
»مقاومت فعال« راهکار تأدیب دشمن غدار
نظ��ام اس��تکباری و در رأس آن امری��کای جنایتکار، سیاس��ت های 
سلطه جویانه اس��تیال و هژمون خود را با تکیه بر فشار، تهدید و ارعاب 
پیش برده و در س��ایه برخورداری از توان باالی نظامی، سرمایه و نفوذ 
رسانه ای با ایجاد دوگانه کذایی جنگ یا سازش، اهداف کثیف خود را بر 

سایر ملت ها تحمیل می کند.
البته این منطق و رویه ظالمان��ه را متحدان و نوچه ه��ا یا قدرت های 
پیرامونی نظام اس��تکبار مثل رژیم صهیونیستی و اخیراً برخی تازه به 
دوران  رسیده های عربی نیز دنبال کرده و برای پیشبرد آن از تروریسم 
و توحش  نیز بهره می گیرند و یا به رق��ص با گرگ هایی چون ترامپ و 
پذیرش بدنامی و اهانت هایی س��خیف مثل »گاو شیرده« از جانب او، 
قدرت عاریتی را ب��رای ارعاب جوامع هدف با هم��ه هزینه ها به قرض 

می گیرند.
اما در برابر این روی��ه ظالمانه، ایران اس��المی با اله��ام از مکتب امام 
خمینی)ره( و با هدای��ت و راهبری امام خامنه ای، مقاومت را پیش��ه 
ساخته که نه تنها تاکنون راهبردها و سیاست های دشمنانش را خنثی 
ساخته بلکه الهام بخش جوامع و ملت های مظلومی بوده که برای حفظ 

شرف و عزت خود به مقاومت تکیه کرده اند.
مقاومت در لبنان نه تنها تیغ تروریس��م دولتی رژیم صهیونیس��تی را 
کند س��اخته و اش��غالگران صهیونیس��ت را مجبور به عقب نشینی از 
سرزمین های اشغالی به آن سوی مرزها ساخته بلکه با تغییر در معادله 
قدرت و موازنه وحشت به سطح باالیی از بازدارندگی رسیده که خطر 
حمله نظامی صهیونیست ها را به ش��دت کاهش داده وبرای حزب اهلل 
در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی نی��ز مولد عزت و قدرت 

بوده است.
مقاومت در بی��ن گروه های فلس��طینی منج��ر به زمین گیر ش��دن 
صهیونیست ها، خروج از غزه و کش��یدن دیوارهای بلند بتنی پیرامون 
محالت و ش��هرک های صهیونیست نش��ین و التماس برای مذاکره با 
گروه های مقاومت پس از چند شکس��ت نظامی ش��ده و امروز موازنه 
جدیدی از قدرت و وحشت رقم زده که فراتر از تصور صهیونیست ها و 

اربابان آنها است.
مقاومت در برابر تروریست های تکفیری در سوریه و عراق نه تنها به 
شکست تروریست ها منتهی شد، بلکه به شکل گیری ظرفیت و توان 
باالی نظامی و سیاسی و اعتماد  به  نفس انجامیده که کوچ اجباری 
باقیمانده تروریست ها از این مناطق و تالش حامیان دیروز این عناصر 
خبیث برای نزدیک شدن به دولت های عراق و سوریه را نیز موجب 
شده است. در یمن هم مقاومت نه تنها کشور را از اشغال متجاوزان 
نجات داده، بلکه سطحی از توان نظامی، انسجام اجتماعی و سیاسی 
را پدید آورده که حامیان ائتالف متجاوز را به پشیمانی از این حمایت 

و تالش برای خروج از این باتالق وادار ساخته است.
حال در مواجهه با راهبرد تهدید و فشار مستأجران کاخ سفید که در 
ذیل آن تحمیل سازش و مذاکره را دنبال می کنند تا ضمن تضمین 
پیروزی  در انتخابات آینده و جبران ناکامی ها در منطقه غرب آسیا، 
مؤلفه های قدرت راهبردی ایران اس��المی را به چالش بکش��انند، 
»مقاومت فعال« تنها راهبرد اجتناب ناپذیر برای رهایی از ش��رارت 

ترامپ و تیم همکار او به حساب می آید.
به کارگیری راهبرد مقاومت فعال اس��ت که روند تهدید و استفاده 
از ش��بح جنگ را متوقف و سران کاخ س��فید را مجبور به التماس 
برای مذاکره و جس��ت وجوی میانجی برای مذاکره کرده است. در 
واقع با نگاه به منطق مقاومت هم اتحاد و انسجام و صدای واحد در 
داخل رقم خورد و هم دشمن وادار به تجدید در محاسبات و نگاه به 
هزینه های قطعی و احتمالی هرگونه اش��تباه راهبردی در مواجهه 
با ایران اسالمی و تغییر در رویه زورگویانه و متکی به قدرت عریان 

و سخت خود شد. 
همین مقاومت فعال ک��ه فکر هرگونه تهاجم نظامی را از دش��من 
سلب و او را مجبور به اتخاذ ژس��ت و لحن نرم و پس گرفتن تمامی 
ش��روط قبلی برای مذاکره کرده او را قادر به فهم این واقعیت مهم 
نیز خواهد کرد که تداوم تهدید و فش��ار برای تحمیل  س��ازش نیز 
بی فایده است. چراکه عقالنیت پشتیبان مقاومت، نافی هزینه های 
سنگین سازش بوده و در پیوند با شرف و غیرت دینی و ملی ایرانیان، 
پایه ای از اس��تحکام و اقتدار برای این مقاومت فراهم می سازد که 
همراه با بردباری و تاب آوری، عبور از این مرحله از فشار ها و مجال 
برای پوشش خأل ها و ضعف ها ممکن ساخته و ویترین شکست هاي 

زنجیره ای دشمن را دیدنی تر خواهد کرد. 
گرچه دشمن و برخی عناصر مرعوب سعی در ارائه تصویری کذایی از 
اجتناب ناپذیر بودن جنگ یا سازش داشته و حتی پس از عقب نشینی 
س��ران کاخ س��فید از جنگ طلبی مذاکره را که در ذیل ادامه فشار 
اقتصادی همان س��ازش اس��ت، بزک عقالنی می کنند، هم شرف 
ملی و هم مصالح و منافع ما ایجاب می نماید با اتخاذ مقاومت فعال و 
اجتناب از پاداش دادن به دشمن با انجام مذاکره، او را از اتخاذ و ادامه 
رویه ظالمانه اش در استفاده از فشار و تحریم پشیمان و به تصحیح 

محاسبات متوهمانه اش وادار سازیم. 

رسولسنائیراد

شينزوآبه در نشست خبري با روحاني، بيشتر از تالش اين کشور  براي مشارکت در ثبات خاورميانه سخن گفت 
اما روحاني تأکيد کرد ژاپن به ادامه خريد نفت و حل مسائل مالي دوطرف عالقه نشان داده است

عالقه ژاپن به ادامه خرید نفت ایران  و حل مسائل مالي 

  آبه شینزو، نخس��ت وزیر ژاپن عصر دیروز در 
صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسي و دیپلماتیک 
براي دیدار و گفت وگو با مقامات عالي جمهوري 
اس��المي ایران وارد تهران ش��د و در مجموعه 
فرهنگي – تاریخي س��عدآباد مورد اس��تقبال 
دکتر روحان��ي، رئیس جمهور کش��ورمان قرار 

گرفت. 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن در ب��دو ورود در فرودگاه 
بین المللی مهرآباد مورد اس��تقبال محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ق��رار گفت. وي امروز 
با حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي دیدار مي کند. نخست وزیر ژاپن پس از 
دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمي به سفر دو 

روزه خود به تهران پایان مي دهد. 
پس از س��فر روز دوش��نبه »هایکو ماس« وزیر 
خارجه آلمان و اکنون حضور آبه در ایران، تهران 
به کانون توجه رس��انه هاي جهان تبدیل شده 
اس��ت. دیدار آبه ش��ینزو از تهران که نخستین 
دیدار یک مقام عالیرتبه ژاپن از ایران بعد از دیدار 
سال ۱۹۷۸ تاکئو فوکودا، نخست وزیر وقت ژاپن 
است به دنبال خروج امریکا از برجام و بازگشت 
مجدد تحریم ها علیه ایران انجام مي شود، ژاپن 
 همواره از توافق هس��ته اي حمایت کرده است. 
 یک مقام دیپلماتیک ژاپني روز گذشته هدف 
س��فر آبه به تهران را بر اس��اس تصمیم فردي 
نخست وزیر و براي کاستن از تنش ها از طریق 
دیدار ب��ا مقامات ایران��ي به وی��ژه در موقعیت 
فعلي و تش��دید تنش ها در منطق��ه اعالم کرد. 
نخس��ت وزیر ژاپن پیش از عزیمت به تهران در 
فرودگاه توکیو در جمع خبرنگاران تأکید کرد 
که مي خواهد از طریق »تبادل صریح دیدگاه ها« 

به کاهش تنش ها در منطقه کمک کند. 
آبه گفت: نگراني هایي در مورد افزایش تنش ها 
در خاورمیان��ه وج��ود دارد، در حال��ي که این 
وضعیت توجه جامعه جهاني را به ضرورت تأمین 

صلح و امنیت منطقه معطوف کرده است ژاپن 
مي خواهد تا آنجا که ممکن است نقش خود را 
ایفا کند. ایران و ژاپن در حالي وارد نودمین سال 
روابط خود مي شوند که پس از انقالب اسالمي 
ایران )در س��ال ۱۳۵۷(، این اولی��ن بار در ۴۱ 
سال گذشته است که نخست وزیر ژاپن به ایران 

سفر مي کند. 
    نشست خبری روحانی و آبه 

پس از استقبال رس��می روحانی از نخست وزیر 
ژاپن، نشس��ت هیئت مش��ترک برگزار ش��د و 
دو طرف درباره موضوع��ات مختلف دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی به تبادل نظر پرداختند. 
پس از این نشس��ت روحانی و آبه در نشس��ت 
خبری حاضر ش��دند. در ابت��دا رئیس جمهور 
کشورمان گفت: عالقه مندی به ادامه خرید نفت 
از ایران و همچنین حل و فصل مسائل و روابط 
مالی، علمی و فرهنگی بین دو کش��ور نکته ای 
اس��ت که می تواند توس��عه روابط دو کشور را 

تضمین کند. 
به گزارش فارس، روحانی افزود: بسیار خوشحالم 
که جناب آقای نخست وزیر آبه شینزو دعوت من 
را برای سفر به جمهوری اسالمی ایران پذیرفتند. 
امروز میزبان ایشان و هیئت همراه بودیم. روابط 
دو کش��ور از قدمت تاریخی برخ��وردار بوده و 
امسال نودمین س��الروز روابط دیپلماتیک بین 
دو کش��ور اس��ت. وی ادام��ه داد: مالقات های 
س��ازنده ای را با آقای نخس��ت وزیر داش��تیم و 
امروز هش��تمین دور از مالقات   ها در سال های 
گذشته بود. از اینکه دولت ژاپن و شخص آقای 
نخس��ت وزیر مصمم به روابط بین دو کشور در 
زمینه اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و بین المللی 

هستند، استقبال می کنیم. 
رئیس جمه��ور گفت: م��ا امروز هم در جلس��ه 
خصوصی و هم در جلسه بین هیئت  ها مذاکراتی 
راجع به مس��ائل و روابط بین دو کشور از جمله 

س��رمایه گذاری ژاپن در منطق��ه جنوبی ایران 
مخصوصاً چابهار و سواحل مکران داشتیم. 

   روحانی و جنگ!
روحانی اما به س��یاق همه س��ال هایی که قبل 
و بعد از برجام و حتی بعد از فروپاش��ی برجام، 
س��خن از جن��گ می گف��ت، دوباره ب��ه جنگ 
پرداخت و گفت: ما عالوه بر مس��ائل مربوط به 
روابط دوجانبه، درباره امنیت و تنش زدایی در 
منطقه با یکدیگر گفت وگو کردیم، ضمن اینکه 
خوشحالیم که هر دو کشور برای ثبات و امنیت 
منطقه اهمیت بس��یار زیادی قائل هستند. من 
به آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر 
هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با امریکا، اما اگر 
جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار 

قاطع خواهیم داد. 
رئیس جمهور گفت: آقای نخس��ت وزیر نسبت 
به آینده خوش بینی قابل مالحظه ای داش��تند 
و می گفتند می بین��م تغییرات مثبت��ی در راه 
اس��ت ضمن اینکه بسیار خوش��حالم که آقای 
نخس��ت وزیر در مذاک��رات ام��روز همچنان بر 
حمایت ش��ان از برجام ادامه دادند و این توافق 
را برای منطقه و جه��ان حائز اهمیت می دانند. 
من به آقای نخست وزیر گفتم که ما عالقه مند 
به ادامه این توافق هستیم و اقداماتی که ایران 
انج��ام خواه��د داد، در چارچوب برج��ام و در 

چارچوب بند ۳۶ برجام خواهد بود. 
وی اظهار داشت: من از آقای نخست وزیر ژاپن 
خواستم که بین تهران و توکیو شاهد همکاری 
در زمینه هس��ته ای در آینده باشیم زیرا هر دو 
کش��ور معتقد به فناوری صلح  آمیز هس��ته ای 
بوده و هر دو ما با س��الح های هسته ای مخالف 

هستیم. 
  ريشه برخی تنش  ها به جنگ اقتصادی 

امريکا برمی گردد
رئیس جمهور گف��ت: من در مذاک��رات بر این 

نکته تأکی��د کردم ک��ه اگر ما ش��اهد برخی از 
تنش  ها هس��تیم، ریش��ه این تنش  ها به جنگ 
اقتصادی امریکا علیه ملت ایران باز می گردد و 
هر زمانی که این جنگ متوقف شود شاهد تحول 
بسیار مثبتی در منطقه و جهان خواهیم بود. از 
آقای نخست وزیر و هیئت همراه تشکر می کنم 
که کاماًل با حس��ن نیت و برای آرمان هایی که 
مورد نظر دو طرف اس��ت، مانند صلح و امنیت 
و تنش زدایی در منطقه است این سفر را انجام 
داده اند و امیدوارم این سفر آغازی برای روابط 
بهتر بین دو کش��ور و تحوالت مثبت در منطقه 

باشد.
    ش�ينزو: ش�ايد بخش�ی از حرف هايم 

خوش نواز نباشد!
نخس��ت وزیر ژاپن نیز در این دیدار گفت: برای 
اینجانب بسیار افتخارآمیز است که در نودومین 
سالگرد روابط دو کشور، به ایران سفر کردم و با 
اس��تقبال گرم و محبت آمیزی روبه رو شدم. در 
واقع، اینجانب راه بسیار طوالنی را پیمودم تا به 
ایران رسیدم. ۴۱ سال پس از سفر نخست وزیر 

ژاپن انجام شده است. 
او گفت: بعض��ی حرف های اینجان��ب که برای 
مردم ایران خواهم گفت، شاید به گوش های شما 
خوش نواز نباش��د، اما چون آرزو دارم پشتوانه 
شما بشوم، جسارتاً این حرف  ها را خواهم گفت. 
در حال حاضر در خاورمیانه تنش رو به افزایش 
است و احتمال وقوع درگیری تصادفی به گفته 
تحلیلگران وجود دارد، ولی باید جلوی درگیری 
نظامی را گرفت. ثبات در این منطقه برای رونق 
اقتصادی در تمام جهان مهم اس��ت. ژاپن آرزو 
دارد برای ایجاد ثب��ات و صلح تالش حداکثری 

خود را بکند. 
  شینزو گفت: ایران از زمان باستان، کشور بزرگ 
خاورمیانه بوده و خواهد بود. برای اینکه در حال 
حاضر، تنش در خاورمیانه رو به افزایش است  و 
برای اینکه صلح و ثب��ات را به وجود آوریم، الزم 

است ایران نقش سازنده خود را ایفا کند. 
دین اسالم، دین صلح و تسامح است. همیشه از 

معنویت اسالم و میانه روی عالقه مند بودم. 
نخست وزیر ژاپن همچنین در پایان تأکید کرد: 
برای صلح در منطقه، از این پ��س نباید ناامید 
ش��ود و باید نقش حداکثری خ��ود را ایفا کند. 
امروز اولین قدم را برداشتیم. امیدوارم که شما را 
به زودی ببینم و مطمئنم که این به زودی محقق 

خواهد شد. 
   سفر شينزو آبه به تهران؛ نشانه رويکرد 

عقاليي ايران
رئیس مجلس شوراي اس��المي هم سفر نخست 
وزیر ژاپن به تهران را حاکي از رویکرد عقالیي ایران 
دانس��ت. علي الریجاني دیروز در حاشیه مراسم 
بزرگداشت اولین سالگرد ارتحال حجت االسالم 
احمدي در خصوص سفر نخس��ت وزیر ژاپن به 
تهران، افزود: ما همیش��ه در مسائل بین المللي و 
منطقه اي با دوستان مان و کشور هاي عالقه مند 
گفت وگو داریم. وي گفت: ژاپن یکي از کشور هایي 
است که در سال هاي گذشته همیشه با ما رایزني 
و مراودات اقتصادي داشته است. رئیس مجلس 
افزود: اف��رادي از کش��ور هاي اروپایي مثل آلمان 
نیز به ایران آمدند و طبعاً رئیس جمهور کشورمان 
نیز در سفر به شانگهاي با مسئوالن دیگر کشور ها 
مانند روسیه و چین مالقات هایي خواهند داشت. 
وي با اشاره به این گفت وگو و رایزني هاي خارجي 
ایران، گفت: این نش��ان مي دهد که هدف ایران،   
حل مسائل از طریق گفت وگوست، اما اگر طرف ها 
اهلیت داشته و درس��ت عمل کنند؛ حل و فصل 
مس��ائل راحت تر خواهد بود.  الریجان��ي افزود: 
متأسفانه این امریکایي ها هس��تند که مشکل 
ایجاد کردند بنابراین سفر آبه به تهران نشان از 
رویکرد عقالیي ایران دارد که حل و فصل مسائل 

را از طریق گفت وگو دنبال مي کند. 

      فارس: آیت اهلل جنتي، دبیر شوراي نگهبان: امروز دشمن با استفاده 
از حربه فشار اقتصادي، دنبال مذاکره اس��ت که قطعاً این توطئه آنها 
با درایت مقام معظم رهبري و هوش��یاري مس��ئوالن شکست خواهد 

خورد. 
      تس�نيم: رئیس جمهور در پیامي با تس��لیت رحل��ت عالم رباني 
حضرت آیت اهلل حاج قربانعلي محقق کابل��ي، از درگاه خداوند متعال 
براي آن مرحوم علو درجات و براي عموم بازماندگان صبر و س��المتي 

مسئلت کرد. 

ژه
وی

 مرعشي:قبولندارمزمينخوردننجفي 
بهدليلافشاگريهایشاست

هر مصاحبه و یادداشتي که از اصالح طلبان درباره محمدعلي 
نجفي منتشر مي شود، ملغمه اي از افشاگري، قبیله گرایي، 
دروغ و کلي اش��تباهات فاحش جریان اصالحات را بیرون 
مي ریزد. جدل غالمحسین کرباسچي با اصالح طلبان کم کم 
فروکش مي کند، اما حاال حسین مرعشي، سخنگوي حزب 
کارگزاران مصاحبه اي کرده که ن��کات قابل توجهي دارد. او 
در گفت وگویي با روزنامه همشهري مي گوید: »آقاي نجفي 
با توجه به شرایطي که خودشان از آنها اطالع داشتند، نباید 
پست شهرداري را مي پذیرفتند. ما در آن زمان بنا نداشتیم در 
احواالت شخصي ایشان تفحص کنیم. به عقیده من مهم ترین 
اشتباه زندگي ایشان، پذیرش مس��ئولیت شهرداري تهران 
بود، در شرایطي که ایش��ان از نهادهاي امنیتي هشدارهاي 
الزم را دریافت ک��رده بودند. « در واقع آنچ��ه از برآیند این 
سخنان روشن اس��ت، اطالع خواص اصالح طلب از وضعیت 
نامناسب زندگي خصوصي نجفي و هشدار نهادهاي امنیتي 
در م��ورد آن و بي اعتنایي این بزرگان اصالحات نس��بت به 
آن اس��ت. حتي به خود نجفي هم تذکر داده مي شود، اما او 
اعتنایي نمي کند! مرعشي مي گوید: »صحبت هایي از حضور 
زني در زندگي ایشان بود. خبر اولیه توسط یکي از نهادهاي 
امنیتي مطرح شده بود. ما جلس��ه تشکیل دادیم و از ایشان 

سؤال کردیم و ایشان تکذیب کردند. « مرعشي گزاره ارتباط 
مشکالت ش��خصي نجفي با آنچه افش��اگري علیه قالیباف 
مي نامد، را رد مي کند: »به رغم اینکه دوس��تان اصالح طلب 
ما بر این باورند که یک��ي از دالیل اصلي زمین خوردن آقاي 
نجفي، افشاگري هاي ایشان است، من چندان این تئوري را 
قبول ندارم. مهم ترین پرونده مفاسد در دوره شهرداري آقاي 
قالیباف، پرونده قائم مقام ایش��ان، آقاي شریفي است که در 
این پرونده نه شوراي ش��هر و نه خود دکتر و نه شهردارهاي 
بعدي نقش تعیین کننده اي نداشتند و توسط خود نظام به 
آن پرداخته شده است... ماجرا این است که به ایشان گفته 
شد که شهرداري را نپذیرید اما پذیرفتند. همین تخطي براي 

پیگیري ضعف هاي ایشان کفایت مي کرد. «
س��خنان خیرخواهانه مرعش��ي در پای��ان مصاحبه جالب 
توجه اس��ت: »ما باید در ابتدا متوجه باشیم که خانم استاد 
و خانواده اش نخس��تین قرباني هس��تند. نباید نمک روي 
زخم این خانواده بپاش��یم و باید تالش کنیم دردهاي آنها 
هم تسکین پیدا کند. حرمت نخس��تین قرباني را نگه داریم 
و با برداشت هاي ش��خصي آنها را آزار ندهیم. از سوي دیگر 
همه مي دانیم که بس��یار حیف است شخصیتي مانند دکتر 
نجفي به اتهام قتل در انتظار اعدام باشد. در مرحله دوم باید 
از مقامات قضایي بخواهیم که با حوصله و دقت و وس��واس 
بیشتري پرونده ایشان را بررسي کنند. به هر حال نباید حقي 

از هیچ کدام از طرفین زایل شود. از سوي دیگر من خودم این 
روزها در خلوت خود توسل مي جویم و دعا مي کنم که فرصت 

دوباره اي به آقاي نجفي براي زندگي داده شود. «
  ظریفسخنرانمراسم13آبانباشد

عزت اهلل ضرغامي، عضو ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي در 
مصاحبه اي با روزنامه وطن امروز گفته که »من دو سال است 
پیشنهاد مي دهم آقاي ظریف سخنران مراسم ۱۳ آبان در النه 
جاسوسي باشد چون هیچ کس مثل ایشان نمي تواند درباره 
بدعهدي هاي امریکا صحبت کند! وقتي به این نقطه رسیدیم 
که ترامپ آمد و همه چیز را برهم زد، اگر آقاي روحاني اعالم 
مي کرد درباره این اتفاقات من به امریکا پاسخي ندارم، اما از 
مردم عذرخواهي و با صداي بلند اعالم مي کنم اشتباه کردم 
به امریکایي ها اعتماد کردم، این بهترین پاسخ به امریکا بود. 
شخصیت  هاي مستقل و نخبگان امریکا به شدت تحت تأثیر 
این پاسخ قرار مي گرفتند. چون مي گویند یک دولتي آمد و 
خواست از طریق مذاکره با ما رابطه برقرار کند اما ما چگونه با 

او برخورد کردیم و چطور وجهه ما در جهان آسیب دید. «
ضرغامي ادامه مي دهد: »وقتي در برجام همه چیز را داده     ایم 
بعد شما دائماً از آن تعریف مي کنید و با رقبا سر این موضوع 
محاجه مي کنید، طبیعتاً طرف مقابل هم به ما فشار خواهد 

آورد. «

عضو مجمع تشخيص: 
اینستکس عملياتي هم شود فایده اي ندارد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايران در حال مدارا کردن 
با اروپا اس�ت تا بلکه بتواند بين امريکا و اروپا تفاوتي قائل ش�ود. 
احمد توکلي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعلل 
اروپایي ها نس��بت به مهلت برجامي ایران و گذشت ۳۰ روز از فرصت 
۶۰ روزه اروپا گفت: اروپا تا امروز حرف هاي بسیاري زده است، اما باید 
گفت که هرگز عملکردي از آنها شاهد نبودیم. وي ادامه داد: ایران در 
حال مدارا کردن با اروپا است تا بلکه بتواند بین امریکا و اروپا تفاوتي 
قائل شود، طرز کاري که البته علی االصول درست است، اما اینکه در 

همه موارد جواب خواهد داد یا خیر قابل بحث است. 
توکلي درباره تف��اوت راهبرد هاي امریکا و اروپا گف��ت: اروپا و امریکا 
هرگز تفاوت ماهوي با یکدیگر نداش��ته و حتي از نظ��ر اهداف نیز با 
یکدیگر مش��ابهت بس��یاري دارند. اما در مواردي ه��م باید گفت که 
جان گرگان و س��گان از هم جداس��ت و از همین رو نیز درمواردي با 
یکدیگر اختالف نظر دارند، اما بر سر مسائل اصلي و علیه ما با یکدیگر 

هماهنگ هستند. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین درب��اره قابل اعتماد 
بودن اروپا اظهار کرد: چطور مي شود تصور کرد که اروپا در صدد نفع 
رساندن به ایران باشد. البته خب ممکن اس��ت در مراوده اي طرفین 
سود ببرند، اما آنها به طور کلي به دنبال منفعت شخصي خود هستند. 
مگر انگلیس��ي ها نبودند که ایران را استعمار کردند؟ مگر فرانسوي ها 
نبودند که تونس و آفریقا را اس��تعمار کردند؟ طبیعت��اً ذات آنها نیز 
همچنان همین گونه خواهد بود. وي در پایان با اش��اره به اینستکس 
اروپایي تصریح کرد: اینس��تکس اروپایي حتي اگر عملیاتي هم شود 
فایده اي ندارد، زیرا یک شرکت انحصاري است که هرکس مي خواهد 
با ایران معامله کند حتي بر س��ر موردي مانند غ��ذا و دارو هم باید از 
طریق آن این معامله را انجام ده��د، ناگفته نماند که آنها حتي زماني 
که مي خواهند براي ما دارو بفرستند هم برند مي فرستند واین یعني 
مصرف ارزي ما از ۱/۸ میلیارد دالر به ۷ میلیارد دالر افزایش خواهد 

یافت و این اصاًل فایده اي براي ما ندارد. 

  گزارش

تسليت رهبر انقالب 
به مناسبت درگذشت آیت اهلل محقق كابلي

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي 
در پيامي درگذش�ت آي�ت اهلل محق�ق کابلي را تس�ليت گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، در پیام رهبر 
انقالب اس��المي آمده اس��ت: درگذش��ت عالم مجاهد آیت اهلل آقاي 
حاج ش��یخ قربانعلي محقق کابلي رحمه اهلل علیه را ب��ه عموم برادران 
افغانستاني به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان 
ایشان تسلیت مي گویم و علّو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهي 

را براي ایشان مسئلت مي نمایم. 

با حضور وزير دفاع صورت گرفت
رونمایي از سامانه هاي جدید 

مراقبت و رهگيري
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس�لح با حضور در شرکت صنايع 
الکترواپتي�ك صااي�ران اصفه�ان، ضم�ن افتت�اح مرکز توس�عه 
فناوري هاي اپتو الکترونيکي، ۱۰ س�امانه فوق پيش�رفته مراقبت، 
شناس�ايي و رهگيري هوايي و درياي�ي اصفه�ان را رونمايي کرد. 
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امیر س��رتیپ »امیر حاتمي« در 
جریان بازدید از صنایع دفاعي مس��تقر در اصفهان با اشاره به اهمیت 
جایگاه، مأموریت و مسئولیت خطیر صنایع الکترونیک و الکترواپتیک 
صاایران در توانمندسازی قدرت رزم نیروهاي مسلح گفت: در سال هاي 
اخیر شاهد پیشرفت هاي چشمگیر در حوزه هاي تکنولوژي و فناوري 
بومي در این صنعت بوده ایم و صنایع الکترواپتیک اصفهان توانس��ته 
است رضایت خاطر نیروهاي مسلح را در تأمین نیازمندي هاي دفاعي 

مرتفع سازد. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح با تجلیل از تالش ها و مجاهدت هاي 
متخصصان پرتوان و جوان صنایع الکترونیک وزارت دفاع، افزایش و تنوع 
سبد محصوالت این صنعت در دو حوزه نظامي و غیرنظامي را چشمگیر 
و قابل تحسین دانست و اظهار امیدواري کرد: در آینده شاهد دستیابي به 
دستاوردهاي نویني در زمینه محصوالت استراتژیک الکترونیکي باشیم. 

وي همچنین در مراسم رونمایي ۱۰ سامانه فوق پیشرفته الکترواپتیکي 
مراقبت، شناسایي و رهگیري هوایي و دریایي اظهار کرد: این سامانه ها به 
دست دانشمندان شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران طراحي و ساخته 
شده است که عالوه بر افزایش قدرت بازدارندگي، امکان مقابله مؤثر با 
انواع تهدید را نیز فراهم مي کند.  وزیر دفاع خاطرنشان کرد: فناوري این 
سامانه ها در سطح استانداردهاي بین المللی بوده و با سامانه هاي مشابه 

خارجي برابري مي کند. 

معاون سياسي وزير کشور: 
باید توان مقابله را در خودمان تقویت كنيم

دول�ت امري�کا ق�درت س�خت و ن�رم را ب�راي مقابل�ه ب�ا اي�ران 
ترکي�ب ک�رده اس�ت و در اين ش�رايط دش�مني ها ادام�ه خواهد 
داش�ت و م�ا باي�د ت�وان مقابل�ه را در خودم�ان تقوي�ت کني�م. 
به گزارش ایسنا، جمال عرف، معاون سیاس��ي وزیر کشور در نشست 
با معتمدان، نخبگان و برگزیدگان اس��تان زنج��ان، اظهار کرد: امریکا 
عملیات رواني به پا کرده و با همه توان در مقابل ایران ایستاده است و در 
این شرایط احزاب و تشکل ها وظیفه سنگیني داشته و باید جامعه را در 
این شرایط توجیه کنند.  وي با بیان اینکه در حال حاضر جنگ، جنگ 
اراده ها است، افزود: اگر امریکا نتواند از فشارها استفاده کند قطعاً قبل از 
انتخابات عقب نشیني خواهد کرد و وظیفه ما این است که همه موارد را 
در جامعه روشنگري کرده و باید از این پیچ گذر کرده و شرایط را مدیریت 

کرده و به وظایف مان درست عمل کنیم. 
این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه احزاب باید بسترها را فراهم کرده و 
خود را رشد دهند، تصریح  کرد: باید مشکالت را بررسي و راهکار درست 
براي آن ارائه دهیم. وي با تأکید بر اینکه باید اتحاد ملي را تقویت کنیم، 
گفت: دلیل ماندگاري ایران بزرگ، اتحاد و وحدت بوده و احترام متقابل 
بین همه اقوام و مردم  ایران است. همچنین افراد نگاه هاي متفاوت داشته 

و به راحتي در کنار یکدیگر زندگي مي کنند. 
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه براي انتخاب افراد، کارآمدي 
آن ها حائز اهمیت است، گفت: باید به شایسته ساالري توجه شود. البته 
در بسیاري از استان ها از خانم ها و جوانان براي مدیریت استفاده مي شود 

ولي اصل، شایسته ساالري است. 

بازدید سرلشکر باقري
 از دستاوردهاي پدافندي ارتش

رئي�س س�تاد کل نيروه�اي مس�لح ب�ا حض�ور در س�تاد 
و  پيش�رفت ها  از  اي�ران،  اس�المي  جمه�وري  ارت�ش 
ک�رد.  بازدي�د  ارت�ش  پدافن�دي  نوي�ن  دس�تاوردهاي 
به گزارش روابط عمومي ارتش، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري رئیس 
ستاد کل نیروهاي مسلح به همراه جمعي از معاونان ستاد کل، با حضور در 
ستاد فرماندهي ارتش، از دستاوردهاي پیشرفته پدافندي ارتش جمهوري 

اسالمي ایران بازدید کرد. 
در جریان این بازدید که امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوي فرمانده 
کل ارتش جمهوري اسالمي ایران، امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده 
کل آجا و امیر سرتیپ صباحي فرد فرمانده نیروي پدافند هوایي ارتش نیز 
حضور داشتند، بخشي از توان عملیاتي سامانه ها و تجهیزات پیشرفته و 
بومي نیروي پدافند هوایي ارتش براي مقابله با هواپیماهاي بدون سرنشین، 
هواپیماهاي رادار گریز، کش��ف موش��ک هاي کروز و دوربرد دشمن به 
نمایش درآمد. همچنین در این بازدید سیستم هاي مؤثر آفندي، اپتیکي، 
الکترومغناطیسي و الکترونیکي پیشرفته براي کشف اهداف ریز و کوچک 
با rcs پایین با موفقیت به اجراي مأموریت پرداختند.  در پایان این بازدید، 
از طریق ویدئو کنفرانس با اتاق هاي عملیات مناطق پدافندي نیروهاي 
ارتش ارتباط برقرار و سرلشکر باقري به طور مستقیم در جریان آخرین 

وضعیت آمادگي یگان هاي مستقر در این مناطق قرار گرفت. 
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کنفرانس خبری رؤسای جمهور ايران و ژاپن برگزار شد، اما معلوم نگشت 
که در گفت وگوی دو جانبه چه چيز مطرح شد جز آنکه ظاهراً رئيس جمهور 
ايران به جای هزار و يك حرف کمتر گفته شده درباره نقش امريکا و اروپا 
در به هم ريختن ثبات جهان و نظام اقتصادی عادالنه کشور  ها و بدعهدی 
و ناعهدی و جنايات اروپا و امريکا در برابر همه کشورهای مستقل، دوباره 
بی دليل و از روی هوا، سخن از »جنگ« به ميان آورد: »اگر جنگی عليه 
ما بخواهد شروع شود، پاسخ بسيار قاطعی خواهيم داد.«  آقای روحانی 
بايد به افکار عمومی ملت پاسخ دهد که در کجا و چگونه نقشه جنگ را 
ديده است که هر بار به مناس�بت و بی مناسبت، حرف از جنگ می زند؟! 

وقتی رئيس جمهور ما در يك ديدار دوس�تانه با کشوری که ظاهراً برای 
توسعه روابط اقتصادی و يا به قول خودشان برای  »رفع تنش « آمده اند، 
حرف از جنگ می زند، معلوم اس�ت که طرف مقابل ه�م از اينکه ايران 
سالح اتمی و سالح های کش�تار جمعی را حرام اعالم کرده است، سخن 
می گويد و اس�تقبال می کند. بخش ديگری از س�خنان روحانی، نشان 
می دهد ژاپنی  ها به ادام�ه خريد نفت از ايران و ح�ل و فصل روابط مالی 
عالقه نشان داده اند. ترامپ نيز که حاال از جنگ و تهديد، عقب نشينی 
کرده است، پس کس�ی بايد نوار س�خنان رئيس جمهور را به روز کند، 
تا او به س�ياق س�ابق، خطر جنگ را بيخ گوش ملت اي�ران تکرار نکند. 


