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رمزگشایی از ایستادگی 40ساله
انقالب اس�لامی ایران که از آن بهعنوان بزرگترین و شگرفترین
رخداد سیاس��ی در غرب آس��یا یاد میش��ود ،به عقیده همه ناظران و
صاحبنظران دنیا ،مردمیترین انقالب طی قرنهای اخیر است که
با رهبری بینظیر و الهی امام راحل (ره) به پیروزی رسید و با پیچیدن
طومار دستنش��انده کاخ س��فید در ایران ،همه محاس��بات غرب در
خاورمیانه را نیز به هم ریخت .نگاهی دوباره به مشارکت دائمی مردم که
بزرگترین خصوصیت این نهضت تحولآفرین و تاریخساز و سر منشاء
تحوالتی مهم در سطح ملی ،منطقهای و جهانی بوده است ،میتواند
از چرایی دوام و پیروزی  40ساله انقالب اسالمی رمزگشایی کند.
اولین نکته در مؤلفههای مردمی انقالب اس�لامی این واقعیت است
که این حرکت توفنده ،برخاسته از عالیق و اراده طبقهای خاص برای
حصول به مطامع ش��خصی ،جناحی ،حزبی یا گروهی نبود بلکه تبلور
حقطلبی و آرمانخواه��ی ملتی بزرگ بود که با ات��کا به آموزههای
وحیانی ،دست در دست یکدیگر علیه نظام فاسد طاغوتی قیام کردند
تا اس��تقالل و آزادی حقیقی خ��ود را احیاء کنند و ای��ران را به جایگاه
واقعی خود برسانند .علت پایداری و مانایی انقالب نیز در همین حقیقت
ریشهدارد .رهبر معظم انقالب در این خصوص میفرمایند« :یکی از
رهبران معروف دنیا که نمیخواهم اسم بیاورم ،آمد ایران .من برای او
تشریح کردم که چگونه انقالب اسالمی پیروز شد؛ نه کودتای نظامی
شد ،نه افس��ران جوانی آنطور که در دنیا معمول بود آمدند میدان که
رژیم طاغوت را سرنگون کنند ،نه احزاب سیاسی فعالیتی میتوانستند
بکنند یا کردند ،نه نخبگان نقش مهمی داشتند ،نقش مال توده مردم
بود ،آنهم نه با سالح .شما امروز نگاه کنید در بعضی از این کشورها،
توده مردم برای پیشبرد کارها سالح دستشان است؛ دست ملت ایران
سالح نبود .با دست خالی ،با جس��م خودشان آمدند وسط میدان .دل
خودشان را ،قلب خودشان را ،خون خودشان را کف دست گرفتند آمدند
میدان 28( ».فروردین  )91این پش��توانه مردمی همچنان ادامه دارد
و انقالب آنچنان قوی و ریشهدار اس��ت که نهتنها مقاطع دشوار که
بسیاری از کشورها در برابر آن توان مقاومت ندارند را پشت سر گذاشته
اس��ت ،بلکه حتی س��د محکمی در برابر نفوذیها و برخی که لباس
خدمتگزاری نظام را به تن کرده و در مقابل آن ایستادهاند ،ایجاد کردند.
نکته دیگر دراینباره ،فراگیر بودن و همگانی بودن انقالب اس�لامی
است .به جرأت میتوان گفت که در پیروزی قیام مردم ،همه شهرها و
روستاها حتی دورافتادهترین مناطق در آن مشارکت داشتند و هیچ روستا
و دهکدهای نبود که در آن شعلههای انقالب فراگیر نشود و چشمها را
خیره نکند .در انقالبهای دنیا غالب ًا شهرهای بزرگ در جنبوجوش
هس��تند کما اینکه در حال حاضر در فرانسه و اقصی نقاط اروپا جنبش
جلیقه زردها در حال گس��ترش و تبدیلشدن به یک تحول اجتماعی
– سیاسی بزرگ اس��ت .این در حالی است که در روستاها و شهرهای
ایران اسالمی هنوز بارقه انقالبیگری میدرخشد و از جنگ تحمیلی
گرفته تا فتنهها و توطئههای تو در تو ،پایکار نظام اسالمی ایستادهاند.
اعتماد و ات��کا به توانایی مردم که در راهبرده��ا و رویکردهای معمار
انقالب و مقام معظم رهبری دیده میشود ،از دیگر خصوصیاتی است
که بیش از هر کشوری در ایران اسالمی نمایان و متبلور است .در اوایل
انقالب ،گروهها و افرادی به امام (ره) توصیه میکردند که مردم وظیفه
خود را در حمایت از انقالب به سرانجام رساندند و حاال وقت آن است
که به خان��ه برگردند! رهبر فقید انقالب اما این فکر غلط را بهش��دت
رد کرده و فرمودند که همه امور کش��ور باید به دست مردم اداره شود.
از خبرگان قانون اساس��ی در صدر انقالب گرفته تا انتخابات ریاست
جمهوری ،مجلس و شوراهای شهری و روستایی که عزم و اراده مردم
در آن متجلی است ،همه و همه از اعتماد نظام اسالمی به مردم و تأکید
بر مشارکت آنها در مقدراتشان حکایت دارد .بهبیاندیگر ،اگر در رژیم
گذشته به هنگام بروز مشکلی – چه داخلی و چه خارجی – میگفتند
که کش��ور ش��اه دارد یا صاحب دارد ،به این مفهوم ب��ود که مردم در
حکومت هیچکارهاند اما امروز به یمن نهضت اسالمی همه میدانند
که صاحبان اصلی کشور ،مردم هستند و متصدیان ارکان کشور با رأی
آنها انتخاب میش��وند .به فرموده رهبر معظم انقالب «در طول این
سالهای متمادی ،دولتهای گوناگون و ذائقههای سیاسی گوناگون
بر سر کار آمدند  -چه در مجلس با سالیق سیاسی مختلف ،چه در قوه
مجریه  -بعضیها حتی با اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن ظرفیت
عظیم نظام ،بدون اینکه ناش��کیبایی نشان بدهد ،توانسته است همه
این مسائل را از سر بگذراند؛ توانس��ته است همه این مشکالت را در
خ��ود حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم ،به خاطر ایمان مردم ،به
خاطر پایبندی مردم به نظام اسالمی 20( ».مهر )90
نکته مهم و پایانی اینکه تحریمهای ظالمانه اخیر دقیق ًا علیه مردم و با
هدف جدا کردن آنها از حاکمیت اعمالشده است .این بدان مفهوم
است که اساس ،شیرازه و چارچوب انقالب مردم هستند و به این وسیله
میکوش��ند تا آنها را از پیمودن این مسیر منصرف و پشیمان کنند.
بهراس��تی اگر مردمی همچون مردم انقالبی ای��ران نبودند و در برابر
تحریمها قد علم نمیکردند ،کدام قدرت میتوانست طومار نقشههای
قدرتهای بزرگ را در هم بپیچد؟ هش��ت س��ال جنگ تحمیلی را با
انواع و اقسام تحریمها ،فتنه سالهای  78و  ،88تحریمهای سنگین
اقتصادی اخیر ،توطئه نفوذ و نقش��ههای امنیتی و ...با مقاومت همین
مردم با شکست مواجه شد« .این مردم ایران عزیز بودند که ایستادگی
ذین َ
اس
کردند و مصداق این آیه شریفه شدند :اَلَّ َ
قال لَ ُه ُم ال ّن ُ
اس ا َِّن ال ّن َ
سب َنا ا ُ
ِعم ال َوکیل.
َقد َج َم ُعوا لَ ُکم َفاخشَ ُ
هلل َو ن َ
وهم َفزا َد ُهم ایمانًا َو قالُوا َح ُ
مدام تهدید ش��دیم ،مدام گفتند حمله میکنیم ،م��دام گفتند تحریم
میکنیم ،مردم نه از تهدید نظامی ترس��یدند ،نه از تحریم ترس��یدند،
نه از تحریم فلج ش��دند؛ نترس ،شجاع ،سربلند ،حرکت را ادامه دادند؛
ازاینپس هم باید همین باشد .مردم ما ،قشرهای مختلف ما ،جوانهای
ما ،روحانیون ما ،پیشهوران ما ،دانشگاهیان ما ،محققین ما ،مسئوالن
ما ،دولتیهای ما ،مجلسیهای ما باید انقالبی بمانند و انقالبی حرکت
کنند تا بتوانیم این راه را با موفقیت پیش برویم و ادامه بدهیم( ».رهبر
حکیم انقالب –  14خرداد )95
خبرکوتاه
مصطفی خاکسار قهرودی معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی
گفت :س��ال آینده «طرح جامع محرومیتزدایی» از سوی آستان قدس
رضوی تدوین و اجرایی میشود.
وب سایت صهیونیستی دبکا نوشت،آرایش کابینه جدید لبنان معادالت
در لبنان را به نفع حزباهلل تغییر داده و قدرت بازدارندگی آمریکا و اسرائیل
در برابر ایران در سوریه را از بین برده است.

واکنش کارشناسان و مقامات سیاسی کشورمان به سازوکار مالی ویژه بروکسل با ایران

شروطی که  INSTEXرا بیاثر میکند!
گروه
سیاسی

اروپاییها در حالی از س�ازوکار مالی ویژه
خود ب�ا ای�ران رونمای�ی کردند ک�ه این
سازوکار بیش�تر به اقدامات عملی تهران
مشروط شده تا گام موثر اروپا.

پنجش��نبه گذش��ته وزرای امور خارجه آلمان ،فرانس��ه و انگلیس از
راه اندازی س��از و کاری که م��اه ها پیش وع��ده آن را میدادند ،خبر
دادن��د .در حالی که از مدته��ا پیش اروپاییه��ا از راهاندازی SPV
یا کانال ویژه تبادالت مالی س��خن میگفتند ام��ا تروئیکای اروپایی
اعالم کرد نام س��ازوکار اعالمی اینس��تکس  INSTEXیا مخفف
 Instrument in Support of Trade Exchangeبه
معنای «ابزاری برای حمایت از تبادالت تجاری» است .این ابزار برای
آنکه با تحریم و فشار آمریکا سرشاخ نشود ،اقدام به تبادل پول نمیکند
و در واقع ابزاری برای دور زدن بانکهاس��ت .ایران محصوالتی را به
اروپا ص��ادر و اعتباری را به اندازه ارزش صادرات خود در اینس��تکس
کس��ب میکند و برحس��ب این اعتبار میتواند کاالهای��ی را از اروپا
وارد کند .همانطور که س��ه کش��ور اروپایی به صراحت ادعا کردهاند،
کاالهای وارداتی فقط شامل اقالم دارویی و غذایی میشود که شامل
تحریمهای آمریکا نیس��ت .از اینرو با ابزار اینس��تکس نمیتوان هر
کاالیی را از اروپا وارد کرد.
 INSTEXبا  SPVمتفاوت است
اما قرار ای��ران با اروپاییها این نبود .س��تون فق��رات ایده  SPVبر
مبنای قانون مقابله با تحریمهای ثانویه آمریکا بر علیه کوبا بنا ش��ده
بود تا به ایران و ش��رکتهای اروپایی کمک کند تحریمهای آمریکا
را دور بزنند .اما اینستکس یک گام به عقب نهاده و اساس ًا وظیفه خود
را مقابله با تحریمها نمیداند .تفاوت دیگری که میان اینس��تکس و
 SPVقابل طرح است ،بازیگران آن است SPV .قرار بود با مشارکت
کل کشورهای اروپا راهاندازی شود اما اینستکس محدود به تروئیکای
اروپاس��ت .منابع دیپلماتیک میگویند اتحادیه اروپ��ا در این مورد به
توافق نرسیده اس��ت .همچنین یکی از مهم ترین نقائص اینستکس
عدم تضمین خرید نفت ایران اس��ت .اروپاییها با این تصمیم نشان
دادند که در زمینه تحریم حتی اگر همدس��ت آمریکا نباش��ند ،هرگز
مقابل او هم نیستند.
شاید یکی از مهمترین مسائل اینستکس را بتوان در شرطی جستجو
کرد که برای ایران تعیین ش��ده است .سه کشور اروپایی با صراحت و
البته گس��تاخی از ایران خواستهاند فوراً تمام دس��تورات  FATFرا
اجرایی کند .این در حالی اس��ت که دستگاه دیپلماسی کشور پیش از
این بیان کرد اروپاییها راهاندازی کانال مالی را مش��روط به تصویب
 FATFنکردهاند .همچنین یکی از یک س��خنگویان اتحادیه اروپا
در گفتوگو با ایرنا ،با بیان اینکه س��ازوکار مالی «اینس��تکس» علیه
آمریکا راهاندازی نشده و تحریمهای این کشور را دور نمیزند ،تاکید
کرد :ام��ا اتحادیه اروپا تحریمهای برونم��رزی آمریکا علیه ایران را
به رس��میت نمیشناسد .در واقع اروپا وعد های نس��یه به ایران داده و

امتیازی نقد طلب میکند و عمال شروط گفته شده ،این سازوکار مالی
را بیاثر میکند.
عالوه بر ش��روط اروپا برای سازوکار مالی خود ،آمریکا نیز بروکسل را
برای هرگونه همکاری تجاری با تهران تهدید کرده و ش��رکتهای
اروپایی را بر سر دوراهی همکاری با ایران و آمریکا قرار داده است.
 INSTEXنقض برجام است
این س��ازوکار مالی ،بالفاصله پس از معرفی از س��وی وزرای خارجه
تروئی��کای اروپایی ،با واکنشهای بس��یاری روبرو ش��د .دس��تگاه
دیپلماسی کشور ضمن انتقاد از دیر صورت گرفتن این سازوکار ،اعالم
کرد ،منتظر اقدام جدی اروپا در اجرایی شدن آن خواهد بود .در همین
رابطه ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد :جمهوری
اسالمی ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای ثبت و اعالم سازوکار ویژه
مالی ب��ا ایران را اولین گام اروپا در انجام تعه��دات خود در قبال ایران
مندرج در بیانیه ماه می 2018وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی
دانسته و خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اتحادیه اروپا در
کوتاهترین زمان ممکن است .علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی
اتمی هم از لزوم برداشتن گامهای عملیتر اروپا در این سازوکار گفت.
صالحی درباره سازوکار مالی اروپا موسوم به  INSTEXتأکید کرد:
اروپاییها در بعد اقتصادی قدم امیدوارکنندهای برداشتند .امیدواریم
در همین مسیر با سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند .ثبت اینستکس
قطعا قدم نهایی نیس��ت و انتظار داریم قدمهای نهایی را بردارند .اما
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیأت رییسه مجلس با انتقاد
از س��ازوکار جدید مالی اروپا برای مراودات اقتصادی با ایران ،گفت:
ش��روطی که اروپا ضمن عقد  INSTEXمطرح کرده نقض برجام
و اس��تقالل مالی ایران است .وی ادامه داد :اروپا و آمریکا طبق برجام
موظف بودند دسترسی ایران به تجارت جهانی را تسهیل کنند و هدف

رییس مجلس در مصاحبه با المیادین:

آمریکا به ایران حمله کند
و یلچری میشود
رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش
به تهدیدهای نظامی آمری�کا علیه ایران،
گفت :آمریکاییه�ا بیعقلی میکنند ولی
روی مین پا نگذارند
مختصر عقلی دارند که ِ
تا ویلچری نشوند.

علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی
در گفتوگو با ش��بکه المیادین لبنان به مناسبت
چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقالب اس�لامی
ایران ،گفت :در زمینهه��ای مختلف میتوان در
خصوص انقالب اس�لامی ای��ران صحبت کرد؛
در س��ال  ۱۳۵۷انقالب اس�لامی ایران به وقوع
پیوس��ت و این ی��ک حادثه ب��زرگ تاریخی بود.
وی با اش��اره به اهمیت موضوع استقالل کشور،
تاکید کرد :ایران در زمان پهلوی کشوری وابسته
بود و س��فرای انگلیس و آمریکا به ش��اه دستور
میدادند ،اما اکنون ایران کشوری مستقل است
که مردمساالری و دموکراسی در آن حاکم است؛
مردم حاکمان را انتخاب میکنند ،از رهبر انقالب
که توس��ط مجلس خبرگان انتخاب میش��ود تا
رییسجمهوری و مجلس را مردم انتخاب میکنند
و انتخاب سیاستمداران در ایران گردش دارد.
تعیی�ن سرنوش�ت توس�ط م�ردم
دستاورد انقالب
رییس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه البته
پس از پیروزی انقالب اسالمی دشمنان به ما آزار
زیادی رساندند و جنگ را به ایران تحمیل کردند،

اظهارداشت :هر روز یک ماجرا درست کردند و در
قضیه هستهای قِش��قِرقی را به پا کردند ولی این
دستاورد انقالب اسالمی است که مردم خودشان
سرنوش��ت خود را تعیین میکنند و میخواهند با
عزت زندگی کنند.
به گزارش خانه مل��ت ،رییس مجلس با بیان این
مطلب که ایران به دنبال پایگاه درست کردن در
سایر کشورها نیست ،اظهار داشت :اگرچه ایران به
فلسطین ،سوریه ،حماس یا جهاد اسالمی کمک
میکند اما پایگاه نمیزنیم ،خود فلسطینیها دفاع
میکنند زیرا اسرائیل ظلم میکند و فلسطینیها
نی��ز دف��اع میکنن��د .الریجانی تصری��ح کرد:
اس��رائیلیها ترسو هس��تند و به دنبال ایجاد یک
اقتدار ب��رای خود در منطقه هس��تند و میگویند
یک جای��ی را م��ورد اصابت قرار دادی��م .کجا را
زدند؟ آنها یک منطقه مسکونی را در سوریه مورد
حمله قرار میدهند و میگویند ایران را زدیم .وی
خطاب اسرائیلیها ،گفت :اگر جرأت دارید ،ایران
را بزنید ،به نظرم اسرائیلیها به دنبال ساختن یک
پرس��تیژ کاذب برای خود هس��تند .الریجانی در
خصوص اینکه آیا امکان عملی شدن تهدیدهای
نظامی آمریکا علیه ای��ران وجود دارد؟ بیان کرد:
آمریکاییها بیعقلی میکنند ولی مختصر عقلی
روی مین پا نگذارند تا ویلچری نش��وند.
دارند که ِ
بعید میدانم چنین تصوراتی در ذهن آنها باش��د.
ایران حریف سختی برای آنها است و آمریکاییها
با یک حریف سخت درگیر نمیشوند زیرا ما آنها
را رها نمیکنیم.

اصلی ایران از حضور در مذاک��رات برجام حل برخی محدودیتهای
اقتصادی بود .عضو هیات رییسه مجلس گفت INSTEX :در واقع
تحقیر ملت ایران است .این سازوکار ضعیف مشکالت دسترسی ایران
به تجارت جهانی را حل نمیکند .سردار وحیدی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز در واکنش به مشروط شدن  INSTEXبه پذیرش
FATFاز سوی ایران ،اظهار داشت :طرح  FATFیک نظام کسب
اطالع و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است که از سوی کشورهای
بزرگ اعمال میش��ود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر
چند کشور اروپایی است .وی با بیان اینکه آغاز اجرای کانال مالی ویژه
اروپا تاثیری در تصمیمگیری مجمع درخصوص الحاق به کنوانسیون
پالرمو نخواهد داشت ،گفت :اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی
از تعهدات اروپا به ایران در قال��ب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم
تکلیف آن تعهد حداقلی به ش��کل عملیاتی مشخص نشده است .در
نالملل هم با اشاره به
همین رابطه فواد ایزدی کارشناس مس��ائل بی 
 INSTEXاز س��وی اروپا و گره زدن آن به FATFبه مهر گفت:
این یک روش گرفتن امتیازات بیش��تر از ایران اس��ت یعنی امتیازاتی
بیشتر از آنچه که در برجام دادیم .وی افزود :آمریکا میخواهد مطمئن
شود که ایران در برجام میماند و این را از طریق اروپا انجام میدهد که
هدفشان نگه داشتن ما در برجام و تداوم فشارها و تحریمها روی ایران
است تا در نهایت امتیازهای بیشتری را از ایران بگیرند.
وجود دیدگاههای مختلف درخصوص س��ازوکار مالی اروپا ،تأکید بر
این نکته اس��ت که تجربه 40س��اله نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران در ارتباط با غربیها بخصوص با آمریکا و اروپا ،نش��ان داده که
غ��رب هیچگاه برای منفعت ایران اقدام عمل��ی نکرده و اینبار هم در
ازای برخی وعدههای بس��یار ناچیز خواهان امتیازات سیاسی از ایران
است و لزوم هوشیاری مسئولین کشور در قبال وعدههای سرخرمن و
مشروط اروپا را بیش از پیش نمایان میکند.

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت

رونمایی از موشک کروز «هویزه»
با برد 1300کیلومتر
در دهه مبارک فجر ،موش�ک کروز بردبلند
زمین�ی «هوی�زه» س�اخته متخصص�ان و
دانشمندان عرصه دفاعی سازمان صنایع
هوافضای وزارت دفاع ،با آزمایش پروازی
موفق رونمایی شد.

امی��ر حاتمی وزیر دفاع روز گذش��ته در مراس��م
رونمایی موشک بردبلند «هویزه» اظهار داشت:
فرزن��دان رش��ید مل��ت ای��ران در وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با اتکال به ذات اقدس
الهی و تحت فرمانده معزز کل قوا و با حمایتهای
بیدریغ ملت سرافراز ایران موفق شدند دستاورد
جدید و ارزشمند انقالب اسالمی در حوزه موشک
کروز برد بلند زمینی به ن��ام «هویزه» را در حوزه
دفاعی به ملت ش��ریف و نیروهای مسلح مقتدر
جمهوری اسالمی ایران تقدیم کنند.
هیچ سدی جلودار ما نیست
حاتمی با بی��ان اینکه جمهوری اس�لامی ایران
ب��ه حکم عق��ل و منط��ق روز ب��ه روز ب��ه توان
دفاعی ب��رای تامین امنیت مل��ی و دفاع از منافع
مل��ی خ��ود میافزاید و در این مس��یر از کس��ی
اج��ازه نمیگیرد ،گفت :موش��ک «هویزه» نماد
خودباوری و یک دس��تاورد مه��م دفاعی حاکی
از اوج پیش��رفت فناوری روز دنیاس��ت که نشان
میدهد هیچ س��دی جل��ودار ع��زم و اراده ملت
ایران اس�لامی در حوزه دفاع��ی نخواهد بود .به
گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،وی با اش��اره به

اینکه برای ورود به دهه پنجم انقالب نمایشگاه
بزرگ «دس��تاوردهای دفاعی و سازندگی» را در
مصلی امام خمین��ی(ره) تدارک دیدیم ،افزود :در
این نمایشگاه حدود ۳۵۰محصول در حوزههای
مختلف رزم از دس��تاوردهای مهم صنایع دفاعی
کش��ور قابل مشاهده اس��ت که به تمام معنا یک
نمایش��گاه با مفهوم «ما میتوانیم» را به منصه
ظهور گذاشته است.
وزیر دفاع در ادامه با تش��ریح موش��ک «هویزه»
ک��ه توس��ط متخصصان س��ازمان صنای��ع هوا
فضای وزارت دفاع طراحی و س��اخته شده است،
گفت« :موشک هویزه» دارای برد پروازی بیش
از ۱۳۵۰کیلومتر اس��ت که علی��ه اهداف زمینی
ثابت اس��تفاده میش��ود .حاتمی ،آمادهسازی و
واکنش سریع ،ارتفاع پروازی پایین ،دقت باالی
ناوبری و اصابت به هدف و قدرت تخریب زیاد را
از ویژگیهای برجس��ته موشک کروز «هویزه»
برش��مرد و گفت :آزمایش پروازی موشک کروز
زمینی هویزه در برد پ��روازی 200کیلومتر انجام
و موفق ش��د اهداف از پیش تعیین شده را با دقت
مورد اصابت قرار دهد .وزیر دفاع خاطرنشان کرد:
موش��ک کروز زمینی برد بلند «هویزه» دستان
بلند نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه دفاع
موشکی کروز بوده و موفقیت در دستیابی به این
فناوری پس از موش��ک کروز زمینی سومار با برد
۷۰۰کیلومت��ر گامی موث��ر در افزایش توانمندی
نیروه��ای مس��لح و ق��درت بازدارنگی کش��ور
محسوب میشود.

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید ونزوئال در ایران:

تهران از مادورو پشتیبانی میکند
رییسجمهوری با اعالم پشتیبانی مجدد
تهران از دولت قانونی ونزوئال تاکید کرد:
در ای�ن توطئه جدید مل�ت ونزوئال پیروز
شده و به آمریکایی ها نشان خواهند داد که
حق مداخله در امور کشور خود را نمیدهند.
حجتاالس�لام حس��ن روحانی رییسجمهوری
روز گذش��ته ،هنگام دریافت استوارنامه «کارلوس
آنتونیو آلکا الکوردونس» س��فیر جدید جمهوری
بولیواری ونزوئ�لا در ایران ،با بی��ان اینکه آمریکا
توطئ��ه جدیدی علی��ه دولت و مل��ت ونزوئال آغاز
کرده ،گفت :آمریکاییها اساسا با همه انقالبهای
مردمی و کشورهای مستقل مخالفند و میخواهند
با س��رکوب انقالبها و کشورهای مستقل ،بر دنیا
مسلط ش��وند .وی افزود :ما پشتیبان دولت قانونی
آقای مادورو هستیم و معتقدیم که مردم ونزوئال با
وحدت و ایستادگی در کنار دولت ،این توطئه را نیز
مانند توطئههای قبلی خنثی خواهند کرد .روحانی
خاطرنش��ان کرد :آمریکاییها حتی دیگر قدرتها
در دنیا را هم تحمل نمیکنند ب��ه طوری که رفتار

تحکمآمیز آنها را نسبت به روسیه ،چین و حتی اروپا
نیز ش��اهدیم .رییسجمهوری با بیان اینکه شیوه
جدیدی که آمریکاییها با ایج��اد دولت در دولت
در ونزوئ�لا بکار گرفتهاند ،یکی از کارهای بس��یار
زشت اس��ت که امروز در جهان ش��اهدیم ،افزود:
انقالبهای مخمل��ی را از طرف آمریکاییها دیده
بودیم اما مداخله به این صورت در ونزوئال ،ش��یوه
جدیدی است که آغاز کردهاند .سفیر جدید جمهوری
بولی��واری ونزوئ�لا در تهران نیز طی س��خنانی با
قدردان��ی از حمایت های رهبر انقالب اس�لامی،
دول��ت و ملت ایران از مردم و دولت این کش��ور در
مقاطع مختلف ،گفت :در این نبرد و توطئه جدید ما
با امپریالیسم جهانی روبرو هستیم اما مردم ونزوئال
در این مبارزه پیروز خواهند شد.
روابط ایران و ترکیه راهبردی است
روحانی همچنین هنگام دریافت استوارنامه «دریا
اورس» س��فیر جدید ترکیه ،روابط تهران و آنکارا
را تاریخی و برادرانه توصیف کرد و اظهار داش��ت:
امروز دیدگاه دو کشور از لحاظ سیاسی به منطقه و

جهان ،بسیار نزدیک اس��ت و در کنار هم در مبارزه
بزرگ علیه تروریس��م ش��رکت داریم و نسبت به
توس��عه رواب��ط دوجانب��ه از اتفاق نظ��ر برخوردار
هستیم .وی افزود :امروز سه کشور ایران،روسیه و
ترکیه در کنار هم برای یک مسأله مهم منطقهای
مانند سوریه مشارکت سیاسی دارند و این از نکاتی
است که کمتر در روابط دو کشور سابقه داشته است.
رییسجمهوری ب��ا بیان اینکه روابط ایران و ترکیه
دوستانه و در سطح روابط راهبردی است ،اشتراک
دیدگاه دو کش��ور در سطح جهان اسالم و منطقه و
نیز ظرفیتهای بزرگ همکاری را بهترین فرصت
برای ارتقاء روابط و مناسبات تهران -آنکارا به سطح
مطلوب و مورد انتظار طرفین دانست.
اهمیت توسعه روابط
با کشورهای آفریقایی
روحانی هن��گام دریافت اس��توارنامه «علی بادارا
کامارا» س��فیر جدید س��یرالئون در ته��ران هم با
بیان اینکه توس��عه روابط و همکاریهای نزدیک
و دوستانه با کش��ورهای آفریقایی بویژه سیرالئون

ب��ه عنوان دروازه غربی آفریقا ب��رای ایران اهمیت
دارد ،گفت :ایران و س��یرالئون میتوانند مناسبات
و همکاریه��ای خود را در بخشه��ای گوناگون
توس��عه دهند .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،وی با اشاره به آمادگی بخشهای
خصوصی و دولتی ایران برای گسترش همکاریها
و ارایه خدمات در س��یرالئون ،افزود :آماده توس��عه
رواب��ط و همکاریه��ای علم��ی و فرهنگ��ی ب��ا
سیرالئون هستیم و در این راستا دانشگاههای ایران
آمادگی دارند.
رییسجمهوری روز گذش��ته در ادام��ه دیدارهای
خود ،اس��توارنامه «دراگا اش��تانبوک» سفیر جدید
کرواس��ی« ،طارق بالطیب» س��فیر جدید تونس،
«رفعت مسعود» س��فیر جدید پاکستان« ،ویانگینا
دی یای��ا ورکوره» س��فیر جدید مالی و «اس��خت
ارازبار» سفیر جدید قزاقس��تان در کشورمان را نیز
دریافت کرد .روحانی همچنین با «اکبر امینیان»،
«محمد فرازمن��د»« ،علیرضا کاظم��ی ابدی» و
«حمیرا ریگی» سفرای جدید ایران در چک ،ترکیه،
هلند و برونئی دیدار کرد.

گزیده ها

فتحالفتوح اصلی انقالب
جذب دلهای جوانان مومن است

سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران روز
گذش��ته در آیین آغ��از به کار
٤٠هزار طرح عمرانی زودبازده
اظهار داش��ت :در طول چهل
س��ال گذش��ته مل��ت م��ا و
ملتهای دیگر منطقه و حتی
مناطق دور دست شاهد پیروزیها و فتوحات بزرگی به برکت انقالب
اس�لامی بودهاند .وی افزود :دس��تاوردهای انقالب اس�لامی در
عرصههای مختلف بسیار زیاد است و فقط منحصر به موضوع امنیت
و دفاع نیست .فرمانده س��پاه تصریح کرد :بنابر قول حضرت امام و
مقام معظم رهبری ،فتحالفتوح انقالب اس�لامی فتح خرمشهر یا
بستان نیست ،بلکه اقداماتی این چنین مانند کاری که امروز انجام
ش��د و تربیت جوانان شایسته و انقالبی فتحالفتوح انقالب اسالمی
است .جعفری خاطرنشان کرد :رمز پیروزی و بقای انقالب اسالمی
همین فتحالفتوح اصلی انقالب یعنی جذب دلهای جوانان مومن
و انقالبی به این مس��یر الهی است .به گزارش سپاهنیوز ،وی گفت:
در پیروزی انقالب هم��ه مردم در صحنه بودن��د ،اما نقشآفرینی
تعیینکننده و خطشکن جوانان بیشتر از دیگران است.

توافق با آمریکا بیارزش است

محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارج��ه در واکن��ش به اعالم
خروج آمریکا از معاهده()INF
در صفح��ه ش��خصی خود در
فضای مجازی نوش��ت :یک
خروج دیگر دول��ت ترامپ از
تعهدات خ��ود؛ این بار معاهده
منع موشکهای میانبرد با روس��یه( .)INFوی ادامه داد :مشکل
فقط برجام و ایران نیس��ت؛ به نظر میرس��د این جماعت نسبت به
هرچه امضای آمریکا زیر آن باشد آلرژی دارند.
وزی��ر امور خارجه تأکید ک��رد :نتیجه؛ هر توافقی ب��ا دولت آمریکا
ارزش جوه��رش را ندارد؛ حتی اگر معاهدهای باش��د که کنگره آن
را تصویب کرده است.

وظیفه نظارت راهبردی برعهده
مجمع تشخیص مصلحت است

محس��ن رضایی دبیر مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در
دومین کنفرانس «حکمرانی و
سیاس��تگذاری» ،گف��ت:
امیدوارم رویکرد بزرگ انقالب
که تاکن��ون راههای بزرگی را
برای ملت ایران ب��از کرده به
حیات طیبه خود ادامه دهد .وی همچنین افزود :یکی از دستاوردهای
مهم انقالب ما ارائه الگ��وی جدیدی از حکمرانی در ایران و جهان
اس��ت .رضایی تاکید کرد :باید مدلهای جدیدی از ارتباط مردم و
نخبگان در اداره کشور طراحی شود .وقتی مردم با انتخابات دولت
را انتخاب میکنند ،این باید شروع کار باشد یعنی کنار نکشند و در
اداره کش��ور نقش داشته باشند و تماشاچی نباشند .به گزارش مهر،
وی با اش��اره به چالشهای سیاستگذاری تاکید کرد :در انتخابات
اقلیتها کنار میمانند بنابراین یک ظرفیتی از کشور کنار می رود؛
مجمع تش��خیص مصلحت نظام یکی از وظایفش این اس��ت که
کارآمدی را افزایش دهد .رضایی یادآور شد :ابتدا وظیفه مجمع حل
اختالف مجلس و شورای نگهبان بود اما پس از آن سیاستگذاری
و نظارت راهبردی در اداره کشور بر عهده مجمع گذاشته شد.

اذعان صهیونیستها
به دستاوردهای انقالب اسالمی

رسانههایرژیمصهیونیستیبا
پخش برنامههایی به مناسبت
چهل سالگی انقالب اسالمی
ایران ضمن اذعان به دودستاورد
از دستاوردهای انقالب اسالمی
در حوزه افزایش س��ن امید به
زندگیوتحصیالتزنان،اعالم
کردند که انقالب اسالمی باعث رشد و ارتقای اکثریت مردم ایران شده
است« .اسحاق سیگیف» وابسته نظامی رژیم صهیونیستی در زمان
شاه ،به تلویزیون این رژیم گفت :خطر ،پیش چشم بود و من تانکها و
سربازان ایرانی رادیدم که به سفارت(رژیم صهیونیستیدر ایران) حمله
میکنند .فهمیدیم که هیچ فرصتی برای مقابله با آنان وجود ندارد« .راز
تسمیت» کارشناس صهیونیست در امور ایران هم به تلویزیون رژیم
صهیونیستی گفت :ریشههای دش��منی جمهوری اسالمی ایران با
اسرائیلبهایدئولوژیاینکشوروبهاصولوآموزههایامامخمینی(ره)
باز میگردد و تا زمانی که آیتاهلل خامنهای آنجاست هیچ تغییری در
ارزشهای اساس��ی انقالب اس�لامی ایران به وجود نخواهد آمد .به
گزارشخبرگزاری صداوسیما«،مؤاففاردی»تحلیلگرسیاسینیزبه
تلویزیونرژیمصهیونیستیگفت:ماترجیحمیدادیمانقالبرادرایران
بهعنوانیکقدرتسرکوبگرببینیمامااوضاعبرعکسشدومیانگین
زندگی در ایران پیش از انقالب56سال بود اما امروز75سال شده است.
پیش از انقالب میزان زنان با س��واد در ایران فقط 20درصد بود اما این
رقم تا سال گذشته به80درصد رسیده بود .انقالب باعث رشد و ارتقای
بیشتر مردم ایران شده است.

ایران کارش را درست انجام میدهد

مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه
خبری پرس.تی.وی در نشست
خب��ری خ��ود ب��ا اش��اره به
جنایتهای آمریکا ،گفت :آنها
ثاب��ت کردن��د ک��ه انق�لاب
اسالمی ایران کارش را درست
انجام میده��د و این پیروزی
انقالب را ب��ه رهبری ایران تبریک میگوی��م .وی افزود :به چهل
س��الگی انقالب نزدیک ش��دیم و به خودم میبالم در این انقالب،
مس��لمانم .اس�لام را انتخاب کردم چ��ون ایران با سیاس��تهای
ددمنشانه آمریکاییها مقابله میکند .ما باید متوجه شدت رفتارهای
جنایتکارانه آمریکاییها باش��یم .بازداش��تمان ثاب��ت کرد با کنار
گذاشتن اختالفات و ایجاد انس��جام به هدف برسیم .این خبرنگار
ش��بکه پرس.تی.وی با تش��کر از دعاهای خیر م��ردم و اقدامات
خیرخواهان��ه آنها برای ازادی وی ،اظهار داش��ت :من خیلی تحت
حمایت عموم مردم ایران قرار گرفتم .خیلی از منتقدین متوجه شدند
که آمریکا چیزی نیست که بلوایش میکند .به گزارش تسنیم ،وی
افزود :دولت آمریکا براساس شواهد س��اختگی بدون اتهام ،من را
زندانی کرد.

