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اتحاد ملی در برابر تهدیدات

تحوالت سه دهه گذشته در منطقه غرب آسیا ،دولت آمریکا را در شرایط
خاصی قرار داد که موجب ش��د مس��تقیم ًا به این منطقه لشکرکشی کند
و پس از آن ،تصور کردند برای همیش��ه میتوانند در خاورمیانه مس��تقر
شده و مقدرات کشورها را به دس��ت گیرند .به قول وزیر خارجه «جورج
بوش» ،آنها آمده بودند که منطقهای «س��کوالر» و «متحد آمریکا» را
شکل دهند و به این ترتیب ،برای همیشه تهدید متحدین و منافع خود را
در این منطقه از بین ببرند.
اما اتفاقاتی که در قریب دو دهه گذشته در این منطقه واقع شد ،شکست
سیاس��تهای آمریکایی را در غرب آسیا به اثبات رساند و موجب شد که
محور مقاومت در برابر سلطهطلبی کاخ س��فید ،نضج گرفته و هرروز بر
قوام و دوام آن افزوده شود.
به تعبی��ر وزیر خارجه اس��بق انگلیس ،آنها گمان ه��م نمیبرند که به
«منبعی پایانناپذیر از مقاوم��ت» در منطقه برخورد کنند و این موضوع
باعث شد تا گروههای تروریس��تی را بهمنظور اداره جنگ نیابتی و تغییر
موازنه در منطقه تأسیس کنند که تس��لیح و تجهیز دهها گروه تکفیری
ازجمله القاعده ،طالبان ،داعش و  ...محصول این تفکر ش��وم بودند .این
توطئه نیز با شکستی مفتضحانه توأم با خسارتهای بسیار سنگین برای
طراحان «خاورمیانه جدید» همراه شد ،بهگونهای که این گروهها به پایان
عمر خود و هزیمت کامل و نهایی نزدیک شدهاند.
نقش ایران اس�لامی در این میان ،بهعنوان یک بازیگر فعال در واکاوی
تحوالت منطقهای ،غیرقابلانکار و روشن است و به دلیل هدایت جبهه
مقاومت و جنبشهای آزادیبخش از سوی جمهوری اسالمی ،تبلیغات
گس��تردهای علیه کش��ورمان تحت عنوان «مداخله ایران در منطقه» را
مطرح کردند .آمری��کا و همپیمانانش اندکی بعد متوجه ش��دند که این
اتهام از سوی کشورهای مسلمان خاورمیانه پذیرفتنی نیست و ملتهای
منطقه از حضور و مشارکت ایران نهتنها ناراضی نیستند ،بلکه خواهان آن
بوده و از این امر به گرمی استقبال میکنند.
لذا در گام بعد ،بازوی نظامی ایران و بهویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را که نقش مستشاری در کش��ورهای مورد هجمه غرب را ایفا میکند،
آماج اتهامات تروریس��تی خود قرار دادند .این در حالی اس��ت که هر جا
گروههای مردم حامی مقاومت از مشورتهای این نهاد انقالبی بهرهمند
شدند ،نتایج شگرفی را به دس��ت آوردند که ازجمله آنها ،باید به بسیج
مردمی عراق (حشدالش��عبی) و موفقیت چشمگیر این نیروی مردمی در
بیرون راندن آخرین بقایای داعش در «الحویجه» اش��اره کرد .ازاینرو،
این اتهامات واهی ازنظر افکار عمومی مردم مظلوم منطقه موردپذیرش
قرار نگرفت و فقط حکومتهای قرونوسطایی تابع محور استکبار بودند
که به پیروی از آمریکا ،انگ فعالیتهای تروریستی را به سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی زدند .عالوه بر این ،اتهامات ذکرشده ،تنها در مجامع
غربی و رسانههای آنها باقی ماند و فراتر از آن نرفت.
درنتیجه ،دلیل عمده اتهامپراکنیها علیه س��پاه را او ًال باید در البیهای
صهیونیستی و به خطر افتادن امنیت پوشالی رژیم اشغالگر قدس و ثانی ًا
در درخواس��ت عربستان سعودی و اقمار تروریست پرور این کشور برای
بهاصطالح کاس��تن از تأثیر فرهن��گ مقاومت در مقابل��ه با تکفیریها
جستجو کرد؛ ولی آنچه این روزها از اهمیت مضاعفی برخوردار و موجب
همگرایی و وحدت در داخل کش��ور شده اس��ت ،حماقت رئیسجمهور
متوه��م و کنگره آمریکا در تصویب و اج��رای قریبالوقوع تحریمهای
تروریستی علیه سپاه پاسداران است.
افزون بر انواع و اقسام اهدافی که از این رهگذر مدنظر آمریکاییهاست،
ب��ه جرأت میتوان گفت ک��ه یکی از اصلیترین اغراض کاخ س��فید در
اتخاذ چنین تصمیم نابخردانهای ،ایجاد ش��کاف و تفرقه در میان مردم
و مسئولین اس��ت چراکه بهغلط ،گمان میکنند که در خصوص حمایت
همهجانبه و فراگیر از سپاه همیش��ه سر افزار پاسداران انقالب اسالمی،
در میان مسئوالن و اقشار مختلف مردم ،اختالف وجود دارد ،درحالیکه
ش��اهد بودیم از صدر تا ذیل دس��تاندرکاران نظام جمهوری اسالمی،
همگ��ی به دفاع جانانه و تمامقد از این نهاد انقالبی برخاس��تند .در میان
مس��ئولین دولت محترم نیز در پش��تیبانی از این بازوی توانمند انقالب
تردیدی وجود ندارد ،کما اینکه ریاس��ت محترم جمهور و وزرای کابینه
دولت یازدهم ،قاطعانه و هماهنگ از سپاه پاسداران حمایت کرده و وعده
دادهاند که هرگونه اش��تباه دول��ت آمریکا در این خصوص را بیپاس��خ
نخواهند گذاشت.
از طرفی ،دش��منان قصد داش��تند از این طریق ،حتی در میان نیروهای
مسلح کشورمان نیز اختالف ایجاد کنند؛ این در حالی است که تمام قوای
مسلح کشور ،تحت لوای فرماندهی معظم کل قوا فعالیت میکنند و اساس ًا
س��خن از دوگانگی یا چندگانگی در میان آنها بیمعناس��ت .نیروهای
مسلح انقالب اسالمی با احساس مسئولیت دینی -ملی ،هیچگاه رقیب
یکدیگر نبودهاند بلکه در عرصهها و بزنگاههایی نظیر مبارزه با گروههای
ضدانقالب ،تجزیهطلب و در طول هشت سال جنگ تحمیلی ،همیشه در
کسوت مکمل و یاریدهنده یکدیگر ظاهر شدهاند.
اش��تباه دیگر آمریکاییها این بود که میخواس��تند برج��ام را بهعنوان
نمادی از اختالف در س��طوح مختلف مردم و مس��ئولین نشان دهند ،به
این مفهوم ک��ه درصدد بودند بحث موافق��ان و مخالفان در مورد توافق
هس��تهای را یک بحران جدی که به ایجاد دوقطبیهای ش��دید منتهی
ش��ده قلمداد کنند ،حال اینکه باوجود نظرات متف��اوت دراینباره ،همه
گروهها و آح��اد ملت درباره کلیت برجام ،موضع واح��دی دارند .از قضا،
بدعهدیه��ای مکرر و پیاپی آمریکا در نادی��ده گرفتن تعهداتش باعث
شده که چهره غیرقابلاعتماد و خدعهگر شیطان بزرگ ،بدون تحریف و
بزک در معرض دید همگان قرار گیرد و حتی برخی که گمان میکردند
شاید آمریکا از اشتباهات گذشتهاش در قبال ایران عبرت گرفته باشد ،با
مشاهده سیاستهای ضد ایرانی این کشور به این حقیقت واقف شدند که
هیچ اعتمادی به آمریکا نمیتوان داشت و دشمنی کاخ سفید با جمهوری
اسالمی ،ریشهای و مبنایی است و ارتباطی با دولتها ندارد.
افزون بر این ،دولت آمریکا با نقض الزاماتش در توافق هستهای و نادیده
گرفتن اصول قانونی و انسانی و اعمال تحریمهای گسترده ،ضمن اینکه
به اتحاد بیش��تر ملت ایران در استکبارس��تیزی و تقویت دشمنشناسی
کمک ش��ایانی کرد ،موضع واحد جمهوری اس�لامی را نیز در خصوص
مقابله با عهدشکنیهای مکرر آمریکا استحکام بخشید.
بنابرای��ن ،غرضورزیها و عداوتهای آمریکا نهتنها سببس��از تفرقه
نشد ،بلکه باعثوبانی اتحاد و وحدت مثالزدنی در میان کشور گردید و
رئیسجمهور آمریکا یکبار دیگر همانند اسالفش درباره ایران اسالمی
دچار خطا و اشتباه شد؛ خطایی که بهیقین ،آخرین خطا نخواهد بود.

خبرکوتاه
نم��از عب��ادی سیاس��ی جمع��ه ای��ن هفت��ه ته��ران ب��ه امام��ت
آیتاهلل علی موحدیکرمانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
س��ردار غالمرضا جاللی رییس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور در
دیدار وزیر ارتباطات ،گفت :الزم اس��ت با مشارکت و همکاری تهدیدات
را شناس��ایی و الزامات مصونس��ازی حوزه فناوری اطالعات را تهیه و
تدوین کرد.

در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد

سناریوهای ایران
برای مقابله با اقدامات احتمالیآمریکا

س�خنگوی هیأترئیس�ه مجل�س درخص�وص جلس�ه
غیرعلنی پارلمان با حضور وزیر امورخارجه ،گفت :در این
جلسه ،سناریوهای ایران برای مقابله با اقدامات احتمالی
آمریکا درباره برجام و سپاه مورد بررسی قرار گرفت.

خبر تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تروریس��تی اعالم کردن س��پاه
پاس��داران و تحریم ای��ن ارگان و همچنین اعالم ع��دم پایبندی
کش��ورمان به برجام باعث ش��ده که مس��ئولین نظ��ام ،در اقدامی
هماهنگ نس��بت به این اقدام ماجراجویانه واشنگتن هشدار داده و
متذکر شدند ایران نیز از ابزارهای اقدام متقابل بهره خواهد گرفت.
در همین رابطه ،نمانیدگان خانه ملت برای بررسی ابعاد و اقدامات
احتمالی آمریکا علیه برجام و سپاه پاسداران ،در جلسهای غیرعلنی،
میزبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بودند.
بهروز نعمتی سخنگوی هیأترئیسه مجلس با اشاره به جزئیات این
جلس��ه ،گفت :در این جلسه آقای ظریف و معاونانش سه موضوع را
مطرح کردند .وی با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه
غیرعلنی مجلس ،اظهار داشت :یکی از بحثهایی که در این جلسه
مطرح ش��د ،اتفاقات س��وریه بود .نعمتی یکی دیگ��ر از موضوعات
مطرح شده در جلس��ه غیرعلنی مجلس را در حوزه تحوالت عراق
و موضوع همهپرسی اقلیم کردس��تان عراق عنوان کرد و گفت :در
این جلسه مطرح ش��د که رایزنیهای سهجانبه بین ایران و ترکیه و
حکومت مرکزی عراق برقرار است ،البته مذاکرات چندجانبه نیز به
غیر از مذاکرات سهجانبه ادامه دارد .سخنگوی هیأترئیسه مجلس
یکی دیگر از مس��ائل مطرح شده در جلس��ه غیرعلنی مجلس را در
حوزه برجام اعالم کرد و افزود :مباحثی پیرو موضوعی که ترامپ در
سازمان ملل مطرح کرد و یا بحثهایی که اخیرا در رسانهها مطرح
کرده در این جلس��ه مطرح ش��د و این موضوعات مورد بررسی قرار
گرفت .نعمتی ادامه داد :در این جلسه بر روی این موضوع بحث شد
که سناریوهای مختلفی که ممکن است چه خود «دونالد ترامپ» و
چه سنای آمریکا و چه کنگره داشته باشند ،ما در قبال آنها سناریوهای
مختلف را به صورت الزامی و عملی خواهیم داشت .وی اضافه کرد:
در ادامه این جلس��ه موضوع موضوع همدلی بین دولت و مجلس و
قوای دیگر مطرح شد که خوشبختانه در این جلسه هم به این موضوع
خیلی خوب پرداخته شد و بس��یاری از نمایندگان بر این نکته تاکید
داشتند که فرامین مقام معظم رهبری در این زمینه باید مورد تأکید
و توجه قرار گیرد .نعمتی درباره اظهارات اخیر رییسجمهور آمریکا
درباره تحریم سپاه پاسداران ،گفت :سپاه متعلق به همه مردم ایران
است و در خانوادهای کسی را پیدا نمیکنید که یک بسیجی یا پاسدار
در آن نباشد ،این موضوعی نیست که آمریکاییها بخواهند سپاه را
تحریم کنن��د که در این صورت باید همه ملت ایران را تحریم کنند.
وی تصریح کرد :اگر قرار باشد آمریکاییها از برجام خروج کنند ،باید
هزینهاش را نیز پرداخت کنند ،بنابراین اگر اینها بخواهند این کار را
انجام دهند ،طبیعتا مجامع بینالمللی نظیر اتحادیه اروپا و کشورهایی
که برجام را امضا کردهاند باید هزینهاش را پرداخت کنند ،در ضمن اگر
در کنار این اتفاقات ،مجامع بینالمللی بخواهند سکوت کنند ،ما هم
اقداماتمتقابلخود راخواهیمداشت .سخنگویهیأترئیسه مجلس

درباره نتایج جلسه سهشنبه شب هیأت نظارت بر حسن اجرای برجام،
خاطرنشان کرد :در این جلسه سناریوهای مختلفی که برای مقابله با
آمریکا مطرح شده ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تحریم ایران تحریم جامعه جهانی است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حاشیه
مراسم طرح دوره عالی مدیریت خطمشیگذاری عمومی در جمع
خبرنگاران گفت :تصمیمگیری در زمینههای سیاس��ت خارجی و
تهدیدات اخیر ترامپ بر عهده دولت و شورای عالی امنیت ملی است.
وی افزود :شخصا مطمئن هستم ترامپ در برابر ملت ایران شکست
خواهد خورد چرا که رفتارهای او نش��ان میده��د که ملت ایران را
نمیشناسد و تواناییهای ما را دقیق ًا محاسبه نکرده است .رضایی
اضافه کرد :ایران و ملت ایران فشارها و تحریمهای زیادی تحمل
کرده و پشت سر گذاشته است .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ادامه داد :ملت ایران پیش از این تحریمها و فشارهای سنگینتری
را تحمل کردهان��د بهگونهای که اقتصاد ای��ران در برابر تحریم به
وضع تعادل رس��یده اس��ت .وی افزود :ترامپ لشکرکش��ی بسیار
عظیمی با مدرنترین ناوها و هزینه روزانه میلیونها دالر به دریای
چین و آسیای جنوب ش��رقی کرده است ،اما کره شمالی با جمعیت
و تاثیرگذاری اندک توانسته اس��ت ترامپ را زمینگیر کند که این
نشانهای از رویاهای غیر واقعی ترامپ در زمینه ضرباالجلهاست.
رضایی درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران نیز گفت :اقتصاد
بینالمل��ل ظرفیت ص��دور تحریمهای جدید را ن��دارد و به همین
س��بب بازرگانان آمریکا و سرمایهگذاران اروپا و آسیا از تهدید برای
تحریمهای جدید ایران ناراحتند و عم ً
ال این تحریمها قبل از آنکه

عصبانیت دشمن از سپاه به دلیل ذلیل کردن داعش است
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تعهد و وفای به عهد ،اساس اطمینان جهان به یک دولت است .روحانی با اشاره به اینکه اگر طرف دیگر مذاکره ،بدخواه ،رقیب یا دشمن ما از
تعهدخارجشود،اینبرایماشکستنیستبلکهشکستبرایطرفمقابلاست،گفت:ماآنچهدرمذاکراتبهدستآوردیم،بهترینممکن
بود .روحانی اظهار داشت :امروز ایران به عنوان کشوری که به تعهدات خودش پایبند است ،مورد تحسین افکار عمومی و دولتهای جهان
است و آمریکا به عنوان کشوری که اعتبار ،حیثیت و آبروی خودش را به حراج گذاشته مطرح است .وی افزود :ملت ایران هیچگاه به آمریکا
اعتمادنداشتهومیداندکهآمریکاچهاقداماتیعلیهمنافعملیماانجامدادهومیدهد،ولیامروزواضحتروآشکارترهمهدرکنارهمقرارگرفتند.
روحانی با تاکید بر اینکه اگر آمریکا دچار خطا شده و از برجام خارج شود ،ضرر این کار صرف ًا برای آمریکایی هاست ،افزود :ما راههای مختلفی
را پیشرو داریم و هر راهی که مصلحت نظام و کشور ما در آن باشد را انتخاب میکنیم و هیچ مشکلی در پیشبرد اهداف و مسیرمان نخواهیم
داشت .رییسجمهوری ادامه داد :اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند ،این دیگر خطا اندر خطا
است؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست ،بلکهسپاه پاسداران در دل این مردم بوده و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده
است.ویاظهارداشت:آمریکاییها بهدلیلآنکهمیخواستندداعشرا 20سالدر اینمنطقهنگهدارندوازاینابزاراستفادهکنند ،حقدارنداز
سپاهعصبانیباشند،چراکهسپاهبابرنامهریزیوحمایتخودشازملتعراق،سوریهولبنان،داعشراذلیلکردهاست.

علیه ایران باشد علیه اقتصاد جهانی و س��رمایهگذاران بینالمللی
است .رضایی افزود :این اقدامات تنها شعاری بیش نیست.
«گئورگی بوریس��نکو» مدیرکل بخش آمریکای شمالی در وزارت
خارجه روس��یه نیز اعالم کرد که برجام فعال و اجرایی است و همه
کش��ورها باید به آن متعهد باش��ند .وی با تأکید بر اینکه که خروج
واش��نگتن از برجام امنی��ت خاورمیانه را برهم می زن��د ،افزود :اگر
آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند ،ایران حق دارد که
از توافق هستهای صرف نظر کند.
ایران به برجام پایبند است
عالوه بر مقامات کش��ورمان ،کارشناس��ان و مقامات خارجی هم
بر صح��ت اقدامات ای��ران ذیل برج��ام و مردود ب��ودن ادعاهای
آمریکاییه��ا تأکید دارند .در همین رابطه« ،ژان ایو لودریان» وزیر
امور خارجه فرانسه با اشاره به پایبندی ایران به برجام گفت :مسئلهای
که هماکنون مطرح است این اس��ت که آیا دونالد ترامپ پایبندی
ای��ران به برجام را تأیید میکند؟ حرف ما این اس��ت که ما باید این
توافق را به طور جدی اجرا کنیم.
وزیر خارجه فرانسه همچنین تأکید کرد :درست همانند کارشناسان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قابل اعتماد هس��تند و مسئولیت
ارزیاب��ی همکاریهای ایران را برعهده دارن��د ،ما نیز معتقدیم که
ایران به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده است .به گزارش فارس،
«سوزان ملونی» تحلیلگر ارشد مسائل مربوط به ایران در نشریه
بلومبرگ ،نوش��ت :با ادامه اقدامات ضدبرجامی ترامپ که بیش��تر
دالیل شخصی دارد ،ساختمان برجام به تدریج ضعیف و ضعیفتر
میشود و به هزینه آمریکا ،فرو میریزد.

سخنگوی وزارتخارجه آمریکا:

ترامپ این هفته درباره
برجام تصمیم میگیرد

«س��ارا سندرز» س��خنگوی کاخ س��فید در کنفرانس خبری
خود درباره حمالت ش��خصی ترامپ به «باب کورکر» رییس
کمیته روابط خارجی سنا در موضوع برجام گفت که این سناتور
آمریکایی با دولت آمریکا و اعضای دموکرات این مجلس برای
تصویب قانونی درباره برجام همکاری کرده است .وی مدعی
ش��د :کورکر برای برجام فرش قرمز پهن کرده اس��ت .کورکر
میتوانس��ت به برج��ام رأی مخالف بدهد ،ولی ب��ه آن اعتبار
بخشید .سندرز درباره سیاست جامع ترامپ درباره ایران هم ادعا
کرد:رویکردوی،طیفگستردهایازمسائلراشاملخواهدشد
و تنها بخشی از رفتارهای ایران به عنوان یک «بازیگر بد» را در
نظرنمیگیرد.ویدرپاسخبهتصمیمترامپدرخصوصبرجام
گفت که رییسجمهور در چند روز آینده تصمیم خود درباره این
توافق را اعالم خواهد کرد.

حدادعادل:

موضع دادستان کلکشور درباره فضای مجازی واقعبینانه است

غالمعلیحدادعادلمشاورعالیمقاممعظمرهبری
درواکنشبهحاشیههایاخیردربارهفضایمجازیو
اظهاراتدادستانکلکشور،گفت:منموضعگیری
حجتاالسالم منتظری دادس��تان کلکشور را در
قضیهفضایمجازی،واقعبینانهمیدانم.

حداد ع��ادل افزود :مواضع دادس��تان کلکش��ور
دلسوزانه و ش��جاعانه بود ،و ضمن تشکر از ایشان
تأکید میکنم که اینراه را ادامه بدهند و از هیاهویی
که ممکن اس��ت یک عده ایجاد کنند هیچ نگران
نباشند .وی تصریح کرد :مسلم است که آنهایی که
یکفکرهاییدرسردارندایشانرامتهمخواهندکرد
که میخواهند فض��ای آزادی را محدود بکنند .این
هیاهو سبب نشود که ایشان از سخنان درستی که
اظهارکردند،عقبنشینیکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو

با میزان ،همچنین خطاب به وزیر ارتباطات گفت :از
اینوزیرمحترمهمدرخواستمیکنمکهبهوظیفه
خودش��ان برای دفع آفتها و آس��یبهای فضای
مجازی عمل کنند و بدانند که بیشترین مسئولیت
و انتظار روی دوش ایش��ان اس��ت تا اق��دام الزم را
انجام دهند .مش��اور عالی رهبر انقالب خاطرنشان
کرد :به وزیر ارتباطات که البته وزیری جوان اس��ت
عرض میکنم که همیشه فرصت در اختیار انسان
نیست .امروز که ایش��ان فرصت اداره وزارتخانه را
به دس��ت آوردهاند ،بهترین اس��تفاده از این فرصت

اس��ت که در مدیریت فضای مجازی همانطور که
دادستان کل کشور گفتهاند اقدامکنند .گفتنیاست؛
حجتاالس�لام و المسلمین محمدجواد منتظری
دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی مبنی بر چگونگی عملکرد دادستانی در حوزه
پیشگیریازجرایمدرحوزهفضایمجازی،گفتهبود:
معتقدیم که امر پیشگیری الزم است و باید اقدامات
مهمیدراینحوزهانجامشود.فضایمجازیبهیک
واقعیتدرزندگیانسانهاتبدیلشدهواگرمدیریت
صورتنگیردجامعهرابهتباهیمیکشاند.

جانشین فرمانده کل ارتش:

نیازی به حضور بیگانگان برای حل مشکالت منطقه نیست
امیرپوردستانگفت:کشورهایمنطقهاینتوانمندیرادارندکه
بدونحضوربیگانگانامنیترادرمنطقهبرقرارکنند.

ل ارتش در دیدار با سرلشکر
امیراحمدرضا پوردس��تان جانشین فرماندهک 
«مطرعلیمطرالعبیدانی»فرماندهنیرویهواییارتشعمانبابیاناینکه
جمهوری اسالمی و عمان ،طی قرون و اعصار همواره روابط نزدیکی با هم
داش��تهاند ،گفت :عالوه بر پیوندهای دینی و اعتقادی عوامل دیگری این
نزدیکیوهمدلیموثربودهاستکهحضوردریکمنطقهراهبردی،داشتن
مرزمشترک دریایی ،استقرار در دو طرف تنگههرمز از آن جمله است .وی
افزود :نیروهای مسلح ما قابلیت و توانمندی خوبی را در طول  38سال بعد
از پیروزی انقالباسالمی بهدست آوردند .ما از جنگ 8ساله و تحریمهای
اقتصادی درسهای زیادی گرفتیم که مهمترین آن درس اعتمادبنفس و
خودباوریبودمابهاینباوررسیدیمکهمیتوانیمرویپایخودمانبایستیم
و در مقابل کشورهای اس��تکباری سر خم نکنیم و نیازهایمان را در داخل
کشورتولیدکنیموامروزبهمرحلهایرسیدیمکهتواندفاعیمادردشمنان

باید به سمت جذب سرمایهگذاریهای
خارجی حرکت کرد

علی الریجانی رییس مجلس
شورای اس�لامی در نشستی با
مس��ئوالن ش��رکت راه آهن
جمهوری اس�لامی ای��ران ،به
تقویت مسیرهای پر رفت و آمد
ریلیازحیثمسافراناشارهکرد
و گفت :الزم است در مسیرهای
اصلی همچون تهران-مش��هد و اصفهان -شیراز مسافر بیشتری از
طریق ریل جابجا ش��ود که نیازمند تقویت ناوگان است .وی در ادامه
اظهار داشت :باید به سمت سرمایه گذاریهای خارجی حرکت کرد و
تمرکز روی منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تقریبا سودی ندارد
چرا که این منابع صرف هزینههای جاری میش��ود .به گزارش خانه
دولت،رییسمجلسباتأکیدبراینکهبایدبهکارخانجاتتسهیالتداد
تا حمل و نقل خ��ود را از طریق ریل صورت دهند ،خاطرنش��ان کرد:
کارخانجات باید برای ارتباط با راه آهن انگیزهمند شوند که طرح های
قانونی در این خصوص قطعا با بار مالی مواجه می ش��ود لذا دولت باید
اقدام به ارائه الیحه کند.

انتخاب  4استاندار
در جلسه هیأت دولت

رییسجمهوری:

عضو مجم�ع تش�خیص مصلح�ت نظام
گفت :من موضعگیری جناب آقای منتظری
نکلکشوررادرقضیهفضایمجازی،
دادستا 
واقعبینانهمیدانم.

خبر

بازدارندگی ایجاد میکند و جرات حمله را از آنها میگیرد .پوردستان با بیان
اینکه دکترین ما دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی است افزود :این دکترین به
این معنا است که اگر ما قدرت نظامی خود را توسعه میدهیم برای تجاوز
و تعدی نیست .جانشین فرماندهکلارتش تصریح کرد :کشورهای منطقه
بدون حضور بیگانگان میتوانند با گفتوگو و تعامل مسائل و مشکالت و
اختالفسلیقههارامطرحوبرادرانهومومنانهحلوفصلکنندوهمچنیناین
توانمندیرادارندکهبدونحضوربیگانگانامنیترادرمنطقهبرقرارکنند.
ل ارتش خطاب به فرمانده نیروی هوایی ارتش عمان
ن فرمانده ک 
جانشی 
گفت :امیدواریم سازوکارهایی طراحی شود که تعامالت و همکاریها در
حوزههایی چون ،انجام رزمایشهای مشترک زمینی ،هوایی و دریایی به
صورتمشترکنسبتبهگذشتهبیشترشود.

لزومهوشیاریدربازتابناامنیهایمنطقه
سرلشکرسیدیحییصفویدستیارومشاورعالیفرماندهیمعظمکلقوا
هم روز گذشته در بازدید از آمادگیهای رزمی و عملیاتی یگانهای نظامی

و انتظامی استان کرمانشاه ،در خصوص آمادگیهای اطالعاتی و عملیاتی
نیروی زمینی ارتش جمهوری اس�لامی ایران مس��تقر در استان ،گفت:
قرارگاه غ��رب ارتش و یگانهای ارتش بخوبی در منطقه و مرز مس��تقر
هستند و از آمادگیهای رزمی خوبی برخوردارند .وی افزود :با تاکید بر لزوم
حفظ هوشیاری دستگاههای اطالعاتی و امنیتی ،افزود :توطئه دشمنان و
بازتابناامنیهادرعراقوتاثیرآنبرامنیتمنطقهوباتوجهبهحجمباالی
مبادالتتجاریوصادراتیونزدیکیاربعینحسینیلزومهشیاریبیشتر
دستگاههایاطالعاتیوامنیتیرامیطلبد.رحیمصفویادامهداد:امنیترا
نیروهای مسلح در منطقه برقرار کردهاند و هماکنون بیشتر وظایف متوجه
دولت است که با وجود این بستر امن بستر توسعه ،پیشرفت و ایجاد اشتغال
در بخشهای کشاورزی و تولیدی و صنعتی را ایجاد کند و امیدوار هستیم
که چهرهاستانطی برنامهششمتوسعهونسبتبهمناطقمجاوردرعراق
از برتری قابل لمسی برخوردار باشد و مناطق مرزی غرب کشور نسبت به
مناطق مشابه در عراق از پیشرفت ،آبادانی و همگرایی بیشتری نسبت به
حکومتبرخوردارباشد.

هیأتدولتدرجلسهروزگذشته
خود ،به اس��تانداران پیشنهادی
4استان کشور رای اعتماد داد .در
ای��ن جلس��ه ،محمدمه��دی
ش��هریاری ،بهم��ن مرادنی��ا،
س��یدمناف هاشمی و سیدعلی
آقازاده از سوی هیأت وزیران به
ترتیببهعنواناستانداراستانهایآذربایجانغربی،کردستان،گلستان
ومرکزیمنصوبشدند.هیأتدولتباپیشنهادوزارتامورخارجهمبنی
بر برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت
جمهوری اس�لامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل
متقابل موافقت کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
همچنین در ادامه این جلس��ه ،هیأت دولت با ص��دور مجوز برگزاری
چهارمینگردهماییبینالمللیفناوریهایبهسازیرفتاریبلندمدت
و سازگار با محیط زیست سدها موافقت کرد .هدف از این گردهمایی که
باهمکاریدانشگاهشهیدبهشتیایرانودانشگاهگراتساتریشبرگزار
میشود ،بحث ،تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به
علم سد سازی ،سازههای هیدرولیکی و صنعت آب است.

ب جدایی کردستان عراق
خوا 
تعبیرنشدنی است

آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی از
مراجع تقلید قم روزگذش��ته در
ابتدای درسخارج خود با انتقاد
ش��دید از همهپرسی کردستان
ع��راق خط��اب به «مس��عود
بارزانی» ،گفت :تنها گروهی که
همهپرس��ی ش��ما را در دنیا به
رسمیت شناختند ،رژیم صهیونیس��تی است .آیتاهلل مکارم شیرازی
افزود :کردها در راهپیماییهای خود پرچم این رژیم را در دست داشتند
واینبهمعنایایناستکهرژیماشغالگرقدسبهدنبالایجادپایگاهی
در منطقه است .وی گفت :حتی آمریکا نیز که در باطن راضی به تجزیه
عراق اس��ت ،در ظاهر حاضر نشد شما را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین
معلوم است که اسرائیل میخواهد اینجا را پایگاه خود قرار دهد و معتقد
است اگر موفق شود که خوب و اگر هم نشد در درگیری میان مسلمین
موفق شده اس��ت .آیتاهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه ایران به هیچ
قیمت��ی اج��ازه نخواه��د داد پایگاه��ی در کن��ار مرزهای��ش برای
رژیمصهیونیستی ایجاد شود ،افزود :در طرف دیگر نیز ترکیه قرار دارد
که حساسیت زیادی بر روی کُردها دارد و آن هم اجازه ایجاد حکومت
مستقل کردی و تجزیه کش��ورش را نخواهد داد .به گزارش تسنیم،
مکارم شیرازی گفت :اسرائیل قدرت مقابله با حزباهلل را ندارد و حاضر
هم نیس��ت در حمایت از شما س��رمایهگذاری کند ،بنابراین صالح و
مصلحت در این است که با دولت مرکزی عراق مشکالتتان را حل
کنید و خوابهایی که هرگز تعبیر نمیشوید را دنبال نکنید.

محکومیت تعرض سومالی
به کشتی ایرانی

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجهدر موردپیگیریوضعیت
ی ماهیگی��ری ایرانی در
کش��ت 
سومالی و اتفاقاتی که برای آنها
رخ داده اس��ت ،اظهار داش��ت:
پیگیری وضعیت ماهیگیران به
صورت جدی از س��وی وزارت
خارجه در حال بررسی است .وی در گفتوگو با ایسنا ،با محکوم کردن
اقدام گارد ساحلی سومالی در شلیک کردن به کشتی ماهیگیری ایرانی
که بنابر اخبار منجر به کشته شدن کاپیتان این کشتی شده است ،گفت:
از کانالهای موجود ایران اعتراض خود را به سومالی در این ارتباط اعالم
کردهاستوپیگیروضعیتدیگرماهیگیراناینکشتیهستیم.گفتنی
است؛ در روز دوشنبه مقامات منطقه پونت لند سومالی مدعی شدند که
یک کاپیتان کشتی ایرانی به فرمان گارد ساحلی این کشور بیتوجهی
کرده است و در اثر ضرب گلوله کشته شده است.

دو وزیر درفرصت قانونی
معرفی میشوند

حسینعلیامیریمعاونپارلمانی
رییسجمه��وری در حاش��یه
نشس��ت هیات دول��ت ،گفت:
وزیران عل��وم و نیرو در فرصت
قانونی س��ه ماهه ب��ه مجلس
ش��ورای اس�لامی معرف��ی
میش��وند .امیری سقف زمانی
پیش بینی شده در قانون اساسی برای اداره وزارتخانههای بدون وزیر
توسط سرپرست را سه ماهه عنوان کرد و افزود :فعال در همین فرجه
قانون��ی قرار داریم .رییسجهموری حتما دو وزی��ر را در فرجه قانونی
معرفی خواهد کرد .وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه هم گفت :اگر سازمان مراث
فرهنگیوگردشگریدرقالبمعاونترییسجمهورباشداینسازمان
بهتر اداره میشود .معاون رییسجمهور همچنین ادامه داد :دولت این
وضعیت را به صالح کشور می بیند وبا تبدیل سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری به وزارتخانه بر اساس کارهای کارشناسی که انجام شده
موافق نیس��ت .به گزارش ایرنا ،وی افزود :نماین��دگان دولت هم در
کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسالمی نظرات کارشناسی را در
این باره این موضوع به صورت مستند و مستدل مطرح میکنند.

