزادگان س��رافراز خواهد ب��ود، دوام توفيق اين 

عزيزان را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 
وي با اشاره به سالروز كودتاي امريكايي ۲۸مرداد 
گفت: ملت اي��ران همواره فهرس��ت بلندباالي 
دشمني، پيمان شكني، بدعهدي، غارت، جنايت 
و دخالت قدرت هاي خارجي به خصوص اياالت 
متحده امريكا را به عنوان س��ند افشاي ماهيت 

مستكبران در مقابل چشم خود خواهد داشت. 
 رئيس مجلس شوراي اسامي خاطر نشان كرد: 
كودتاي ۲۸مرداد از مصادي��ق غيرقابل انكاري 
است كه يادآوري مي كند هنگامي كه نظام سلطه 
منافع خود را در خط��ر مي بيند، بي ارزش بودن 
دموكراسي و آزادي آشكار و استقال كشورها به 

بازي گرفته مي شود. 
وي اضافه كرد: امريكاي ام��روز همان امريكاي 
كودتاي ۲۸مرداد اس��ت و س��طح و عمق نگاه 
مس��تكبرانه آنها به م��ردم و ديگر كش��ورها از 
جمله ايران عزيز هيچ تغييري نكرده است بلكه 
روزبه روز طراحي هاي پيچيده تر و بي رحمانه تري 

براي به زانو درآوردن ملت هاي مس��تقلي چون 
ملت ايران در دستور كار هيئت حاكمه اين كشور 
قرار مي گيرد. امريكايی كه با اجير كردن عده اي 
در اين كشور كودتا به راه انداخت، در سال هاي 
بعد از هيچ تاشي براي سرنگوني انقاب اسامي 

ملت ايران فروگذاري نكرد. 
وي افزود: امريكا در جنگ ملت نجيب ايران عليه 
دشمن بعثي با تمام قوا از دشمن بعثي حمايت 
كرد و جنگ همه جانبه اقتصادي عليه جان و مال 
ملت ايران تدارك ديد و براي محروم كردن ايران 
از حقوق مسلم خود كارزار بين المللي نامشروع 
به راه انداخت و مهم ترين حامي غده س��رطاني 
رژيم صهيونيستي، يعني منبع توليد شر و جنايت 
در منطقه بود و گروه هاي تكفيري را براي در هم 
شكس��تن امنيت و تماميت ارضي كش��ور هاي 

همچون ايران تجهيز كرد. 
قاليباف اضافه ك��رد: امريكا با زير پا گذاش��تن 
تمامي قواعد حقوقي و انساني خون پاك فرزندان 

برومند ملت ايران همچون س��ردار شهيد حاج 
قاسم سليماني را بر زمين ريخت. 

رئيس قوه مقننه اضافه كرد: تاريخ جنايت هاي 
امريكا به ملت ايران اين درس را آموخته اس��ت 
كه مستكبران هرگز اصاح شدني نيستند و آنچه 
تضمين استقال و آزادي مردم ايران است، تنها 
تبديل شدن به ايران قوي است و قوي شدن ايران 
جز در گرو قوي شدن تك تك مردم ايران است. 
با توكل به خداوند متعال ان ش��اءاهلل ملت ايران 
موانع پيشرفت و توسعه را از س��ر راه برخواهند 
داشت و همچون گذشته مس��تكبران را نااميد 

خواهند كرد. 
  خاط�رات رئيس مجل�س از ورود اولين 

گروه آزادگان به ميهن
رئيس مجلس ش��وراي اس��امي همچنين در 
هشتمين اجاس سراسري شوراي عالي استان ها 
به ذكر خاطراتي از ورود اولين گروه آزادگان به 

ميهن پرداخت. 
محمدباقر قاليباف ضمن گراميداشت ۲۶مرداد 
س��الروز ورود آزادگان به ميهن اس��امي گفت: 
اي��ن روز را به هم��ه آزادگان و ب��ه خانواده هاي 
محترم شان عرض تبريك و تهنيت دارم. انصاف 
قضيه اين اس��ت كه آزادگان ما يكي از بهترين 

دوران عمر خودشان را در اسارت به سر بردند. 
قاليباف تصريح كرد: با وجود آزاده هاي عزيزي 
مثل مرح��وم ابوترابي فرد، خ��ود آنها يك توليد 
فرهنگي كردند و وقتي به ميهن بازگشتند، ديديم 
كه چگونه در دوران اسارت، افراد خودساخته اي 

شدند. 
وي با ذك��ر خاطرات ورود اولين گ��روه آزادگان 
به ميهن گفت: من جزو اولين كس��اني بودم كه 
در مرز اولي��ن گروه آزاده ها را دي��دم. آنها وقتي 
وارد ايران مي ش��دند، همگي سجده شكر به جا 
مي آوردند و بر خاك اين سرزمين بوسه مي زدند، 
بيشترين غم و اندوهي كه در بدو ورود داشتند، 
اين بود كه ديگر امام را نمي بينند و مثل بچه هاي 

پدر از دست داده، اشك مي ريختند. 
رئيس مجلس شوراي اس��امي تأكيد كرد:  اي 
كاش در مستندات و فيلم هايي كه موجود است، 
آن صحنه ه��ا را به نمايش بگذارند تا عش��ق آن 
جوانان پس از ۱۰سال شكنجه و اسارت را به امام 
نشان دهد و ما بدون شك همه زندگي خودمان 
را مديون شهداي عزيز، آزادگان عزيز و ايثارگران 

عزيز مي دانيم. 

رئيس جمهور با تأكيد بر ض�رورت پيش بيني همه تمهيدات 
و زيرس�اخت هاي الزم براي تس�هيل حضور زائران اربعين، 
از دستگاه هاي ذي ربط خواست با روحيه جهادي و استفاده 
از همه ظرفيت ستادهاي مردمي در اين مسير فعال باشند. 
به گزارش سايت رياس��ت جمهوري، آيت اهلل دكتر سيدابراهيم 
رئيس��ي در جلس��ه ديروز هيئت دولت با گراميداش��ت سالروز 
بازگشت آزادگان سرافراز به ميهن اسامي گفت: آزادگان نماد 
مقاومت، صبر، استقامت و ايستادگي ملت ايران هستند و براي 

كشور در سخت ترين روزها افتخار آفريدند. 
رئيس جمهور قدرداني و تبيين رشادت هاي آزادگان براي مردم 
و نسل جوان كشور را ضروري برشمرد و تأكيد كرد: كساني كه در 
اوج غربت و سختي پيام امام و انقاب اسامي را حفظ كردند و از 
آرمان هاي اسامي عدول نكردند، قهرمانان واقعي ملت هستند. 
رئيسي همچنين بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي مردمي در 
اجتماع عظيم مردمي اربعين تأكيد كرد و افزود: همه دستگاه هاي 
دولتي به وظايف خود در تسهيل گري حضور مردم با همه توان 

عمل كنند و ستادهاي مردمي را ياريگر خود بدانند. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر ضرورت پيش بيني همه تمهيدات الزم 
براي برگزاري هر چه باشكوه تر آيين اربعين افزود: الزم است همه 
دستگاه ها به صورت جهادي چه در بُعد رايزني هاي ديپلماتيك با 
كشور عراق و چه در تأمين زيرساخت هاي الزم، در زمينه تسهيل 

زيارت اربعين براي زائران فعال باشند. 

رئيس جمهور همچنين به استانداري ها مأموريت داد با حمايت 
از گروه هاي مردمي و جهادي در استان ها، از ظرفيت عظيم اين 

گروه ها در برگزاري راهپيمايي اربعين بهره ببرند. 
پيگي��ري مصوبات س��فرهاي اس��تاني، محور بعدي س��خنان 
رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت بود. آيت اهلل رئيسي با اشاره 
به پايان دور اول سفرهاي استاني، پيگيري و اجراي مصوبات اين 
سفرها را گام مكمل در تحقق اهداف سفرها دانست و از معاون 
اجرايي رئيس جمهور، رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه و وزير 
كشور خواست بر روند اجرايي كردن مصوبات سفرهاي استاني 

به دقت نظارت كنند. 
رئيس جمهور در بخش ديگري از اين جلس��ه پس از اس��تماع 
گزارشي درباره س��رانه مصرف پروتئين در كش��ور، تنوع سبد 
مصرف پروتئين كشور را يك ضرورت دانست و با توجه به ظرفيت 
آبزي پروري در جنوب و ش��مال كش��ور از وزير جهادكشاورزي 
خواس��ت موانع افزايش س��رانه مصرف آبزيان را از سفره مردم 

برطرف كند. 

رئيس جمهور:
همه دستگاه ها براي راهپيمايي اربعين فعال شوند

ي�ي  ي ها ر همكا
مانن�د برگ�زاري 
مانور هاي مش�ترك كه ايران، روسيه و چين 
در منطق�ه دارن�د، بي ترديد ب�راي امنيت و 
سرنوشت منطقه بسيار مهم است و ايران به 
عنوان مهم ترين كشور جهان اسالم آمادگي 
توس�عه بيش از پي�ش همكاري ه�ا را دارد. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، مشاور مقام 
معظم رهبري در امور بين الملل با س��فير چين 
در ايران دي��دار و در خصوص رواب��ط دوجانبه و 
موضوعات منطقه اي و بين المللي گفت وگو كرد. 
دكتر واليتي در اين ديدار ب��ر اهميت تقويت و 
گس��ترش روابط راهبردي دو كشور تأكيد كرد 
و گفت: چي��ن برنامه توس��عه ارتباطات خود را 
به خص��وص در زمينه طرح ي��ك كمربند، يك 
جاده دنبال مي كند و در اين جهت اس��تفاده از 
ظرفيت هاي ايران و عبور اين مسير از كشورمان 
به طور جدي در دستور كار قرار دارد و بايد دنبال 
ش��ود. وي به وضعيت موجود در افغانستان هم 
اش��اره و تصريح كرد: همفكري ايران و چين در 
رابطه با آينده افغانستان بس��يار مهم و اثرگذار 
خواهد بود، ضمن آنكه تنها راه موجود، تشكيل 
يك حكومت فراگير است كه عموم مردم از آن 
حمايت مي كنند، ضمن آن ادامه مذاكرات بين 
حاكمان كنون��ي كابل و همس��ايگان در جهت 

ايجاد دولت فراگير بسيار مهم است. 
دكت��ر واليتي با تأكي��د بر اينكه چي��ن، متحد 
استراتژيك جمهوري اس��امي ايران محسوب 
مي ش��ود، پيرام��ون مقابله روس��يه ب��ا تهاجم 
گسترده ناتو به آن كش��ور و تهديد يكپارچگي 
چين از سوي امريكا مواردي را اشاره و بر حمايت 
از موضع چين واحد تأكيد كرد و افزود: در برابر 
توطئه ها، دس��ت اندازي ها و تهديدات دشمنان 
باي��د پايداري كرد و م��ا نيز اقدام��ات امريكا را 
محكوم مي كنيم. وي افزود: ما و چين يك رابطه 

طوالني، فرهنگي و تاريخي نزديك و صميمانه 
داريم و اثرات مثبت فراواني بر يكديگر داشته ايم 
كه نمونه آن را مي توان در خصوص جاده ابريشم 
مش��اهده كرد. امروز هم با كم��ك يكديگر در 
احيای اين مس��ير همكاري خواهيم داش��ت و 
بي ترديد توسعه روابط ايران، چين و روسيه در 
زمينه هاي مختلف و از جمله در قالب شانگهاي 

نيز اثرات ماندگار و مهمي خواهد داشت. 
دكتر واليتي تأكيد ك��رد: همكاري هايي مانند 
برگزاري مانور هاي مش��ترك كه ايران، روسيه 

و چين در منطقه دارن��د، بي ترديد براي امنيت 
و سرنوشت منطقه بس��يار مهم است و ايران به 
عنوان مهم ترين كش��ور جهان اس��ام آمادگي 
توس��عه بيش از پي��ش همكاري ه��ا را دارد، به 
ويژه اينك��ه همكاري ه��ا مي توان��د در منطقه 
خاورميانه فعال تر ش��ود چراكه خاورميانه قلب 
سياس��ي جهان است و ايران بيش��ترين نفوذ را 
در آن دارد. تشكيل قطب جديد روسيه و چين 
كه در جريان س��فر آقاي پوتين به آن كش��ور 
 صورت گرفت، منشأ تحوالت جديد و اثرگذاري 

خواهد بود. 
سفير چين در ايران هم ضمن ابراز خرسندي از 
اين ماقات از مواضع جمهوري اسامي ايران در 
مورد چين واحد تش��كر و بر گسترش و تقويت 
همكاري هاي ايران و چي��ن تأكيد كرد و گفت: 
اين همكاري ها بايد به ص��ورت جدي تر تقويت 
و پيگيري شود. چانگ هوا افزود: روابط ايران و 
چين، بر پايه احترام متقابل اس��ت و رهبران دو 
كشور براي پايه گذاري اين روابط تاش زيادي 
كرده اند و جنابعالي هم از جمله شخصيت هايي 
هستيد كه در توسعه و تقويت اين روابط بسيار 
فعالي��ت كرده اي��د. وي تأكيد ك��رد: از ابتكار و 
موضوع��ات مرتبط با يك كمربن��د و يك جاده 
بسيار خرسنديم و ايران در اين طرح يك كشور 

بسيار مهم محسوب مي شود. 

دكتر واليتي در ديدار با سفير چين در ايران:
همكاري هاي ايران، چين و روسيه براي امنيت منطقه مهم است
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