
  گزارش

مقاومتفعالدرمصافارادهها
فرصت 60روزه ایران به اعض��ای غربی گروه 1+4 و آغاز برداش��تن 
گام های عملی ب��رای باورپذیر کردن ای��ن ضرب االجل عماًل صحنه 
مواجهه غرب با ایران را وارد عرصه جدیدی کرده که البته بقا و تداوم 
آن و تبدیل آن به تغییر عملی در سیاست ها و راهبردهای مواجهه با 
ایران مس��تلزم اراده جدی تر ایران و ورود همه ظرفیت دستگاه های 
اجرایی به صحنه برای احقاق حقوق ایران در این عرصه است که این 

روزها به نقطه اوج خود رسیده است.
آنچه این  روزها در واکنش ه��ای قدرتمندانه ایران ب��ه جنگ روانی 
دشمن در بهره گیری از حرکت یک ناو هواپیمابر به منطقه اتفاق افتاد 
و نشان داد اراده ایران برابر هر آتش افروزی احتمالی دشمن پاسخی 
کوبنده است، عماًل بهره گیری از ظرفیت بازدارندگی دفاعی در برابر 
تهدیدات احتمالی بود و قابلیت خود را اثبات کرد. پاسخی که در کنار 
برخی تحوالت نظامی در منطقه که از جنگ سه روزه در غزه آغاز شده 
بود و به دشمن ثابت کرد که این میدان، میدان مناسبی برای آزمایش 

تکراری شکست های گذشته نیست.
اما در عرص��ه اقتصادی به عنوان تنها میدانی که برای دش��من برای 
»شکست اراده مردم ایران« باقی مانده ظرفیت های ما کمتر از ظرفیت 
عرصه دفاعی نیس��ت و البته الزمه آن تبدیل این ظرفیت های بالقوه 
به ظرفیت  بالفعل و تحقق بازدارندگی اقتصادی اس��ت که می تواند 
همچون عرصه دفاعی محاسبات دشمن را بر هم بریزد که آثار آن را 
از هم اکنون در سردرگمی و استیصال کاخ سفید دربرابر مردم ایران 
می توان دید که مصداق آن سخنان اخیر ترامپ است که هنوز منتظر 

زنگ خوردن تلفن کاخ سفید از سوی ایران است.
اهمیتی که صدای این زنگ برای هیئت حاکمه کاخ سفید دارد، تنها 
و تنها القای شکست »اراده« مردم ایران است وگرنه ترامپ نشان داده 
که به هیچ یک از وعده ها و امضاهای خود نیز پایبند نیست، چه برسد 

به امضای کری در پای توافقنامه برجام. 
پیش از این اشاره ش��د که ترامپ در کارنامه دو سال و نیمه گذشته 
خود هیچ دستاوردی برای جامعه امریکا نداشته، نه در مذاکره با کره 
شمالی موفق بود، و نه توانست ناتوی عربی را شکل دهد و نتوانست 
امنیت اسرائیل را حفظ کند و نه معامله قرنی را به پیش برد و در یمن 
هم که شکس��ت خورد و اگر نبود حماقت و مزدوری آل س��عود که با 
شیردهی عماًل به اقتصاد داخلی امریکا رونق داد، اما جهان اسالم را با 
مصائب دشواری مواجه ساخت، تیم حاکم بر کاخ سفید حرفی برای 
گفتن ندارد و این گام آخر را نیز اراده مردم ایران به شکستی دیگر برای 

ابرقدرت پوشالی جهان تبدیل خواهد کرد.
این گام مردم ایران که در هفته های اخیر آغاز شده است، جهت تحقق 
عملی و تکمیل خود نیاز به چند اقدام اساس��ی دارد که ابعاد آن را به 
درستی در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام 

در شامگاه سه شنبه 98/2/24 می توان دید.
1- قطع امید به مذاکره اولین گام است. این امر خوشبختانه در عین 
اینکه در کالم مسئوالن اجرایی کشور تکرار می شود، در حوزه نخبگی 
و جریانی کشور نیز بازتاب داشته است. به عبارت دیگر اکنون به رغم 
چهل س��ال گذش��ته هیچ گروه، جریان و فعال نخبه ای را در عرصه 
سیاس��ی کش��ور نمی توان یافت که مذاکره با امریکا را نتیجه بخش 
بداند، اگرچه چی��زی را که ترامپ دنبال آن نیس��ت مذاکره منطقی 
است، بلکه او دنبال یک گفت و گوی فرمایش��ی و ارائه یک نوشته ای 
همچون برخورد اولیه با کره شمالی است که البته آن هم به شکست 
رسید. اینکه ترامپ از ش��روط دوازده گانه پمپئو در مواجهه با ایران 
تنها به شرط نداشتن »سالح  هسته ای« عقب نشسته، عمال اذعان به 

شکست در گام های گذشته است.
2- باور به اینکه مش��کالت اقتصادی کش��ور قابل حل است، اگرچه 
تحقق آن و دفع آس��یب های موج��ود، نیازمند مدیریت ش��جاعانه، 
امیدوارانه، جهادی و همراه با اشراف میدانی بر مشکالت و عدم انفعال 
در برابر دشمن و ش��رطی نکردن اقتصاد به مس��ائل خارج از اختیار  
اس��ت، مؤلفه هایی که ضعف دولت و دس��تگاه های اجرایی در آن در 
سال های اخیر سبب پیشرفت گام به گام دشمن شده است. در زمینه 
تأثیر این مؤلفه ها تنها می توان به عملکرد بانک مرکزی اشاره کرد که 
با یک برنامه ریزی و عمل میدانی به رغم اینکه ضعف در بقیه عرصه ها 

کماکان وجود دارد، دولت موفق به مهار تالطم های ارزی شد.
3- بهره گیری از جوانان و نیروهای باانگی��زه و انقالبی در مواجهه با 
این شرایط بارها توصیه شده است. دولت شاید این مهم را در عرصه 
مقابله با سیل تجربه کرده باش��د. کافی است شرایط کشور و به ویژه 
نقاط سیل زده را اگر این ظرفیت  به میدان نیامده بود تصور کنیم، اما 
حضور خالصانه و بدون توقع و چشمداشت ظرفیت  نیروهای انقالبی، 
کش��ور را از یک بحران نجات داد و نشان داد که به رغم گذر از چهل 
سال از انقالب، این ظرفیت ها همچون گذش��ته و یا حتی پرشورتر 
وجود دارد، تنها کافی است آقای رئیس جمهور حلقه بسته دور خود 
را که از فرسودگان سیاس��ی و منفعت طلبان اقتصادی شکل گرفته 
است بگشاید و به این نیروها میدان بدهد. آیا جز این است که ایشان 
بر ناتوانی کنترل بازار اذعان داشته و معاون اولش هم بر این ناتوانی 
اعتراف می کند، احاله دادن مشکالت به نداشتن اختیار از هرکسی 
پذیرفته باش��د از ایش��ان پذیرفته نیس��ت، عمل انقالبی، انسانی، 
اسالمی و مردمی این است که آقای روحانی در این ماه های باقیمانده 
این حلقه را ش��کافته و توهم ناکارآمدی نظام را که دشمنان تبلیغ 
می کنند شکس��ته و در عرصه اجرا میدان را به نیروهای انقالبی و با 
انگیزه بسپارد و خود سود سیاسی اش را ببرد و نوش جانش، چرا که 

مشکالت مردم حل و دشمن ناامید می شود.
4- ترامپ در طول تاریخ تحوالت جهانی، چهره واقعی اس��تکبار و 
نظام سلطه را به روشن ترین وجه ممکن آش��کار ساخته است، چه 
در مواجهه با سعودی ها که به خاطر تسلیم شان در برابر کاخ سفید 
از بدترین تعبیرها اس��تفاده کرد و چه در برابر انقالب اس��المی که 
به دلیل ایس��تادگی و مقاومت، صریح ترین و عریان ترین ش��روط را 
برای تس��لیم مردم ایران مطرح می کند. این صراحت که باید آن را 
قدر دانس��ت، تکلیف ملت و دولت  جمهوری اسالمی ایران را کاماًل 
آشکار کرده است. برجام و مذاکرات هسته ای که کند کردن اقتدار 
هسته ای ایران را به همراه  داشت، آن را به کند کردن اقتدار موشکی 
و منطقه ای در برجام ه��ای دیگر امیدوار کرده و فش��ارها به همین 
دلیل بود، اکنون که با بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی و اقدام ایران 
به گشایش قفل های برجامی عماًل به شکست روند مذاکره و اعتماد 
به دش��من اذعان داریم، پس برای کاس��تن از هزینه های بیشتر در 
آینده گزینه مقاومت راه گشای انقالب در این شرایط حساس است. 
مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام نقشه این انتخاب را به 
روشنی ترسیم و می فرمایند در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود 
ندارد، یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها یا مقاومت و ایستادگی 
که تجربه ما در جمهوری اسالمی نشان می دهد که هرجا در مقابل 
دشمن مقاومت کردیم جواب گرفتیم. ایش��ان با تأکید بر اینکه در 
این مواجهه نیز امریکا ناچار به عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت 
ایران خواهد ش��د، مقاومت را با جنگ و درگیری متفاوت دانسته و 
یادآور می شوند، بحث مقاومت بحث برخورد نظامی نیست و اینکه 
برخی در روزنامه یا فضای مجازی مسئله جنگ را مطرح می کنند، 
حرف بیخود و غلطی است. بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم 
نخواهد شد چرا که ما ابتدا به س��اکن هیچ گاه دنبال جنگ نیستیم 
و آنها هم می دانند که جنگ به صرفه ش��ان نیس��ت و آن��گاه تأکید 
می کنند که رویاروی��ی کنونی برخورد اراده هاس��ت و چون ما اراده 
قوی تری داریم و به خدا توکل می کنیم ان ش��اءاهلل آینده خوبی در 

انتظار مردم ایران است.

عباسحاجینجاری

سالمی:مقیاسعملاطالعاتسپاه 
کلجغرافیایتهدیدعلیهایراناست

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
مراسم توديع و معارفه مسئوالن اطالعات سپاه 
با اش�اره به تصميمات جديد نظام در مقابله با 
توطئه ه�ای امريكا گف�ت: »دش�منان ديگر 
ما هم مث�ل امريكا قاعده من�د عمل می کنند 
و ه�رگاه احس�اس خط�ر می کنند از م�ا دور 
می شوند؛ آنها بر اين باور بودند که هرچه فشار 
را تش�ديد کنيم، ايرانی ها عكس العمل نشان 
نمی دهند، اما با تصميم گيری ها و اقدامات اخير 
جمهوری اسالمی مفروضات آنها فرو ريخت.«

سردار سرلشکر پاسدار حس��ین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین تکریم 
و معارفه مسئوالن اطالعات س��پاه در سخنانی با 
نقد فلسفه سیاسی امریکا اظهار کرد: »ریشه اصلی 
شکست های امریکا در فلسفه سیاسی این کشور 
نهفته است که در بند کشیدن، وابسته کردن و اسیر 
کردن کشورها و ملت ها از جمله شاخص های آن 
است. این فلسفه برای امریکایی ها نه تولید قدرت، 
که تنها تولید دش��من کرده اس��ت؛ به گونه ای که 
امروز شکست و افول مدنیت سیاسی آنها را رقم زده 
است.« عضو شورای عالی امنیت ملی در ادامه نبرد 
اطالعاتی بین ایران و امریکا را یک واقعیت جدی 
دانست و افزود: »ما امروز در فضای جنگ تمام عیار 
اطالعاتی با امریکا و جبهه دشمنان انقالب و نظام 
اسالمی هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی 
و عملیات س��ایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی 
عمومی و القای رعب و وحشت است و در این نبرد 

لحظه ای از اندیشیدن به امریکا و تمرکز بر دشمن، 
تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید غافل 
ش��ویم.« وی تحوالت و رخدادهای اخیر را کارگاه 
امریکاشناسی پیش روی ملت ها قلمداد و تصریح 
کرد : »دشمنان دیگر ما هم مثل امریکا قاعده مند 
عمل می کنند و هرگاه احساس خطر می کنند از ما 
دور می شوند؛ آنها بر این باور بودند که هرچه فشار را 
تشدید کنیم، ایرانی ها عکس العمل نشان نمی دهند، 
اما با تصمیم گیری ها و اقدام��ات اخیر جمهوری 

اسالمی مفروضات آنها فرو ریخت.«
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امریکایی ها هم اینک 
با دامنه وسیعی از ریس��ک های ناشناخته مواجه 
شده اند، خاطرنش��ان کرد: » نظام سیاسی امریکا 
ترک برداشته و استحکام خود را از دست داده است، 
این نظام ظاهر و هیکلی مهیب دارد، اما دچار پوکی 
استخوان اس��ت؛  در حقیقت داستان امریکا مانند 
برج های تجارت جهانی است که با تحمل ضربه ای 

ناگهان فرو می ریزند.«
سرلش��کر س��المی موقعیت جمهوری اسالمی و 
ملت ایران را مطمئن و خ��وب ارزیابی و با تأکید بر 
اینکه س��اختمان های بزرگ در حین فرو ریختن 
خطرآفرین نیز هس��تند، گف��ت: »هیمنه امریکا 
در روند زوال قرار گرفته و در حال نزدیک ش��دن 
به انتهای خود اس��ت و در عین ح��ال باید مراقب 
خطرهای محتمل در چنین ش��رایطی باشیم؛ در 
حالی که قدرت ایران اس��المی ظهور و در مس��یر 

بالندگی و تثبیت قرار دارد.«

فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت تشخیص نقاط 
تهدید و محاسبه درست و دقیق اقدامات و دستور 
کارهای مأموریتی، مقیاس عمل اطالعات سپاه را 
کل نظام و انقالب و جغرافی��ای تهدید علیه ایران 
برشمرد و تأکید کرد: » ما در جنگ اطالعاتی قادر 
به شکست دشمن هستیم؛ اینکه اراده دشمن برای 
به کارگیری قدرت را س��لب کنیم، به مفهوم خلع 

سالح دشمن است.«
وی در پایان با بیان اینکه از آنجا که اطالعات قدرت 
ساز است، نیازمند مصونیت اس��ت، تصریح کرد: 
»تقوا در عرصه اطالعات از هر مقوله ای مهم تر است؛ 
بر این اساس باید از نظر معنوی خود را هر روز قوی تر 
سازیم و بدانیم ایمان و توکل به خدا،  انس با قرآن 
و نماز، صبر پیشگی، دل های مستحکم و قلب های 
مطمئن و حرکت در صراط مس��تقیم الهی ضامن 

موفقیت نیروهای اطالعاتی است.«
      نقش و جاي�گاه اطالعات س�پاه در گذر 

زمان
از ابتداي پیروزي انقالب اسالمي یکي از مهم ترین 
تهدیدهاي دشمنان علیه این نظام نوپا فعالیت های 
ضد امنیتي و براندازانه در قالب های گوناگون بوده 
است. ترورهاي گروهک تروریس��تي فرقان، قیام 
مس��لحانه گروهک منافقین علیه نظام جمهوري 
اسالمي، تالش براي کودتا در قالب طرح قیام، نفوذ 
در ارکان مختل��ف نظام تنها بخش��ي از طرح های 
ضد امنیتي دشمنان علیه نظام جمهوري اسالمي 
ایران بوده و از همین رو س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمي به عنوان بخشي از وظیفه ذاتي خود برخورد 
با تهدیده��اي امنیتي را در دس��تور کار خود قرار 
داده اس��ت. در آغاز پیروزي انقالب اسالمي اداره 
تحقیقات و اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
این وظیفه را بر عهده داش��ت و از آن زمان تاکنون 
ساختار اطالعاتي این نهاد انقالبي براي مواجهه با 
تهدیدات جدیدتر تغییرات ساختاري فراواني را به 

خود دیده است. 
جدی ترین و پایدارترین تغییر در این ساختار تبدیل 
معاونت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
سازمان اطالعات پس از طي پروسه  ای طوالني در 
فرماندهی کل س��پاه، نیروهای مسلح و در نهایت 
دفتر فرماندهی کل قوا پس از آغاز فتنه س��ال 88 
بود که این تغییر در پاسخ به توطئه های دشمنان 
در جریان فتنه سال 88 صورت گرفت.حاال و پس از 
تغییر فرماندهي کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
شاهد تغییراتي در ساختار اطالعات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي هستیم.
     ابقاي حجت االسالم طائب

به گزارش سپاه نیوز، روز گذش��ته در مراسمی با 
حضور سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه، 
در پ��ی تغییر س��اختار در حوزه اطالعات س��پاه، 
حجت االسالم والمسلمین حسین طائب به عنوان 
مس��ئول اطالعات سپاه و سردار س��رتیپ پاسدار 
حسن محقق نیز با عنوان جانشین اطالعات سپاه 
معرفی و از خدمات سردار سرتیپ پاسدار حسین 

نجات قدردانی شد.
حسین طائب در سال 1342 در تهران متولد شد 
و پس از طي دوران تحصیلي ابتدایي و متوس��طه 
در مدارس محله 17 ش��هریور ته��ران، به جرگه 
طلبگي پیوست و دروس حوزوي را در حوزه هاي 
علمیه تهران، قم و مشهد تا س��طح خارج سپري 
کرد. وي درس خ��ارج فقه و اصول را نزد اس��اتید 
عالي قدر و حضرات آیاتي چون شیخ جواد تبریزي، 
فاضل لنکران��ي و مقام معظم رهب��ري فرا گرفت. 
طائب، پ��س از تصدي مس��ئولیت هاي مختلفي 
چون معاون فرهنگي س��تاد مش��ترک و فرمانده 
دانشکده فرهنگي دانش��گاه امام حسین)ع( سپاه 
و فرماندهي نیروي مقاومت بسیج، در سال 88 به 
ریاست سازمان اطالعات سپاه منصوب شد. سردار 
حسن محقق نیز از جانبازان هشت سال دفاع مقدس 
و از رزمندگان لشکر 27 محمد رسول اهلل است که 
پیش از این ،ریاست معاونت اطالعات راهبردي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي را بر عهده داشت. همچنین 
سردار حسین نجات طی حکمی از سوی سرلشکر 
سالمی فرمانده کل سپاه به عنوان معاون فرهنگی و 

اجتماعی سپاه منصوب شد.
سردار نجات پیش از این قائم مقام اطالعات سپاه بود 
که از دیروز جای خود را به سردار حسن محقق داد. 
پیش از این سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی 
و اجتماعی سپاه بود که با حکم فرمانده معظم کل قوا 
به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شد.

      سپاه نيوز: سرلشکر باقری، رئیس س��تاد کل نیروهاي مسلح در 
پیام های جداگانه ای انتصاب سردار فدوی به سمت جانشین فرمانده 
کل سپاه و سردار نقدی به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه را تبریک 

گفت.
      ايرنا: حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي، نماینده  ولي فقیه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن از هر ابزاری برای 
لطمه زدن به انقالب استفاده می کند، گفت: امروز تقابل جبهه انقالب 

با جبهه استکبار حساس تر از هر زمان دیگری است.
      مهر: مرتضي حاجي، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
با بیان اینکه دولت سناریویی برای مدیریت رفتارهای ترامپ نداشت، 
گفت: جریان اصالحات باید به میزانی که نقش داشته است، پاسخگوی 

عملکرد دولت باشد.

ژه
وی

 بستنتنگههرمز 
تئوریاسرائیلیاست؟!

اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه ای با روزنامه 
آرمان در پاسخ به این سؤال که »عنوان می شود اگر نفت ایران از 
تنگه هرمز عبور نکند ما اجازه نخواهیم داد نفت دیگر کشورهای 
صادرکننده نیز از این تنگه عبور کند. تحلیل ش��ما در باب این 
موضوع چیست«، مدعی شده که »هیچ کس نگفته ایران قصد دارد 
تنگه هرمز را ببندد. تاکنون هیچ کدام از مسئوالن رسمی جمهوری 
اسالمی عنوان نکرده اند که ایران قصد دارد تنگه هرمز را ببندند. این 
چیزی است که اسرائیلی ها به دنبال ایجاد آن هستند. ایران همواره 
در طول تاریخ ضامن حفظ امنیت آبراهه تنگه هرمز بوده و در آینده 
نیز خواهد بود. ایران با هر تهدیدی برای بستن تنگه هرمز مقاومت 
می کند و هیچ گاه به دنبال بستن این تنگه نبوده و نخواهد بود. موج 
خبری ناشی از این مسئله نیز توسط اسرائیل ایجادشده که قصد 
دارند در بین کشورهای منطقه تنش و درگیری ایجاد کنند. کسانی 
که چنین مسائلی را مطرح می کنند به دنبال این هستند که به افکار 

عمومی جهان این نکته را القا کنند که ایران در تنگه هرمز به عنوان 
یکی آبراهه های حیاتی جهان اخالل ایجاد می کند«.

این البته اولین بار نیست که کسی از جریان های حامی دولت روحانی، 
موضعی را که با آن مخالف است، به اسرائیل منتسب می کند. بارها 
منتقدان برجام را در سال های گذشته به »هم نوایی با اسرائیل« متهم 
کردند. این بی اخالقی سیاسی و رسانه ای حاال به موضوعی رسیده که 
برخالف تصور اکبر ترکان موضع رسمی ایران هم بوده است. روحانی 
در آذر سال 97، در جمع مردم شاهرود در واکنش به تصمیم امریکا 
برای تحریم نفت کشورمان تأکید کرده بود: »بدانید که اگر روزی 
امریکا بخواهد جلوی صادرات نف��ت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج 
فارس صادر نخواهد شد.« رئیس جمهور همچنین در تیر ماه 97 در 
دیدار ایرانیان مقیم سوئیس گفت: »امریکایی ها مدعی شده اند که 
می خواهند به طور کامل جلو صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی 
این حرف را نمی فهمند، زیرا این اصالً معنی ندارد که نفت ایران صادر 
نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما می توانید این کار را 
انجام دهید تا نتیجه آن را ببینید.« گرچه این تهدیدها تلویحی بیان 
می شود، اما همه معنای این تهدید را به خوبی متوجه می شوند. مقام 

معظم رهبری هم در 30 تیر 97 در دیدار وزیر خارجه، مدیران ارشد 
این وزارتخانه و سفرا و رؤسای هیئت های نمایندگی ایران در خارج 
از کشور، سخنان رئیس جمهور را در سفر به اروپا مبنی بر اینکه »اگر 
نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد 
شد« سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و 
افزودند: »وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه مواضع 
رئیس جمهور است«. حاال می شود گفت بستن تنگه هرمز موضع 

اسرائیلی هاست؟!
اکبر ترکان پیش از مش��اور رئیس جمهور بود و وقتی به دلیل 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید از سمت خود 
کنار می رفت، با دلخوری و گالیه ای��ن کار را انجام داد. او همان 
دوران مش��اور رئیس جمهور بودن، در اظهارنظری جنجالی و 
قابل تأسف گفته بود: »ما ایرانیان قدرت رقابت در هیچ صنعتی 
جز قرمه سبزی و آبگوشت بزباش را نداریم«! در واقع ترکان که 
روزی با چنین جمله ای ایرانیان را تحقیر کرد، حاال هم نقطه قوتی 
همچون تنگه هرمز را که ابزار قدرتی در دست کشور است، تبدیل 

به موضع اسرائیلی ها می کند.

آيت اهلل نوری همدانی:
همهمشکالترانبایدبهتحریمهاگرهزد

آي�ت اهلل ن�وری همدان�ی امري�كا و نوک�ران آن را رو ب�ه 
اف�ول دانس�ت و گف�ت: امري�كا آرزوی شكس�ت اي�ران 
را به گ�ور می ب�رد چراکه از ه�ر زمان ديگ�ری درمانده تر اس�ت.

به گزارش رس��ا، آیت اهلل حس��ین نوری همدانی در دیدار ش��ماری از 
گروه های تبلیغی مازندران با اش��اره به نبرد ام��روز اراده ها بین ایران و 
استکبار گفت: انقالب اسالمی تا به امروز از خطرات فراوانی عبور کرد و 
بدون شک با توکل به خدا، تبعیت از رهبری، وحدت مردم و خودباوری 

مسئوالن مشکالت حل خواهد شد.
وی وضعیت فعلی امریکا و نوکران منطقه ای آن را رو به افول دانست و 
افزود: امروز امریکا با تمام قدرت به میدان آمده تا ملت ایران را شکست 
دهد ولی با عنایت خداوند این آرزو را به گور خواهد برد چراکه امریکا از 

هر زمان دیگری درمانده تر است.
آیت اهلل نوری همدانی تأکید کرد: مش��کل دش��من این است که ملت 
کهن و باسابقه و متدین ایران را نمی شناسد و نمی داند که مردم ایران 
با معنویت پیشرفت کرده اند.وی ادامه داد: دشمن بداند در رأس نظام 
رهبری مقتدر و ش��جاع  وجود دارد که با معنویت و توکل و توسل تا به 
امروز توانسته تمام نقشه های آنها را پیش بینی کند و شکست دهد.استاد 
برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: مسئوالن نیز به گوش 
باشند و از نظرات رهبری تبعیت کنند و بدانند که هر جا به نظرات رهبری 
کم توجهی شد ضرر کردیم.این مرجع تقلید گره زدن همه مشکالت با 
تحریم را نادرست دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: با مدیریت و نظارت و 

همچنین مصرف صحیح می توان بخشی از مشکالت را حل کرد.

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي:
اظهاراتاشخاصدرموضوعاتراهبردی

فاقدوجاهتاست
سخنگوی ش�ورای عالی امنيت ملی گفت: مجموعه سياست های 
راهبردی نظ�ام در حوزه های مختل�ف در فرايندی تعريف ش�ده 
و از س�وی ش�ورای عالی امني�ت ملی تعيي�ن و اب�الغ می گردد.

به گزارش دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی، کیوان خسروی اظهار 
داشت: اظهارات ش��خصی افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط، تأثیری 
بر تصمیمات ذکر شده ندارد. وی با اش��اره به برخی اخبار منتشر شده 
در مورد چگونگی تعیین و اجرای سیاس��ت های مرب��وط به مدیریت 
تنش های منطقه ای که به یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
منتسب گردیده است، گفت: تنها نهاد صاحب صالحیت برای اظهارنظر 
در موضوعات راهبردی کشور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و 
اظهارنظرهایی که خارج از این مجرا بیان می گردد فاقد وجاهت است. 

اظهارنظر سخنگوي شوراي عالي امنیت ملي پس از آن صورت گرفته 
است که حش��مت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیس��یون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس اخیراً در توئیتی نوشته است: باالترین مقامات 
ایران و امریکا جنگ را رد کرده اند، اما بازیگران ثالثي براي ویران کردن 
بخش بزرگي از دنیا عجله دارند. باید یک میز قرم��ز در عراق یا قطر از 
مسئوالن دو طرف تشکیل شود. کار ویژه این میز مدیریت تنش است. 

فالحت پیش��ه دیروز در مقام پاسخگویي به س��خنگوي شوراي عالي 
امنیت ملي برآمد و در توئیتی دیگر نوشت: با احترام خطاب به سخنگوي 
شوراي عالي امنیت ملي،  آن شورا مسئول تصمیم گیری در موضوعات 
کالن سیاست خارجي است ولي اجازه تحدید اظهارنظر را ندارد. به ویژه 
آنکه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مدیریت تنش ، بازیگران ثالث را بر این 

موج منفي سوار کرده است.
اینکه دو مقام ارشد سیاس��ي و امنیتي به رغم جلس��ات متعدد کاري 
مشترک، دعواهاي خود را به کف توئیتر و رس��انه می آورند، از عجایب 

روزگار است.

تصویبطرحتسهیلورفعموانعتولید
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روز شنبه به رياست رئيس 
جمهور و با حضور رؤساي قوه مقننه و قضائيه و ديگر اعضا تشكيل شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاس��ت جمهوري در این جلسه، 
بررس��ي طرح »تس��هیل و رفع موانع تولید« در جهت رون��ق تولید و 
توانمندسازي بنگاه هاي تولیدي به تصویب رسید. به موجب این تصمیم، 
ش��رکت هاي حائز ش��رایط بند »ز« تبصره 10 قانون بودجه سال 97، 
مي توانند تا پایان سال 98 با تجدید ارزیابي دارایي خود، سرمایه شان را 

افزایش دهند و از معافیت مالیاتي مربوط برخوردار گردند. 
همچنین به س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید اجازه داده ش��د که به 
منظور جلوگیري از تعطیلي بنگاه هاي تولیدي که طرح احیاي تولید 
و ساماندهي ملي آنها به تأیید س��تاد رسیده است، در مورد استمهال و 

تقسیط برخي از بدهي هاي آنها تصمیم گیري نماید. 
در بخش دیگري از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات، گزارشي 
از برنامه تولید و تأمین نیازهاي مخابراتي کشور را ارائه کرد و تصمیمات 
الزم براي پشتیباني از گس��ترش خدمات مخابراتي و حمایت از به روز 

رساني فناوري هاي ارتباطي و تأمین مالي پروژه ها اتخاذ شد. 

وزارت خارجه اعالم کرد
اظهاراتامیراحمديبياساسومغرضانهاست

اظه�ارت  ب�ه  واکن�ش  در  اي�ران  خارج�ه  ام�ور  وزارت 
هوش�نگ امي�ر احم�دي اع�الم داش�ت: اتهام�ات و افتراه�اي 
نامب�رده ب�ه وزي�ر ام�ور خارج�ه و نظ�ام آنچن�ان بي اس�اس و 
مغرضان�ه اس�ت ک�ه ارزش هي�چ گون�ه پاس�خگويي ن�دارد. 
به گزارش ایرنا، روابط عمومي وزارت امور خارجه روز گذشته در واکنش 
به اظهارات بي اساس اخیر هوشنگ امیر احمدي اعالم کرد: متأسفیم 
که در جمهوري اسالمي ایران حمله به وزیر امور خارجه آنچنان حاشیه 
امني براي برخي افراد با انگیزه هاي مش��کوک ایجاد کرده است تا هر 
اتهام سخیفي را به نظام نسبت دهند.  روابط عمومي وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: تمامي اتهامات و افتراهاي نامب��رده به وزیر امور خارجه و 
نظام آنچنان بي اساس و مغرضانه است که ارزش هیچ گونه پاسخگویي 

ندارد. 
هوشنگ امیراحمدي، فعال و کارشناس مسائل سیاسي در جدیدترین 
مصاحبه خود اتهاماتي را علیه رئیس جمهوري و محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه مطرح کرده است. 
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      خبر

اروپايي ه�ا باي�د بدانن�د اگ�ر برجامي وجود نداش�ته باش�د 
و فقط جس�دش بمان�د، طرفين در آين�ده فقط بايد س�ر قبر 
برج�ام بروند؛ آنه�ا نبايد فكر کنن�د برجامي فق�ط در حد نام 
وج�ود دارد و آنه�ا کار عملي انج�ام ندهند، چرا ک�ه آن وقت 
مجبور مي ش�وند هزينه ه�اي امنيت�ي آن را پرداخ�ت کنند. 
حمیدرضا آصفي در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابي تحوالت اخیر منطقه 
خاورمیانه گفت: روشن است که شرایط منطقه متشنج است و در این 
تردیدي نیست. اتفاقاتي هم در فجیره امارات به وقوع پیوسته که البته 
کشورهایي مثل آلمان اعالم کردند که مشخص است هیچ ردپایي از 
جمهوري اسالمي ایران در این اتفاقات وجود ندارد. واضح است که اگر 
ایران به گونه اي در این مسئله دخالت داشت، در یکي دوساعت اول با 
خبرسازي و طراحي تبلیغاتي در بوق و کرنا کرده و انواع موضوعات را 
مطرح مي کردند؛ اینکه مدتي هم از این ماجرا گذشته آنها در حال تفکر 

هستند که چگونه مي توانند طراحي هاي جدیدي انجام دهند. 
این دیپلمات پیشین گفت: در همین رابطه برخي رسانه هاي عربي 
هم مطالبي منتشر کردند مبني بر اینکه نیرویي مي تواند این کار را 
انجام دهد که عالوه بر دارا بودن س��رویس هاي اطالعاتي پیشرفته با 
برخي کش��ورهاي عربي هم در ارتباط بوده و اطالعات ریزي داشته 

باشد. وي افزود: آنها در نهایت هم این گونه نتیجه گیري کرده بودند که 
تنها طرفي که با این شرایط مطابقت دارد، رژیم صهیونیستي است و 
با توجه به اینکه اسرائیل تالش مي کند پاي امریکا بیش از گذشته به 
منطقه باز شود، ماجراي فجیره اگر کار عربستان نباشد قطعاً کار رژیم 

صهیونیستي است.  
آصفي در رابطه با اختالف هاي کاخ سفید در خصوص نوع برخورد با 
ایران گفت: بعید مي دانم در نوع نگرش و نوع رویکرد به ایران اختالفي 
در واشنگتن وجود داشته باشد، ولي در روش قطعاً اختالفاتي وجود 
دارد کما اینکه بین اوباما و ترامپ هم در روش اختالف وجود داشت اما 
هر دو به دنبال تضعیف حداکثري تهران بودند. وي ادامه داد: در کاخ 
سفید هم نسبت به روش ها ممکن است تفاوت دیدگاه باشد و البته 
برخي احتمال مي دهند این تفاوت دیدگاه تقسیم کار است که بولتون 
در اظهاراتي تهران را تهدید کرده و بعد ترامپ صحبت هاي دیگري را 
مطرح کند ولي ممکن است اختالف نظر هم وجود داشته باشد. البته 
ما به زمان انتخابات در امریکا هم نزدیک مي شویم و ترامپ سر دوراهي 
مانده اس��ت. جنگ، آراي رئیس جمهور فعلي ایاالت متحده را پایین 
مي آورد و از جنگ چیزي عایدش نخواهد ش��د؛ چراکه وي پیش تر 
هم گفته بود عالقه اي به جنگیدن ن��دارد و آغاز جنگ جدید، خالف 

ادعاهاي انتخاباتي وي است.  سفیر پیشین ایران در فرانسه در پاسخ به 
این سؤال که تنش هاي موجود در منطقه تا چه میزان این فرصت را به 
اروپا مي دهد تا به رغم اتمام حجت تهران، به عدم اجراي تعهدات خود 
تداوم ببخشد هم گفت: امیدوار هستیم اروپا به این میزان عاقل باشد 
که بي عملي خود در قبال برجام را پایان ببخشد. آصفي ادامه داد: البته 
این اشتباه است که فکر کنیم اروپا بعد از خروج ترامپ، تعهدات خود 
در قبال تهران را به حالت تعلیق درآورد؛ در زمان حضور اوباما یک سال 
تا یک سال و نیم زمان وجود داشت اما اروپا در آن زمان هم کار چندان 
جدي انجام نداد. البته این اتمام حجتی که تهران اعالم کرده شاید اروپا 
را وادار به تفکر کند. وي افزود: البته اروپا بارها اعالم کرده که برجام یک 
توافق امنیتي اس��ت و براي همین هم هیچ گاه به دنبال عادي سازي 
اقتصادي، مس��ائل بانکي و نفت ایران نرفتند. آنها به دنبال برداشتن 
تحریم هاي ایران نبودند و فقط به قول خودشان آمدند تا مشکل امنیتي 
اروپا را حل کنند.  آصفي گفت: حاال آنها باید بدانند اگر برجامي وجود 
نداشته باشد و فقط جسدش بماند، طرفین در آینده فقط باید سر قبر 
برجام بروند؛ آنها نباید فکر کنند برجامي فقط در حد نام وجود دارد و 
آنها کار عملي انجام ندهند چرا که آن وقت مجبور مي شوند هزینه هاي 

امنیتي آن را پرداخت کنند. 

سخنگوي پيشين دستگاه ديپلماسي: 

اروپا به ازاي بي عملي در برجام بايد هزينه هاي امنيتي پرداخت كند

سپاه نيوز  


