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سیاست
سرمقاله

حسام الدین برومند

براندازی یا پیشتازی؟

یکم-نقل معروف و موثقی اس��ت که حضرت ام��ام خمینی (ره) در ابتدای
نهضت می فرمایند " :یاران من در گهواره های مادرانشان هستند ".واقعیت
این است که تاریخ هم به حقانیت این جمله رمزآلود امام راحل  ،شهادت داد و
این یاران در گهواره امام امت ،بعدها در سال  57و در سال های دفاع مقدس
جوانان برومندی شدند که هر کدام خوش درخشیدند .اکنون در آستانه چهل
سالگی انقالب اسالمی ،همچنان نسل به نسل ،جوانان درخشیده اند و در
هر بزنگاه حساس و میدان پرخطری سینه سپر کرده و نگذاشتند بدخواهان
و معاندان و دش��منان تابلودار نظام جمهوری اسالمی ،انقالب و آرمان ها و
ارزش ها را به انحراف بکشانند.
امروز هم رهبرمعظم انقالب می فرمایند ":با اعتقاد تأکید می کنم که جوانان
راه حل کشورند نه مشکل کشور ".و با اشاره به سابقه جوانان در چهار دهه
گذشته به  10بزنگاه و مقاطع تاریخی ،تصریح می کنند که با سکانداری
جوانان از آن پیچ حساس به سالمت عبور کردیم  -1:پیشتازی و نقش تعیین
کننده جوانان در جهاد با طاغوت پیش از پیروزی انقالب  -2مقطع پیروزی
انقالب -3جهاد با تجزیه طلبان در س��الهای اول انقالب  -4ارائه خدمات
فراوان به ملت در جهاد سازندگی -5جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوایل
دهه شصت  -6هشت س��ال جنگ تحمیلی -7تالش برای ترمیم خرابی
ها بعد از جنگ  -8جهاد فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن در دهه
هفتاد  -8جهاد علمی و جهش وار در آغاز دهه هشتاد  -9جهاد با تروریسم
تکفیری در س��الهای اخیر  -10جهاد فکری و عملی با هدف گشودن گره
های اقتصادی در شرایط فعلی
دوم -رمز و راز این باور و اعتقاد راسخ امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب به
جوانان  ،عالوه بر کارنامه درخشان آنها در صحنه ها و میدان ها و مدیریت
های مختلف در چهار دهه گذش��ته به این واقعیت ب��از می گردد که در هر
دوره ای ،جوانان وقتی وارد میدان شدند از نسل قبلی خود انقالبی تر ظاهر
گش��ته اند و این همان رمز و رازی است که در کالم حکیمانه امام و رهبری
عیان و نمایان است .برای فهم این موضوع می توان به مساله و پدیده ای به
نام" ترمیدور" اشاره کرد که معموال در همه انقالبها رخ می نماید .ترمیدور
حرکت دوری و چرخش��ی انقالبهاست که در یک پروس��ه ای" ،انقالب"
حالت ارتجاعی پیدا می کند و به ارزش های قبل از خود باز می گردد .به تعبیر
دیگر ارزش ها و دستاوردهای انقالب به مرور زمان کمرنگ شده و به ارزش
های قبل از انق�لاب ،میل پیدا می کند .نظریه پردازان حوزه انقالبها در
علوم سیاسی می گویند اگر انقالب ها بر اساس آرمان ها و ارزش هایی اوج
گرفته اند بعدها در مواجهه با واقعیت ها ،مس��یر فرود را تجربه خواهند کرد
و در چالش و جدال آرمان ها و واقعیت ها ،دومی بر اولی غالب خواهد ش��د.
گویا هر نس��لی که می گذرد از آرمان های اولیه انقالب فاصله می گیرند تا
جاییکه به موقعیت پیش از انقالب بر می گردند و اینجاست که ترمیدور بروز
و ظهوری کامل پیدا کرده است.
اما نکته مهم این است که پدیده ترمیدور در انقالب اسالمی ،محلی از اعراب
ندارد و ارزش ها و آرمان های انقالب برای هر نس��لی جذاب تر و دلپذیرتر
اس��ت و به آن باور دارند .این ادعا یک بلوف نیست بلکه مبتنی بر شواهد و
اسناد و تجربه تاریخی است .آنچه که انقالب را به پیش برده ،آحاد جوانانی
هستند که در هر دوره پای ارزش ها و آرمان های انقالب قاطعانه ایستاده و
از نعره دشمن نهراسیدند و بلکه به او سیلی زدند .نمونه های و نمادهایی از
این جوانان در سال های اخیر درخشیده اند که نشان می دهد در جمهوری
اس�لامی ،نه تنها بازگشت به قبل رخ نداده بلکه انقالبی تر ،پیشتاز میادین
حس��اس و سرنوشت س��از بودند .اگر در دفاع مقدس ،جوانانی چون همت
،بروجردی ،صیاد ،زین الدین ،باکری و  ...خوش درخشیدند؛ در میدان غرور
آفرین هسته ای هم جوانانی چون احمدی روشن  ،شهریاری ،رضایی نژاد و
...راه سردست گرفتن ارزش های انقالب را در میدان دانش و جهاد علمی به
رخ کشیدند .همچنانکه در میدان پر خطر امنیت  ،محسن حججی  ،محمد
حسین حدادیان و  ...نشان دادند که عقبه استراتژیک انقالب اسالمی ،جوانان
انقالبی و شجاعی هستند که برای بزنگاه های خاص  ،ذخیره شده اند.
بنابراین جوانان در هر دوره ای ،انقالبی تر از نس��ل قبلی خود نقش آفرینی
کردند و این گزاره را در میدان عمل به اثبات رس��اندند که وقوع ترمیدور و
بازگشت به قبل در جمهوری اسالمی شدنی نیست؛ همچنانکه پس از چهل
سال ،دشمن به هر سناریو و روشی که متوس��ل شده تا انقالب اسالمی را
متوقف کند ،طرفی نبسته است.
سوم -آمریکایی ها از ابتدای امسال تالش کردند که جا بیندازند این بار در
مواجهه با جمهوری اسالمی  ،پیروز خواهند بود و به قول خودشان کار را تمام
خواهند کرد! تیپ هایی مانند جان بولتون و رودی جولیانی ( مشاوران نزدیک
به ترامپ) و الیه ای از رجال سیاسی آنها این ادعا را به پیش کشیدند که جشن
چهل سالگی انقالب اسالمی برگزار نخواهدشد! از همین روی؛ اردیبهشت
از برجام خارج شدند و به امید بی سابقه ترین تحریم ها در جنگ اقتصادی و با
چاشنی عملیات روانی و رسانه ای ،به انتظار  9ماه در پیش روی نشستند .هم
اینک ،نیمی از آن  9ماه سپری شده و قاعدتا کشوری که در مسیر براندازی
است باید نیمه جان شده باشد اما چه اتفاقی افتاده؟ اوال؛ راهبرد آمریکا برای
صفرکردن صادرات نفت ایران به د ِر بسته خورده و کافی است اخبار مربوط
به این حوزه و مواضع چین و هند و  ...برای خرید قطعی نفت از ایران را دید.
دوما؛ گوشمالی تروریست های داعش��ی که اخیرا از سوی سپاه انجام شد
پیام روشنی برای امریکایی ها داش��ت که خواب ناامن کردن ایران را دیده
اند سوما؛ ضرب شست قوه قضاییه در محاکمه تروریست های اقتصادی و
صدور احکام قاطعانه از جمله حکم اعدام برای سه مفسد اقتصادی  ،نشان
از هوش��یاری کامل نظام دارد که در تمامی حوزه ها مقتدرانه عمل می کند
چهارما؛ همایش بزرگ 700هزار نفری بسیجیان که هفته گذشته در سراسر
کشور برگزارشد نیز نشان از قدرت نمادینی است که توان بسیج کردن آحاد
مردم را در مقابل دشمن دارد و در یک قلم صدها هزار بسیجی به میدان آمده
اند و  ...اینها همه بدین معنی است که محاسبات ترامپ غلط از آب درآمده
است .به قول وب سایت آمریکایی المانیتور" ،آمریکا مانند یک ببری است
که خوابیده و به خرناس هایش ادامه می دهد و بهتر است بیدار نشود چون
وقتی به میدان می آید  ،گربه ای بیش نیست!"

خبرکوتاه

ایران اقدام تروریستی پ.ک.ک
در ترکیه را محکوم کرد

ذوالفقاری معاون امنیت��ی و انتظامی وزیر کش��ور در گفتوگوی تلفنی
با «محترم اینچه» قائم مقام وزارت کش��ور ترکیه اقدام تروریستی اخیر
گروه پ.ک.ک را محکوم کرد .به گزارش ایسنا ،ذوالفقاری در این تماس
تلفنی ،کشته شدن  8نظامی کشور ترکیه در عملیات تروریستی را به ملت
و دولت این کشور تسلیت گفت .وی همچنین ضمن اعالم آمادگی کامل
جمهوری اسالمی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم ،افراطیگری و قاچاق
مواد مخدر در تعامل و همکاری با دولت ترکیه ،از کش��ف و ضبط بیش از
یک تن محموله هروئین در مرز بازرگان پیش از ورود به ترکیه خبر داد .در
پایان این گفتوگو دوطرف آمادگی خود را برای برگزاری سومین کارگروه
مش��ترک امنیتی در ماههای آتی اعالم و ابراز امیدواری کردند با تشکیل
جلسات مشترک امنیتی به بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه کمک کنند.

«حمایت» در گزارشی اختالف کابینه ترامپ در تحریم تهران را بررسی کرد

جنگ داخلی درکاخسفید

پس از تهدیدات آشکار و پنهان آمریکاییها بر اعمال دوباره
تحریمهای ضدایرانی و بیتوجهی بسیاری از کشورها به آن،
خبرهاحاکیازاختالفدرکاخسفیددرخصوصتحریمهاعلیه
کشورمان ،است.

هرچه به زمان اعمال دور دوم تحریمهای آمریکا در 13آبان با محوریت
موضوع انرژی و تحریم فروش نفت کش��ورمان ،نزدیکتر میش��ویم،
بازارهای جهانی به این موضوع واکنش نشان داده و قیمتها در روزهای
گذشته سیر صعودی را تجربه کرد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران و
همپیمانانآمریکانسبتبهعدمکنترلقیمتجهانینفتباتحریمنفتی
ایران ،آن را پیشبینی کرده بودند .واشنگتن البته به زعم خود ،تدابیری
برای جبران کاهش تولید نفت اندیشیده و گاوشیرده خود یعنی عربستان
را موظف به افزایش تولید کرده ،اما تمامی کارشناسان این حوزه معتقدند،
بدیلی برای نفت ایران نیست و واکنشهای بازارهای جهانی هم گوای
این مدعاست .اوجگیری قیمت نفت در بازار و بیتوجهی بسیاری از شرکا
و همپیمانان آمریکایی به تحریمهای ضدایرانی واشنگتن ،دودستگی و
اختالفات در کاخس��فید را افزایش داده و مقامات این کشور را به صدور
نفریبیکن»
معافیتهایمکررواداشتهاست.درهمینرابطه«،واشنگت 
ازرسانههاینزدیکبهنومحافظهکارانآمریکاییکهخواستارحفظفشار
حداکثری روی ایران هستند ،بهنقل از مقامهای آمریکایی مدعی شده
که مقامهای بلندپایه وزارت خزانهداری با قطع دسترسی ایران به سامانه
موسومبه«جامعهجهانی ارتباطات مالی بینبانکی»(سوئیفت) مخالفند.
طبق این گزارش ،مدیران «س��وئیفت» در دیداری که هفته گذش��ته با
مقامهای آمریکایی داشتهاند خواس��تار حفظ دسترسی ایران به سامانه
بانک��ی بینالمللی ،بعد از خروج یکجانبه آمری��کا از «برنامه جامع اقدام
مشترک» (برجام) در اردیبهشتماه س��ال جاری شدهاند .این در حالی
است که دونالد ترامپ و برخی از مشاوران ارشد او از جمله «جان بولتون»
مشاور امنیت ملی کاخسفید خواستار اعمال فشار بر مدیران سوئیفت در
راستای اعمال فشار حداکثری بر ایران شده و حتی مقامهای این سامانه
فعالدرتسهیلتراکنشهایمالیجهانرابهتحریمتهدیدکردهاند.یک
مقامارشدآمریکاییکه خواستهنامشفاشنشودبهواشنگتنفریبیکن
گفت :در داخل دولت ترامپ افرادی هستند که تصور میکنند میتوانند
رییسجمهور را متقاعد کنند میتواند درباره ایران سس��تتر از «باراک
اوباما» رییسجمهور سابق آمریکا عمل کند.
اولین گزارش درباره اختالفات داخلی در دولت فعلی آمریکا برای حفظ
دسترس��یهای ایران به نظام مالی بینالملل��ی را چندی پیش روزنامه
واشنگتنپس��ت ارائه داد و نوشت« :استیون منوشین» وزیر خزانهداری
ترامپ ،ب��ا روشهایی بک��ر مانند کند ک��ردن فرایندهای رس��یدگی
ب��ه درخواس��تهای او در خصوص ای��ران ،بهدنبال آن اس��ت از قطع
دسترسیهای ایران به سوئیفت جلوگیری کند .روزنامه واشنگتنپست
درباره دالیل مخالف��ت خزانهداری آمریکا با درخواس��تها برای قطع
دسترسی ایران به سوئیفت نوشت :موضع خزانهداری قابل درک است؛
والاستریت دوست ندارد سیاستس��ازان در واشنگتن ،نهادهایشان را
مختلکنندوانجامچنیناقدامی،تبعاتخواهدداشت.مطابقاینگزارش،
خزانهداری آمریکا بعد از جلسهای که ۲۶جوالی درباره ایران برگزار شده،

موظفشدهطرحیتهیهکندکهدرآنگزینههایدولتآمریکابرایاعمال
تحریم علیه سوئیفت ،اعضای هیئت مدیره آن یا بانکهایش مشخص
شدهاند .با آنکه دو ماه از این جلسه میگذرد ،این سند هنوز تهیه نشده تا
ترامپ نتواند تصمیمی در این خصوص بگیرد.
سختگیری نفتی کاهش یافته است
تحلیلگران ش��رکت خدمات مالی «کومرتسبانک» مستقر در آلمان
گفتند :دولت «دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا از سختگیریهای
اولیه برای تحریم نفت ایران کوتاه آمده است« .یونایتدپرس اینترنشنال»
بهنقلازتحلیلگرانکومرتسبانکنوشت:بهنظرمیرسدآمریکامواضع
س��ختگیرانه علیه خریداران نفت ایران را کنار گذاشته است .اینطور به
نظر میرسد که مشتریهای نفتی ایران باید وقت بیشتری داشته باشند
تا بتوانند محمولههای نفتی ایران را جایگزین کنند .طبق این گزارش،
انتشاربرخیگزارشهادردوشنبهگذشته،مبنیبراینکهدولتآمریکاقصد
صدورمعافیتهایتحریمیبرایمشتریهاینفتیایرانداردباعثشد
قیمتنفتخامبیشاز۵۰سنتکاهشداشتهباشد.خبرگزاریانگلیسی
رویترز نیز روز گذشته نوشت :آمریکا به شرکت بریتیشپترولیوم و سریتا
انرژی مجوز جدیدی برای ادامه فعالیت میدان گازی دریای شمال داد که
بخشی از آندر مالکیت ایران است .این رسانه انگلیسی ادامه داد :این مورد
یکی از معافیتهای نادری است که دولت ترامپ در آستان اجرایی شدن
تحریمهای نفتی ایران اعطا کرده است.
هند خرید نفت ایران را ادامه میدهد
علیرغمتهدیداتآمریکاییها،وزیرنفتهنددوشنبهگذشتهاعالمکرد:

در جلسه غیرعلنی مجلس تعیین شد

مجلسروزگذشتهجلسهعلنینداشتامادرجلسهای
غیرعلنی ،وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی کشور
را بررسی کرد .بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رییسه
مجلس در جمع خبرنگاران درخصوص این جلس��ه
غیرعلنی مجلس اظهار داش��ت :جلس��ه غیرعلنی با
حضورمحمدباقرنوبخترییسسازمانبرنامهوبودجه،
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،معاون اقتصادی
وزارتصنعتمعدنوتجارت،رییستعزیراتحکومتی
و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص
مطالبات متعدد اقتصادی برگزار شد .وی ادامه داد :قرار
شد با توجه به بحثهای حمایتی ،دولت به 20میلیون
بپذیر جامعه که درآمد کمتر از 3میلیون
از اقشار آسی 
تومان دارند در دو مرحله ،بس��ته حمایتی تعلق بگیرد.
نعمتی تاکید کرد :این بس��ته در هر مرحله 300هزار
تومان و12هزار و500میلیارد تومان مجموع پرداختی
خواهد بود .وی با بیان اینکه مه��ار نقدینگی یکی از
دیگر موضوعات مطرح ش��ده در این جلسه بود اظهار
داشت :نقدینگی سرگردان در جامعه بین 1600هزار
تا 1700هزار میلیارد تومان اس��ت که قرار شد دولت و
مجلس اقدام عملی برای حل این مشکل انجام دهند.
نعمتیبابیاناینکهواگذاریطرحهایعمرانیبهبخش
خصوصی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این

به تحریم آمریکا بیتوجهیم
«اکبر الباکر» مدیر اجرایی خطوط هوایی قطر نیز اعالم کرد که با وجود
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،دوحه تصمیمی برای
توقف پروازهایش به سمت تهران ندارد .به گزارش فارس ،وی در ادامه
یادآور شد :از دیدگاه ما خطوط هوایی مشمول ساختار تحریمها نمیشوند
وبههمیندلیل،خطوطهواییقطربهپروازهایخودبهسمتتهرانادامه
خواهد داد .کوتاه سخن اینکه ،هرچه به زمان اعمال دور دوم تحریمهای
آمریکا علیه ایران نزدیک میش��ویم ،نافرمانی و بیتوجهی به خواست
واش��نگتن افزایش مییابد و کشورها نش��ان میدهند که منافع خود را
قربانیخویاستکباریوزیادهخواهیهایغیرقانونینخواهندکرد.اینجا
وظیفهدولتمردانو دستگاهدیپلماسیماستکهبافعالکردندیپلماسی
اقتصادی ،بازارهای متنوعتری برای تجارت بیابند.

سرلشکر باقری خبر داد

اختصاص دو بسته حمایتی
به اقشار آسیبپذیر
سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت :مقرر
شد۲۰میلیونازقشرهایآسیبپذیرجامعه
دردومرحلهبستهحمایتیدریافتکنندومبلغ
اینبستهدرهرمرحله۳۰۰هزارتوماناست.

دو شرکت هندی در ماه نوامبر (آبان) و زمان اعمال دور دوم تحریمهای
آمریکا ،خرید نفت از ایران را سفارش دادهاند .به گفته منابع مطلع ،خرید
نفت هند از ایران در ماه آبان به نه میلیون بشکه میرسد« .تلمیذ احمد»
سفیر سابق هند در عربستان و عمان هم گفت :منافع هند در حفظ روابط
با ایران اس��ت .وی افزود :آنچه که هند انج��ام خواهد داد و فکر میکنم
که سیاست درستی اس��ت ،کاهش واردات نفت از ایران برای یک دوره
ی با آمریکا برای حصول اطمینان
کوتاه مدت و در عین حال تداوم رایزن 
از قابل انعطافتر شدن سیاست این کشور است .دیپلمات سابق هند در
خاتمه پیشبینی کرد که کاهش خرید نفت از ایران تنها برای مدت زمان
کوتاهی ممکن است و احتماال این مسئله برای دوره طوالنی مدت ادامه
نخواهدیافت.

پیشرفت  ۹۸درصدی
در ساخت موتور جنگنده ایرانی

جلسه بود ،گفت :بر مبنای این جلسه و جلسات گذشته
قرار ش��د تالش دولت این باش��د که از منابع صندوق
ذخیره ارزی اس��تفاده نکند و این منبع برای آیندگان
حفظ شود .وی در ادامه در خصوص موضوع کاالهای
اساسی کشور نیز افزود :هیچ مش��کلی از نظر تامین
کاالهای اساسی در کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
نداریم و وزیر جهاد کشاورزی به مجلس قول دادند که
نیازمندی کاالهای اساسی کشور را تامین کنند.
معرفی وزرا تا دو هفته دیگر
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس گف��ت :وزرای
پیشنهادی دولت هم دو هفته دیگر معرفی میشوند.
وی افزود  :براساس رایزنی صورت گرفته با سرپرست
نهادریاستجمهوریورییسدفتررییسجمهوری،
وزرای اقتصاد ،صنعت و کار ،دو هفته دیگر به مجلس
معرفی خواهند شد ،البته شریعتمداری هنوز استعفا
یها
نداده اس��ت .نعمتی درخصوص موضوع گران 
و افزایش قیمتها ،تصریح ک��رد :رییس تعزیرات
حکومتی در این جلسه غیرعلنی درخصوص احتکار،
گرانفروش��ی و چندقیمتیها گزارشی به نمایندگان
مجلس ارائه داد ،همچنین رییس س��ازمان برنامه و
بودجه نوسانات قیمت ارز را یکی از دالیل این مهم
دانست و بر این اساس دولت و مجلس باید با یکدیگر
بهصورتهمسوتالشکنندتااینمسئلهنیزبرطرف
ش��ود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی افزود:
نوبخت قول داد برنامه زمانبندی رسیدگی به اقشار
ضعیف جامعه را هرچه زودتر به مجلس ارائه دهد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد:
س�اخت موتور جنگنده ایران�ی بیش از ۹۸
درصد پیش�رفت دارد و مراحل آخر را پشت
سر میگذارد.

سرلش��کر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای
مسلح در حاش��یه همایش «صنعت هوایی ،نشان
اقتدار ملی» ،با اش��اره به پیشرفتهای فراوانی که
در حوزه س��اخت پهپادها حاصل شده است ،اظهار
داشت :قدرت دفاعی ایران در حوزه صنعت هوایی
باید به روز باش��د و هر روز پیش��رفت کند و حتی در
بخش غیرنظامی نیز با ریسکپذیری صنعت بومی
میتواند پیشرفتهای خوبی حاصل شود .باقری
افزود :توان نیروهای مس��لح ایران در حوزه هوایی
به حدی رسیده است که هیچکس تجاوز به حریم
یدهد و این امنیت
کش��ور را به ذهن خود خطور نم 
کهدرحالحاضردرکشوربرقراراستحاصلهمین
دستاوردهاست.ویادامهداد::ساختموتورجنگنده
ایرانیبیشاز ۹۸درصدپیشرفتداردومراحلآخررا
پشت سر میگذارد.
وی همچنین طی س��خنانی در این همایش ،با
اش��اره به این ک��ه پهپادها امروزه چ��ه در جبهه
اس��تکبار و چه در کش��ور عزیز ما در حال توسعه
است ،عنوان کرد :ما خوش��بختانه در این مسیر
توسعه متوازن و خوبی را داشتهایم و امروز ایران
اس�لامی جزو  7قدرت اول جهانی در این زمینه
محسوب میش��ود .باقری گفت :در زمان صلح

قدرت هوایی ماموریت های زیادی دارد از جمله
اگر مجموع��ه تروریس��تی در نزدیکی مرزهای
کشور مقر ایجاد کند ما ساکت نخواهیم نشست
و ماموریتهای از این دس��ت ب��رای حفاظت از
مرزهای هوایی و همکاری با پدافند که موضوع
بدیهی است بسیار حائزاهمیت است.
از قدرتهای پهپادی در دنیا هستیم
سردار احمد وحیدی رییس دانشگاه عالی دفاع ملی
هم در همایش نقش ق��درت هوایی در اقتدار ملی،
اظهار داشت :قدرت هوایی نه تنها بخشی از مولفه
قدرت ملی بلکه بخشی از قدرت سیاسی کشورها
به حساب میآید .وی در همین زمینه افزود :قدرت
هوایی مرکزیت قدرت علمی است و نمیتوانیم بر
قدرت علم��ی تکیه کنیم؛ اما بگوییم در عرصه هوا
پیشرفتنکردهایم.درواقعقدرتهواییماجوالنگاه
و نشان دهنده قدرت علمی ما است.
وحیدی تاکید کرد :بعد از انقالب اسالمی کارهای
بزرگ��ی در صنایع هوایی ما انجام ش��ده اس��ت به
گونهای که تعمیر و نگهداری  40س��اله هواپیماها
کاری بس��یار عظی��م محس��وب میش��ود ،نظام
لجستیکی در صنایع هوایی بسیار مهم است و این
نهضت توانست بخشی از قدرت هوایی را حفظ کند
و ای��ن کار با یک برنامه منس��جم در حوزه علمی و
فناوریانجامشد.بهگزارشمهر،ویگفت:درحوزه
پهپادها ما یک کشور قدرتمند هستیم و توانمندی
عملیات شناسایی و تهاجمی برون مرزی را داریم.

رییس مجلس:

آمریکا عامل توسعه درگیریها در منطقه است
رییس مجلس گفت :آمریکا با اقداماتی مبهم
ومجعولتحتعنوانمعاملهبزرگقرنباعث
توسعه درگیریها در منطقه میشود.

علی الریجانی رییس مجلس در س��ومین نشست
رؤسای مجالس حوزه اوراس��یا اظهار داشت :همان
طور که همه ما می دانیم از یک س��و محیط و فضای
جهانی ،همکاری های اقتصادی و توسعه ای ،در حال
تغییر است و رش��د و توسعه همه جانبه ،مبنایی برای
همکاری در زمینه توسعه منطقهای و بینالمللی شده
اس��ت که بیانگر یک تغییر پارادایمی در حوزه روابط
اقتصادی منطقهای -بینالمللی است ،از سوی دیگر
شاهد برخی سیاستهای چالشبرانگیز و تنشزا در
حوزههای مختلف از سوی برخی کشورها هستیم که
نه تنها فرایند رش��د و توسعه همهجانبه را تحت تاثیر
قرار داده بلکه اصل حاکمیت جهانی ،چندجانبهگرایی
وتجارتآزادراباچالشروبهروساختهاستومتاسفانه
این نگرشهای به شدت خودپرستانه و استکباری ،با
ادبیات نازی همراه شده و بر گرفته از توهم استراتژیک
اس��ت که به گواه تاریخ ،نتیجه آن ،بیثباتی و ناامنی
جهانی،اشاعههرجومرجگراییوتهدیدصلحوامنیت

نالمللیاست.
بی 
الریجان��ی ی��ادآور ش��د :اقدام��ات فراقانون��ی و
یکجانبهگرایانه قدرتهایی مانند آمریکا در برخورد با
شهایگستردهای
نالمللی،مشکالتوچال 
مسائلبی 
را ب��رای جامعه بینالملل��ی ایجاد ک��رده که خروج
غیرقانونی از برجام و تصمیم غیرقانونی این دولت در
مورد مسئله فلسطین مبنی بر اعالم قدس شریف به
عنوانپایتخت یک رژیم نامشروع ،اشغالگرو متجاوز،
خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و به هم زدن نظام
تعرفهای تجارت جهانی نمونههایی روشن از اینگونه
اقدامات است .وی تاکید کرد :اقدام خودخواهانه ،یک
جانبه و غیرقانونی دول��ت آمریکا در خروج از برجام و
برقراری مجدد تحریمهای ظالمانه علیه ملت بزرگ
ایران ،از جمل��ه عالئم هش��داردهنده ظهور مجدد
گفتمان پوس��یده و مندرس یکجانبهگرایی در روابط
بینالمللاست.
الریجانیدرادامهخطاببهرییسمجلسترکیهادامه
داد:بحرانسوریه،درحالتبدیلشدنبهزخمیکهنه
وبسیارپیچیدهاستوسالهاستکهمردماینکشوراز
بیثباتیوفقدانامنیترنجمیبرند،همینقدرتهای
مزاحم و ماجراجو باعث طوالنی شدن بحران سوریه

شدهاند و مانع اعمال حق تعیین سرنوشت مردم این
کشورهستند.

به داد مردم یمن برسید
الریجانی خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران
از س��ازمان ملل متحد و کش��ورهای موثر در بحران
یمن میخواهد به ج��ای صدور قطعنامههای ک ماثر
یا طرحهای غیرعملی که بیش��تر متجاوزان را برای
ادام��ه حم�لات غیرقانونی خود تش��جیع میکند،
تالشهایش��ان را در جهت توقف ف��وری حمالت،
اتخاذ تدابیر الزم برای انج��ام اقدامات فوری و موثر
در حفاظت از ج��ان و مال و امنی��ت غیرنظامیان به
ویژه زنان و ک��ودکان افزایش دهند .رییس مجلس
تأکید کرد :امروز به دلیل رفتار غیرمسئوالنه آمریکا
و جنایتکارانه رژیم صهیونیس��تی ،مردم فلسطین از
نظر شرایط زیستی در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند
و آمریکا تحت عنوان مبهم و مجعول معامله بزرگ
قرن به شیوههای غیرانسانی قصد دارند مردم مظلوم
فلسطینرااززندگیدرسرزمینخویشمحرومکنند،
این رفتار ستمکارانه به نتیجه نخواهد رسید و باعث
توسعه درگیریها در منطقه خواهد شد.

اروپا به تعهداتش عمل کند
الریجان��ی همچنین در حاش��یه برگزاری س��ومین
اجالس مجالس کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در
دیدار با رییس دومای دولتی فدراسیون روسیه ضمن
تشکر از روسیه به عنوان بنیانگذار برگزاری اجالس
اوراس��یا ،اظهار داش��ت :دو پارلمان ب��رای حمایت از
روابط دو کش��ور و توافقات فیمابین روسای جمهور
و دس��تگاههای دولتی دو کشور در خصوص اجالس
مبارزه با تروریس��م تالش زی��ادی کردند .الریجانی
تصریح کرد :رفتار آمریکاییها در مسائل بینالمللی
خیلیتندتروبامشکلترشدهاست،مابرایحفظبرجام
همچنان تالش میکنیم و انتظار داریم اروپاییها به
تعهدات خود هر چه سریعتر عمل کنند ،ضمن اینکه
همکاری اقتصادی و بازرگانی بعد از توافقات ولگاگراد
بهخوبیدرجریاناست.درپایانطرفیندرایننشست
بر اهمیت برگزاری دومین اجالس مبارزه با تروریسم
و افراط گرایی که در سطح روسای برخی پارلمانهای
کشورهای منطقه برگزار خواهد شد ،تأکید کردند .به
گزارش خانه ملت ،الریجانی در ادامه دیدارهای خود،
در دیدار با «بن علی ییلدیریم» رییس پارلمان ترکیه
هم دیدار و گفتوگو کرد.

خبر
با حکم آیتاهلل آملی الریجانی

حجتاالسالم سعدی
رییس دانشگاه امام صادق شد
(ع)

بنا بر تصویب هیأت امنای جامعه االمام الصادق علیهالسالم و با توجه
به پایان دوره ریاس��ت حجتاالسالم والمسلمین مهدوی کنی ،طی
حکمی از س��وی آیتاهلل آملی الریجانی رییس هیأت امنای جامعه
االمامالصادق(ع)،حجتاالسالموالمسلمینحسینعلیسعدیبرای
یک دوره سهساله به عنوان رییس دانشگاه امام صادق(ع) تعیین شد.
آیتاهلل آملی الریجانی در جلسه روز گذشته هیأت امنای جامعه االمام
الصادق(ع) از خدمات حجتاالسالم و المسلمین محمدسعید مهدوی
کنی در سه سال گذشته تقدیر و تشکر کرد .رییس جدید دانشگاه امام
صادق(ع) پیش از این رییس دانش��کده الهیات ،معارف اس�لامی و
ارش��اد این دانشگاه بوده است .به گزارش روابط عمومی دانشگاه امام
صادق(ع) ،بخشی از سوابق علمی و اجرایی رییس جدید دانشگاه امام
صادق(ع) عبارتند از :مدرس خ��ارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران،
مدرس رس��می س��طح عالی حوزه علمیه قم  ،1378-1385مدرس
رس��می س��طح عالی حوزه علمیه تهران  ،1385-1394تدریس در
مقاطع دکترای تخصصی ،کارشناسی ارشد ،کارشناسی ،دانشگاهها،
مدرس مراک��ز تخصصی حوزه علمیه قم س��طح  3و  ،4عضو هیات
علمی دانشگاه امام صادق(ع) ،امام جمعه موقت غرب تهران ،مشاور
رییسسابقمجلسخبرگانرهبری،ریاستدانشکدهالهیات،معارف
اسالمی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع) با حکم آیتاهلل مهدوی کنی،
عضو شورای دانشگاه امام صادق(ع) ،عضو کمیته فقهی فرهنگستان
هنرجمهوریاسالمیایران،عضوکمیتهفقهیبیمهمرکزیجمهوری
اسالمیایران،عضویتدرکمیتههایعلمیهمایشهایبینالمللی.

گزیده ها

راه حل مشکالت
تغییر مدیران نیست

اسحاق جهانگیری معاون اول
رییسجمهوری روز گذشته در
پنجمین همای��ش روزی ملی
روستا و عش��ایر ،اظهار داشت:
روستا کانون اصلی تولید کشور
اس��ت و از س��ازههای اصل��ی
هویتبخش��ی به کشورمان به
حساب میآیند .جهانگیری گفت :طرح پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
مناطق روستایی و عشایری به میزان  1.5میلیون دالر از سال گذشته با
اجازه رهبر معظم انقالب برای بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی
آغاز ش��ده است و تا به امروز نیمی از این مبلغ به تومان تبدیل شده و در
اختیار طرحها قرار گرفته است .معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه
برایحلمشکالتتنهاراهبرطرفکردنآنمدیرنیست،گفت:مدیران
با انگیزه بنبستها را میشکنند و مدیر باید راهکار ایجاد کند وگرنه پول
به اندازه کافی وجود داشته باشد ننه جان من هم میتواند کار پیدا کند .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاس��تجمهوری ،جهانگیری گفت :در
شرایط فعلی عرصه برای زندگی مردم تنگ شده و فشارهای اقتصادی
زیاد شده اس��ت .مدیران باید تصمیمات خوبی بگیرند تا از این شرایط
بتوانیمباسربلندیعبورکنیم.

تعیین سفرای جدید کشورمان
در چین و هند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امور خارجه کش��ورمان ،درباره
روند انتص��اب س��فرای جدید
جمهوری اسالمی ایران در هند
و چین اعالم کرد که س��فرای
جدید ب��رای س��فارتخانههای
جمهوری اسالمی ایران در پکن
و دهلینو تعیین شدهاند .وی هیچ اشارهای به اسامی افراد مدنظر برای
تصدی این دو سفارتخانه نکرد و افزود :بعد از طی مراحل و پروسههای
الزم اع��م از دریافت آگرمان و اس��توارنامه و  ...در خصوص این دو نفر
اطالعرسانیانجامخواهدشد.سخنگویوزارتخارجهدرادامهگفتوگو
بافارسدربارهسهسفیریکهقانونجدیدعدمبهکارگیریبازنشستگان
در قبال آنها اعمال خواهد شد نیز گفت :وزارت امور خارجه طبق قانون
عمل میکند و این افراد در زمان مقرر ،نمایندگی را ترک کرده و به تهران
بازمیگردند .در همین راستا «غالمعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم
ایران در سازمان ملل در نیویورک« ،علی ماجدی» سفیر ایران در آلمان
و«محمدابراهیمطاهریانفرد»سفیرایراندرترکیهدرشمولاینقانون
قرارمیگیرند.

ایران از دادگاه الهه
سوءاستفاده سیاسی میکند!

«مای��ک پمپئو» وزی��ر خارجه
آمریکا پس از برگ��زاری اولین
جلسه دادگاه الهه در خصوص
پرونده مص��ادره ام��وال بانک
مرکزی ای��ران در آمری��کا ،در
اظهارات��ی واه��ی ،ای��ران را به
سوءاستفاده از این دادگاه متهم
کرد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،ویدربیانیهایبااشارهبهآغازجلسات
رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه الهه درباره توقیف
اموال کش��ورمان ،ادعا کرد :همانطور که پیش از این نیز اعالم کردهام
شکایت ایران در دیوان بینالمللی دادگستری سوءاستفاده از این دادگاه
برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است.

گرمی روابط پاکستان و ایران
خاری در چشم دشمنان

پای��گاه اینترنت��ی دیلیتایم��ز
پاکس��تان ،در گزارش��ی تحت
عنوان «امروز ضرورت توس��عه
روابطپاکستانوایرانبیشازهر
زمان دیگر احساس میشود»،
نوشت:ایراندرمنطقهخاورمیانه
با داش��تن نهص��د کیلومتر مرز
مشترک ،همسایهای استراتژیک و مهم برای پاکستان به شمار میرود
و دو کشور از روابط مذهبی و فرهنگی عمیق برخوردارند .این گزارش
افزود :ایران و پاکستان توافق کردهاند تا حجم مبادالت تجاری دوجانبه
را تقویت کنند و طی س��الهای آین��ده ارزش آن را به پنج میلیارد دالر
برسانند .همچنین تقویت مناسبات صلحآمیز ایران و پاکستان میتواند
تنشهایمرزیرامهارکندوباریشهکنیتروریسم،صلحوثباترابرای
منطقه به ارمغان بیاورد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،دیلیتایمز تأکید
کرد :گرمی روابط پاکستان و ایران خاری در چشم دشمنان است.

