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دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

ورشو ورشکسته!

جبهه اس��تکبار خس��ته از همه آمال و آرزوهای خود و ملول از انبوه
توطئهها و نقش��ههای رنگ و رو رفته ،این روزها چارهای جز جنگ
روانی از طریق دورهگردی و ایراد سخنان مفت و مزخرف ندارد .جنون
و دیوانگ��ی آنها اما این روزها با نزدیک ش��دن به یوماهلل  22بهمن
حادتر ش��ده و از حرفهای آنها بوی حماقت بیشازپیش به مشام
میرس��د .یک روز میگفتند با جنگ تحمیلی کار ایران تمام اس��ت؛
روز دیگ��ر از طریق پیادهنظام خود فتنه و غائل��ه بر پا کردند و بهزعم
خود فاتحه انقالب را خواندند و حاال به این جمعبندی رس��یدهاند که
جمهوری اسالمی ریش��هدارتر و مردمیتر از آن است که بخواهند با
چند تندباد مصنوعی ارکان آن را متزلزل کنند.
ادعا میکردند که با اعمال تحریمهای بیسابقهای  ،کار نظام ،امروز
و فردا یکسره میشود« .جان بولتون» ،مشاور امنیت ملی آمریکا سال
گذشته میالدی در جمع حرامیان منافق در پاریس ،در یک سخنرانی
احساسی ،توهم خود را برای برپایی جشن سقوط نظام اسالمی پیش
از  40س��الگی انقالب ،فریاد زد .نظیر همین اراجیف از دیگر مقامات
آمریکایی و صهیونیستی نیز شنیدهشده اما ایران اسالمی با افتخار در
یکقدمی جشن بزرگ چله انقالب قرار دارد؛ اتفاقی که از هماکنون
نگرانی و وحشت آنها را برانگیخته است.
از حدود یک ماه قبل به اینس��و اما فاز جدیدی از جنگ روانی برای
جبران شکست جنگ اقتصادی آمریکا به راه افتاده است تا بلکه حضور
مردم را در راهپیمایی  22بهمن امس��ال کمرنگ کنند و تحتالشعاع
خود قرار دهند .مایک پمپئو ،رئیس دستگاه دیپلماسی کاخ سفید در
جریان سفر منطقهای خود که از  18الی  24دیماه به طول انجامید،
تالش کرد با تشدید ایران هراسی ،زمینه را برای تشکیل ناتوی عربی
فراهم و س��ران این کش��ورها را متقاعد کند از جیب خودشان برای
مقابله با ایران هزینه کنند .درعینحال ،وی سعی کرد تا مقامات ارشد
کشورهای منطقه را برای شرکت در کنفرانس لهستان که قرار است
در  ۲۴و  ۲۵بهمن با محوریت مقابله با نفوذ ایران تشکیل شود ،ترغیب
کند تا بهزعم خود جبههای بینالمللی برای فش��ار به ایران تشکیل
دهد .پیام پمپئو این بود که برای مقابله با ایران متحد خواهند ش��د و
چنانچه نظام اسالمی از آرمانها و مواضع خود کوتاه نیاید ،عرصه را
تنگتر خواهند کرد!
نهتنها اه��داف اولیه پمپئو علیه ایران اس�لامی به نتیجه نرس��ید و
رایزنیهای سیاس��ی وی به گپ و گع��ده و قهوهخوری تقلیل یافت،
بلکه حتی برخی کشورها هم اعالم کردهاند که در آن نشست شرکت
نخواهند کرد.
واکاوی واکنشه��ا ب��ه این نشس��ت نش��اندهنده این اس��ت که
کوچکتری��ن موفقیتی از این اجالس انتظ��ار نمیرود و همانگونه
که روزنامه هاآرتص تأکید کرده تنها دس��تاورد این نشست ،گرفتن
عکسهای یادگاری توسط نتانیاهو با شیوخ مرتجع عرب خواهد بود.
ضمن اینکه خبرهایی از احتمال لغو این نشس��ت نیز به گوش رسیده
اس��ت .به نوشته والاس��تریت ژورنال ،ممکن است بهواسطه میزان
مشارکت اندک کشورها یا حضور آنها با مقامهای رده پایین ،پمپئو
در دقیقه  ۹۰این نشس��ت را لغو کند و بهبیاندیگر گفته که امیدی به
این جلسه نیست و ورشو ورشکسته شده است! از  40سال عربدهکشی،
ارعاب ،تهدید و تطمیع رس��یدهاند به چند تحریم نخنما شده ،جنگ
روانی تکراری و یک نشست بیخاصیت و امید دارند که این معجون
معجزه کند و مردم از ادامه راه انقالب پشیمان شوند.
از طرفی ،گاهی در سخنان مقامات آمریکایی و صهیونیستی ،سخن از
گزینه نظامی به میان میآید .قطع ًا هجمه نظامی یک شوخی بیمزه
است که هرگز اتفاق نخواهد افتاد اما بهطور حتم به فکر ایجاد آشوب
و ناآرامیها در سال پیش رو هستند .بهبیاندیگر ،هدف آنها از چیدن
ای��ن پازل ،برپایی فتنه  98و یکی از مقدم��ات مهم آن ،اثرگذاری بر
جشن پیروزی انقالب اسالمی است .ازاینرو اگر بگوییم که همه این
تحرکات برای کمرنگ ک��ردن راهپیمایی  22بهمن صورت گرفته،
سخن بهگزاف نگفتهایم.
این در حالی اس��ت که رس��انههای غربی – علیرغم ش��یطنتها و
تالش برای عادی نش��ان دادن گردهمایی جش��ن انقالب اسالمی
 در انعکاس عظمت راهپیمایی  22بهمن س��الهای گذشته اذعانداش��تهاند که تهدیدات آمریکا نهتنها موجب ترس مردم ایران نشده
بلکه موجب اتحاد ملی و انس��جام بین همه گروههای سیاسی شده
اس��ت و تقریب ًا همه آنها تأکید داش��تند که حضور م��ردم پیامی به
دولتمردان آمریکاست که اگر مرتکب اش��تباهی شوند ،مردم آنها
را از اقدام خود پش��یمان خواهند کرد .ملت غیور ایران ثابت کردهاند
که هرگاه تهدید ش��دهاند ،با اراده پوالدین و عزمی راسختر به میدان
آمدهاند و به همین س��بب ،حض��ور میلیونی م��ردم در همایش تولد
نظام اس�لامی که چهار روز دیگر برگزار خواهد ش��د ،یقین ًا شگفتی
فوقالعاده رس��انههای خارجی را در پی خواهد داشت و خواهند گفت
که علیرغم تحریمها و تهدیدات بیس��ابقه ،حضور مردم برای نشان
دادن حمایشان از انقالب اسالمی بسیار شگفتانگیز و بیسابقه است.
نکت��ه پایانی اینکه یوماهلل  22بهمن امس��ال ،آب س��ردی بر قامت
نحس توطئهگرانی خواهد بود که روی جدایی مردم از انقالب حساب
ویژهای باز ک��رده بودند .رهبر معظم انقالب «حض��ور امیدآفرین و
ایستادگی نسل سوم و چهارم در میدان دفاع از انقالب و نظام» را نشانه
«رویندگی و بالندگی انقالب و نکتهای بس��یار مهم و درخور توجه»
برشمردهاند و براین اساس ،حضور جوانان نسل سوم و حتی چهارم در
این جش��ن ملی و اسالمی ،یکبار دیگر ،دروغ بودن ادعای گسست
نسل جدید با آرمانهای انقالب را آشکارتر خواهد کرد .تظاهرات 22
امسال نش��ان خواهد داد که رویشهای انقالب بیش از ریزشهای
آن است و نظام مقدس جمهوری اسالمی در ارتقاء مؤلفههای قدرت
خود که یکی از آنها جلب حمایتهای مردمی است ،هر سال بیش
از سال گذشته توفیق داشته و خواهد داشت.
خبرکوتاه

ضدانقالبها در صف دیدار با آمریکاییها

پس از دیدار مسیح علینژاد ضدانقالبی فراری با «مایک پمپئو» وزیر خارجه
آمریکا ،احمد باطبی فتنهگر و درخواس��تکنند ه تحریمهای ضدایرانی از
آمریکا ،در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از دیدار خود با «مایک
پنس»معاون رییسجمهور آمریکا خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
باطبی که در اغتشاشات  ۷۸و نقشآفرینی فعال در فتنه  ،88خیانت علیه
کشور ملت را به اوج رساند ،بروز گذشته در کنار یک مقام ضدایرانی ایستاد
و عکس یادگاری گرفت.

«حمایت» از شکست محاسبات و سناریوهای دشمن گزارش می دهد

بالندگی انقالب در  40سالگی

اقدامات مح�ور متخاصم عبری-عربی-
غربی علی�ه کش�ورمان ،در حالی پس از
40س�ال به شکس�ت انجامی�د که ملت
سرافراز کش�ورمان40 ،سالگی انقالب
خ�ود را در اوج بالندگ�ی و اقت�دار گرامی
میدارند.

پس از انقالب مردمی و اسالمی در ایران ،غرب و
شرق عالم که این انقالب را مزاحم خوی استکباری
و اس��تعماری خود میدیدند ،ب��ه انحای مختلف
کوشیدند تا مقابل خواست مردم ایران ایستاده و از
بالندگی و پیشرفت آن جلوگیری کرده و حتی آن را
به اضمحالل بکشانند .هرچه از عمر با برکت نظام
اسالمی گذشت ،خصومتها بیشتر و جدیتر شد
تا اینکه در آس��تانه 40سالگی ،سردمدارن آمریکا؛
ای��ن وحوش به اصطالح متم��دن غربی به همراه
نوچههای منطقهای خود ،رس��ما ادع��ا کردند که
ملت ایران نباید 40س��الگی انقالب خود را ببیند و
اقدامات خود را در این مسیر طراحی کردند .در این
رابطه« ،جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخسفید
که به بلوفزنی و رجزخوانی بیهوده علیه کشورمان
مشهور است ،در ماههای گذشته ادعا کرده بود که
ی سیاستهایش
تصمیم دولت ترامپ برای بازبین 
در قبال ایران باید این باش��د که این کش��ور نتواند
پیروزیچهلسالگیانقالبشراجشنبگیرد«.رودی
جولیانی» وکیل ترامپ هم س��ال گذشته در نشست
گروهک تروریس��تی منافقین مدعی ش��ده بود که
رییسجمهورآمریکاازتغییرنظامحاکمایرانحمایت
میکند .ترامپ هم بر اس��اس همین مش��اورههای
چهرههای تندرویی نظیر بولت��ون و جولیانی ،حدود
ش��شماه پیش خطاب به برخی س��ران کشورهای
اروپاییوبرایهمراهکردنآنهاباسیاستهایآمریکا
علیه جمهوری اسالمی ادعا کرده بود که «صبر کنید
ظرف دو ،سه ماه آینده جمهوری اسالمی به پایان کار
خود خواهد رسید» .در این راستا و برای رسیدن به این
هدف ش��وم ،تحریمها و فتنه جدید اقتصادی علیه
ملت ایران در دس��تور کار واش��نگتن قرار گرفت
و بر این اس��اس بیش از 900هدف(ش��امل افراد،
بانکها،کش��تیرانی ،هواپیمایی و سازمان انرژی
اتمی) در آبان ماه امسال در فهرست تحریمها قرار
گرفت .علیرغم همه ادعاهای آمریکاییها ،هدف
این تحریمها معیش��ت مردم ب��ود .تکمیل کننده
پازل دشمنی با مردم ایران اسالمی جهت نرسیدن
نظام به 40سالگی خود ،پروژه فشار و جنگ روانی
علیه کش��ورمان بود .آمریکاییها در یکی دیگر از
اقدامات خود در راس��تای افزایش فشار بر تهران،
مق��رر کردهاند که ی��ک کنفران��س بینالمللی در
کشور لهس��تان با محوریت ایران و ائتالفسازی
علیه جمهوری اس�لامی برقرار کنن��د و برای این
اجالس از رژیم صهیونیس��تی و برخی کشورهای
مرتجع منطقه نی��ز دعوت به عمل آوردهاند .پروژه
دیگری که کاخس��فید برای رسیدن به هدف شوم
خود دنبال کرده ،پروژه به صفر رس��اندن صادرات
نفت ایران ب��ود .در این راه ،آمریکا با کمک گرفتن
از رژیم آلس��عود گاو ش��یرده خود ،تالش کرد تا
بازار را از نفت ایران بینیاز کند .س��عودیها که از
این توجه سردمداران کاخسفید به خود ،سرمست
بودند ،متوهمانه پیشنهاد واشنگتن را پذیرفته و به
خیال خام خ��ود تالش کردند که ای��ران را از بازار

نفت دنی��ا حذف کنند .س��گ پاس��بان آمریکا در
منطقه یعنی رژیم صهیونیستی هم در راه رسیدن
آمریکا به هدف خود ،از هیچ تالشی فروگذار نکرد.
صهیونیستها با تحرکات گاه و بیگاه منطقهای و
یارگیری از برخی کشورهای ذرهبینی و مرتجع ،به
دنبال قدعلم کردن در مقابل ایران اسالمی بودند.
محور عبری-عربی-غربی ایجاد ش��ده در مقابل
نظام مقدس اس�لامی که 40سالگی خود را پشت
س��ر گذاش��ت ،از هر حربه و توطئهای بهره گرفت
تا ملت س��رافراز ایران اس�لامی ،دهه فجر جشن
40سالگی انقالب خود را نگیرند که بازهم تیرشان
مانند همیشه به سنگ خورد.
باخت 40ساله!
پس از آنهمه رجزه��ا و هوچیگریها ،چیزی که
نصیب محور متخاصم عبری-عربی-غربی شده،
باخت و شکس��تهای مفتضحانه اس��ت .آمریکا
تالش برای تحریم صادرات نفت ایران را از ماهها
پی��ش آغاز کرد ،ام��ا علیرغم تالش مس��تمر در
این عرصه ،نه تنها نتوانس��ت صادرات نفت ایران
را به صفر برس��اند ،بلکه امروز به خریداران بزرگ
نفت ای��ران معافیت میدهد چون نتوانس��ته ابزار
جایگزینی برای جبران نخری��دن نفت از ایران در
اختیارش��ان قرار دهد .آمریکا که به دنبال نابودی
نظام اس�لامی بود ،خود درگیر مش��کالت داخلی
شده و اخیرا شاهد بودیم که دولت این کشور  35روز
تعطیل بود که این تعطیلی 6.5میلیارد دالر هزینه بر
مردم این کشور تحمیل کرد.
ورشوی ورشکسته
واش��نگتن که ت�لاش میکرد در ورش��و ،ائتالف
ضدایران��ی ایجاد کن��د ،پیش از برگزاری ش��اهد
شکس��ت این تالش خود اس��ت .نح��وه برخورد
کشورهای جهان با کنفرانس ضدایرانی ورشو ،به
گونهای پیش میرود که گویا سرنوشتی همچون
جلسه شورای امنیت به ریاست «ترامپ» در انتظار
این نشس��ت اس��ت .تا جاییکه مقامات آمریکایی
مجبور شدند ،موضوع ایران را از دستور اصلی این
اجالس خارج کنند .نتانیاهو هم که برای دمتکان
دادن به اربابان آمریکایی خود ،ژس��ت ضدایرانی
میگرفت ،این روزها با بدترین بحران سیاسی در
رژیم منحوس��ش روبروست .تن دادن وی از روی
ناچاری به انتخابات زودهنگام ،بشارت دهنده رفتن

وی و ماندن انقالب اسالمی است! رژیم آلسعود
نیز که همگام با واش��نگتن از هیچ اقدام ضدایرانی
ابا نکرد ،رسوا شد و با قتل فجیع «جمال خاشقجی»
روزنامهنگار منتقد ،بحران داخلی را تجربه میکند.
همه نکات گفته شده ،یک نتیجه را حاصل میکند
و آن اینکه ،انقالب اس�لامی ای��ران ،امروز در اوج
قدرت و اقتدار منطقهای قرار دارد و همپیمانشدن
محور عبری-عربی-غربی هم اندکی در مس��یر
این انقالب خللی وارد نمیکند .البته ملت سرافراز
ایران ،با مقاومت خود همواره محاسبات دشمن را
بره��م زده و اینبار نی��ز در راهپیمایی 22بهمن با
حضوری پرش��ور و حماسی ،دش��منان را مأیوس
خواهند کرد.
پاسخ به توطئههای دشمنان
با راهپیمایی پرشور 22بهمن
در آس��تانه فرارس��یدن راهپیمایی دشمنش��کن
22بهمن ،مراجع ،مقامات و ارگانهای کشورمان
از مردم برای حضوری پرش��ور در این راهپیمایی
دعوت کردند .آی��تاهلل ناصر مکارم ش��یرازی از
مراجع تقلید قم در درس خارج فقه خود به تشریح
اهمیت ش��رکت آحاد م��ردم در راهپیمایی یوماهلل
22بهمن پرداخت و گفت :همه مردم در راهپیمایی
یوماهلل 22بهمن ماه ش��رکت میکنند چراکه این
کار یک وظیفه الهی ،اجتماعی و وجدانی اس��ت.
آیتاهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم هم
ضمن دعوت مردم به حضوری پرشور در راهپیمایی
22بهمن ،تأکید کرد :م��ردم انقالبی و بصیر ایران
امسال نیز در راهپیمایی ۲۲بهمن مشت محکمی
به دهان دشمنان اسالم خواهند کوبید ،ملت ایران
با عقیده ،آرمان ،ش��ور و خروش بیش از گذشته در
صحن��ه حضور پیدا خواهند ک��رد .آیتاهلل عبداهلل
جوادی آملی دیگر مرجع تقلید قم نیز اظهار داشت:
بر همه الزم است با جان و تمام توان خود راه شهدا
و امام راحل را ادامه دهند لذا بر همگان الزم است
در راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن امس��ال پرشورتر از
قبل شرکت کنند .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
هم با صدور بیانیهای تأکید کرد :امسال نیز همچون
چهل سال گذش��ته ملت مؤمن و انقالبی ما برای
حفاظت از نظام اسالمی و به عنوان یک عمل صالح
سیاسی ،یکپارچه و یک صدا در راهپیمایی ۲۲بهمن
شرکت میکنند .هیأت دولت نیز با دعوت از مردم،
حضور پرش��ور را ضامن تودهنی ملت به استکبار

دانس��تند .همچنین حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری پس از پایان جلس��ه روز گذش��ته
هی��أت دولت در س��خنانی با تبریک فرارس��یدن
چهلمین س��الگرد پی��روزی ش��کوهمند انقالب
اسالمی ،گفت :ملت ایران برغم همه دشمنیها با
حضور ،مشارکت و فریادهای خود در کنار انقالب
و ایران عزیز به دنیا نشان خواهند داد که نسبت به
ال امیدوار هستند و هیچگونه
آینده کشور خود کام ً
یأس و ناامیدی ندارند .ب��ه گزارش خبرگزاریها،
روحانی تصریح کرد :حضور گسترده در 22بهمن
تضمینکننده امنیت ،استقالل و آزادیمان است و
باید با حضور پرشکوه ،دشمن را از ادامه توطئههای
خود مأیوس کنیم .علی الریجانی رییس مجلس
ه��م با بیان اینکه تمام مس��ئوالن بای��د با وفاق و
ش��جاعت در جهت حل مش��کالت تالش کنند،
گفت :راهپیمایی ۲۲بهمن دش��منان را مایوس و
موجب اهتمام جدیتری برای حل مشکالت مردم
در داخل به وجود میآورد .بسیج دانشجویی ،احزاب،
گروهها و تشکلهای کشورمان نیز در بیانیههای
جداگانهای از مردم ش��ریف ایران برای حضور در
راهپیمایی دشمنشکن 22بهمن دعوت کردند.

مسیرهای 12گانه راهپیمایی تهران
نص��راهلل لطف��ی قائم مق��ام ش��ورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی هم در جریان نشست خبری خود،
مسیرهای ۱۲گانه راهپیمایی ۲۲بهمن در تهران
که از ساعت 9صبح و همزمان با سراسر کشور آغاز
میشود را اعالم کرد .مسیر ش��ماره یک :مسجد
امامحس��ین(ع) ،میدان امامحس��ین(ع) ،خیابان
انقالب ،خیابان آزادی ،میدان بزرگ آزادی .مسیر
شماره دو :مسجد جامع ابوذر ،میدان ابوذر ،خیابان
ابوذر ،خیابان شهید آیتاهلل سعیدی ،میدان بزرگ
آزادی .مس��یر شماره سه :مس��جد امام هادی(ع)،
خیابان ش��هید آقایی ،میدان معلم ،خیابان تختی،
خیابان شهید آیتاهلل سعیدی ،میدان بزرگ آزادی.
مسیر شماره چهار :مسجد دارالسالم ،میدان منیریه،
خیابان شهید معیری ،خیابان کارگر ،میدان انقالب،
خیابان آزادی ،میدان بزرگ آزادی .مس��یر شماره
پنج :مس��جد الجواد(ع) ،میدان هفتم تیر ،خیابان
شهید آیتاهلل دکتر مفتح ،خیابان انقالب ،خیابان
آزادی ،میدان بزرگ آزادی .مس��یر ش��ماره شش:
مس��جد حضرت امیر(ع) ،خیابان کارگر ش��مالی،
خیابان انقالب ،خیابان آزادی ،میدان بزرگ آزادی.
مسیر ش��ماره هفت :مسجد حضرت مهدی(عج)،
خیابان ستارخان ،خیابان شادمهر ،خیابان آزادی،
میدان بزرگ آزادی .مس��یر شماره هشت :مسجد
حض��رت ابوالفضل(ع) ،خیابان س��تارخان ،میدان
توحید ،خیابان توحید ،خیابان آزادی ،میدان بزرگ
آزادی .مسیر شماره نه :مسجد جامع امام سجاد(ع)،
خیابان آیتاهلل اشرفی اصفهانی ،فلکه دوم صادقیه،
خیابان محمد علی جناح ،میدان بزرگ آزادی .مسیر
شماره ده :مس��جد امام جعفر صادق(ع) ،فلکه دوم
صادقیه ،خیابان محمد عل��ی جناح ،میدان بزرگ
آزادی .مس��یر شماره یازده :مس��جد جامع رسول
اکرم(ص) ،تهرانس��ر ،بلوار ش��اهد ،بلوار تهرانسر،
میدان کمالالملک ،بزرگراه شهید لشگری ،میدان
بزرگ آزادی .مس��یر ش��ماره دوازده :مسجد نظام
مافی ،بلوار آیتاهلل کاش��انی ،فلک��ه دوم صادقیه،
خیابان محمدعلی جناح ،میدان بزرگ آزادی.

واکنش مقامات کشورمان به یاوهگویی ترامپ:

تروریسم در غربآسیا مولود سیاست ناپاک آمریکاست

مقام�ات کش�ورمان در واکن�ش ب�ه یاوهگوییه�ای
رییسجمهور آمریکا در کنگره این کش�ور ،واش�نگتن
را عامل و مولود تروریسم در غربآسیا قلمداد کردند.
«دونال��د ترام��پ» رییسجمهور آمریکا روز گذش��ته ب��ا حضور در
س��اختمان کنگره این کش��ور و در دومین سخنرانی س��االنه خود،
اتهاماتی واهی و تک��راری را علیه ایران به زب��ان آورد .وی با تکرار
ادعاهای بیاساس علیه جمهوری اس�لامی ایران ،گفت :از نظامی
که مرگ ب��ر آمریکا میگوید و تهدید به نسلکش��ی علیه یهودیان
میکند ،چش��م بر نمیداری��م .وی درباره تصمیم خ��ود برای خارج
کردن آمری��کا از توافق هس��تهای با ایران مدعی ش��د :برای اینکه
اطمینان حاصل کنیم که این دیکتاتوری فاس��د به تسلیحات اتمی
دس��ت پیدا نمیکند ،من آمریکا را از توافق هستهای فاجعهبار ایران

خارج کردم رییسجمهور آمریکا با فخرفروشی درباره «سختترین
تحریمهایی» که علیه مردم ایران اعمال شده ،افزود :در فصل پاییز،
ما سختترین تحریمهایی را که میشد علیه یک کشور اعمال کرد،
(علیه ایران اعمال کردیم).

آمریکا حامی دیکتاتورها و آدمکشهاست
این یاوهگوییها ،با واکنش مقامات کشورمان روبرو شد .محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره
آمریکا با انتشار مطلبی در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی
ی ما در حال جشن گرفتن ۴۰
نوشت :ایرانیها شامل هموطنان یهود 
سال پیش��رفت علیرغم فشارهای آمریکا هستند .وی در ادامه تاکید
کرد :دونالد ترامپ باز هم در سخنرانی سالیانه  ۲۰۱۹خود(در کنگره
آمریکا) علیه ما اتهامهایی مطرح کرد ،دشمنی آمریکا سبب شده که

این کشور از دیکتاتورها ،آدمکشها و تندروهایی که فقط خرابی در
منطقه ما ایجاد کردهاند ،حمایت کند .بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امور خارجه هم در اینباره اظهار داشت :تروریسم در منطقه خاورمیانه
و غربآسیا نتیجه و مولود ناپاک سیاستهای نادرست آمریکا و برخی
از متحدان این کشور طی سالیان و دهههای اخیر در منطقه است که
بر پایه سیاست اس��تفاده ابزاری از آن برای پیشبرد راهبردهای خود
مانند ایجاد القاعده و داعش و دیگر گروه های افراطی و تروریستی،
بحرانها ،تنشها و بی ثباتیهای فرساینده را بر این منطقه تحمیل
کرده است .به گزارش مهر ،س��خنگوی وزارت خارجه تصریح کرد:
اتهامات واهی و خیال پردازانه و بیمنطق رییسجمهور آمریکا علیه
مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران نمیتواند چهره آمریکا و نظام
های دیکتاتوری مروج خشونت و افراطیگرای مورد حمایت حاکمان
آمریکا در قتل و کشتار مردم مظلوم منطقه را تطهیر کند.

«حمایت» در گفتوگو با فرمانده هوافضا و سخنگوی سپاه پاسداران بررسی کرد

پیشرفتهای دفاعی با توانمندی های داخلی

فرزانه دیانتی

هوافضای س�پاه و س�ردار رمضان ش�ریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه به
گفتوگو بنشیند.

ب�ا پی�روزی انقلاب اسلامی و قط�ع
وابس�تگی ای�ران ب�ه آمری�کا ،کش�ورمان
باهمت متخصصان داخلی به پیشرفتهای
قابلتوجهی درزمینه نظامی رسیدند برخالف
رژی�م پهلوی ک�ه تجهیزات نظام�ی ایران
بهص�ورت عاریتی ب�ود اما پیش�رفتهای
ای�ران در صنای�ع نظام�ی بع�د از جن�گ
تحمیلی خودنمایی بیش�تری داشت چراکه
متخصص�ان ایران�ی ب�رای دف�اع از ایران
اسلامی توس�عه توانمندیه�ای دفاع�ی
ازجمله دستیابی به توان موشکی بازدارنده
در دورهه�ای بع�دی با افزای�ش تهدیدات
و تحریمه�ا علی�ه ای�ران ای�ن فعالیته�ا
سرعت بیشتری گرفت بهطوریکه در حال
حاض�ر ایران یک�ی از برتری�ن قدرتهای
نظامی در دنیا است به همین جهت روزنامه
«حمای�ت» در خص�وص دس�تاوردهای
موش�کی کش�ورمان پ�س از انقلاب ب�ا
س�ردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی

س��ردار رمضان شریف ،س��خنگو و مسئول روابط
عمومی کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در
این خصوص به «حمایت» گفت :امروز در س��ایه
تدبیر مق��ام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام
خامنهای مدظلهالعالی و ت�لاش و مجاهدتهای
صورت گرفته ،دستاوردهای ارزشمندی در عرصه
موشکی ،پهپادی و  ...به دست آوردهایم که موجب
ارتق��ای ت��وان بازدارندگی ایران اسالمیش��ده و
دشمنان نیز به آن اذعان کردهاند .وی افزود :پس از
انقالب ایران جهش بزرگی درزمینه نظامی-دفاعی
داشته و باید گفت که تا امروز سنگینترین تحریمها
نیز در این حوزه صورت گرفته است .نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران در دوران هشتساله دفاع
مقدس در میدان نبرد با قدرتهای جهانی آبدیده
شدند و پس از جنگ تحمیلی نیز لحظهای را برای
پیشرفت در حوزه دفاعی و نظامی از دست ندادهاند.
سردار ش��ریف افزود :در حال حاضر دستاوردهای
نیروهای مس��لح نیز درزمینه طراحی ،لجس��تیک
ال بومی اس��ت از
و عملیات��ی عالوه ب��ر اینکه کام ً

گروه سیاسی

پیش��رفتهای قابلتوجهی برخوردار اس��ت .وی
یادآور شد :توسعه توانمندی موشکی برای کشور ما
بهعنوان یک نیروی محوری بازدارنده و دفاعی یک
راهبرد توقفناپذیر است و این قدرت تنها تابع اراده
ملت بزرگ ایران و تابع سیاستهای اساسی است
که توس��ط رهبری معظم انقالب تبیین میش��ود.
س��خنگوی سپاه خاطرنشان کرد :س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامی عالوه بر ت��وان دفاعی و نظامی
از سازندگی و عمران کش��ور غافل نبوده اقدامات
موثری در این زمینه انجام داده است که در نمایشگاه
قرارگاه س��ازندگی حضرت خاتماالنبیاء شاهد آن
بودیم .همچنین یکی از اقدام��ات مؤثر راهاندازی
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس است که در راستای
خودکفایی از واردات بنزین صورت گرفت.
س��ردار حاج��یزاده فرمان��ده نی��روی هوافضای
سپاه نیز با اش��اره به تولید و رونمایی موشکهای
کروز زمین��ی هویزه عن��وان کرد :ام��روز با توجه
ب��ه مجاهدته��ای ش��بانهروزی و در پرتو تبعیت
از والی��ت توانس��تهایم در بح��ث بومیس��ازی و
تولید انبوه انواع موش��کها ،ان��واع رادارها و جنگ
الکترونیک ،مداومت پروازی ،س��امانههای دقیق
و مجه��ز پدافند هوای��ی به دس��تاوردهای بزرگی
برس��یم که برخی از این پیشرفتها را در نمایشگاه

اقت��دار  40به نمایش عموم درآمده اس��ت .در حال
حاضر ما انواع موش��کهای زمین به زمین ،زمین
به دریا ،موشکهای س��وخت مایع ،سوخت جامع
در تنوع فراوان در اختیارداریم .وی افزود :ما نهتنها
در ح��وزه دفاعی بلکه در تمام��ی زمینهها از نفت و
پتروشیمی تا خودرو و غیره میتوانیم با تقویت اراده
و والیتمداری به پیشرفتهای الزم برسیم .فرمانده
نیروی هوافضای سپاه ادامه داد :در حال حاضر دنیا
به قدرت و اقتدار ایران پی برده اس��ت بهطوریکه
آمری��کا از قدرت ایران حرف میزن��د و آن را به رخ
برخی کشورها میکشد .س��ردار حاجیزاده تاکید
ک��رد :امروز ق��درت بازدارندگی ما به حدی اس��ت
که میتوانیم از فاصله  ۵۷۰کیلومتری ،دشمنان و
تروریس��تها را در یک ساختمان از بین ببریم .وی
بابیان اینکه دشمن برای مقابله با انقالب اسالمی
و ملت مقت��در و مصمم ایران طی  ۴۰س��ال اخیر
توطئهها و نقشههای مختلف را طراحی و عملیاتی
کرده اس��ت گفت امروز جنگ اقتصادی دستور کار
دش��من اس��ت ،به فضل الهی در این عرصه نیز با
شکست مواجه خواهند شد و ایران اسالمی با استفاده
از ظرفیتهای داخلی و جوانان بر مش��کالت فائق
و این تهدید را به فرصتی برای بالندگی و پیشرفت
کشور تبدیل خواهد کرد.

خبر
با حضور رهبر معظم انقالب برگزار شد

مراسم عزاداری
شهادت حضرت زهرا

(س)

مراس��م عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالماهللعلیها،
با حضور رهبر معظم انقالب اس�لامی در حسینیه امام خمینی(ره)
برگزار شد.
در این مراس��م که هزاران نفر از اقش��ار مختلف م��ردم و جمعی از
مس��ئوالن حضور داش��تند ،حجتاالسالم والمس��لمین صدیقی
سخنرانی و آقایان حدادیان و سازور مرثیه سرایی کردند.

سؤال رهبر انقالب از جوانان
درباره رمز ماندگاری انقالب

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اس�لامی در دیدار نوزدهم
دی ماه س��ال  ۱۳۹۴با مردم قم به مقایسه انقالب اسالمی ایران با
سایر انقالبهای بزرگ دنیا و برخی حوادث و نهضتهای پیشین
کش��ور خودمان پرداختن��د و در تبیین این مس��أله فرمودند« :چرا
شدن قدرت
نهضت
مشروطیت با آن درخواس��ت ح ّداقلّ ِی محدود ِ
ّ
مطلقه نتوانس��ت و طاقت نیاورد بماند ا ّما انقالب اس�لامی با این
درخواس��ت ح ّداکثری و مطالبه ح ّداکثری که ریشهکنی سلطنت و
رژیم پادشاهی در کشور بود آمد ،مو ّفق شد و ماند؟ اینها تحلیل الزم
دارد .تحلیل را ش��ما جوانها بروید بکنید ،برای من روش��ن است؛
جوانها بروند تحلیل کنند ،بنشینند ،فکر کنند و ببینند که اینجا چه
چیزی نقشآفرینی کرد؟ کدام عنصر تأثیر گذاشت که آن نهضتها
نتواند باقی بماند و نتواند به نتایج نهایی خودش برسد ا ّما این انقالب
توانست قدرتمندانه بایستد؟ علّت چه بود؟ اینها را بنشینند جوانهای
ما تحلیل کنند.
اگر ما بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا کنیم ،آنوقت دیگر
این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشند بکلّی
خواهد پوس��ید و از بین خواهد رفت؛ [اگر] بتوانیم درست بفهمیم،
راه آیندهی این کشور کام ً
ال روش��ن خواهد شد.۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ».
بر اس��اس ای��ن خواس��ته رهبر انق�لاب پای��گاه اطالعرس��انی
 KHAMENEI.IRبه مناس��بت چهلمین س��الگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اس�لامی ،در ذیل پرونده تحلیلی «انقالبی که
منحرف نشد» ،طی فراخوانی از جوانان میخواهد به تحلیل چرایی
این مسئله بپردازند و متون تحلیلی خود را به KHAMENEI.
 IRارسال کنند .جوانان و متفکران میتوانند در پاسخ به این سؤال
رهبر انقالب ،تحلیلها و پاس��خهای خود را از طریق ارس��ال فایل
 Wordبه نش��انی الکترونیکی  info@khamenei.irو یا
بخش نظرات همین مطلب ارسال کنند.

گزیده ها

مجوز واردات گوشت
با ارز نیما صادر شد

با تصوی��ب هیأت وزیران و با
هدف تأمین نیازهای مصرف
جامعه ،واردات گوش��ت با ارز
نیم��ا و س��ود بازرگانی صفر
تعیین ش��د .به گزارش پایگاه
ا طال ع ر س��ا نی
ریاس��تجمهوری ،طبق این
مصوبه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع
مناسبتر گوشتهای وارداتی با ارز یارانهای اقدام کند .هیأت وزیران
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت
از بنادر اقدام کند.

پاسداری از انقالب ضروری است

آی��تاهلل احم��د جنت��ی دبیر
شورای نگهبان در جلسه روز
گذشته این ش��ورا به ایام دهه
فج��ر و پی��روزی انق�لاب
اسالمی اشاره و اظهار داشت:
انقالب اسالمی نعمت بسیار
بزرگ��ی ب��ود ک��ه خداوند به
وسیله آن دشمنان خود را ذلیل و دوستان خود را عزیز کرد.
دبیر شورای نگهبان تحول جوانان را از دیگر برکات عظیم انقالب
اسالمی برشمرد و گفت :این انقالب جوانان را به گونهای متحول
کرد که در اوج فداکاری و ایثارگری ،عاش��ق شهادت بودند و این
روحیه ایثارگری توطئه بدخواهان را بیاثر کرد.
به گزارش تس��نیم ،جنتی به گوش��های از تالشه��ای بنیانگذار
انقالب اس�لامی برای ایجاد این قیام عظیم اش��اره و تاکید کرد:
م��ا باید قدردان و ش��کرگزار این نعم��ت بزرگ باش��یم و البته در
این زمینه انجام وظیفه ،پاس��داری و دف��اع از حدود و ثغور انقالب
اسالمی ضروری است؛ چرا که دش��منان خارجی و ایادی داخلی
آنان درصدد توطئه هستند.

اصالح ساختاری در بودجه کشور

عل��ی الریجانی با اش��اره به
تقوی��ت بودج��ه دفاع��ی در
الیح��ه بودجه س��ال  ۹۸کل
کشور گفت :قطعا بخشهای
دفاعی نقطه قوت ما بوده و ما
از آن حمای��ت میکنی��م و به
طور حتم نیروهای مس��لح را
کامال تجهیز خواهیم کرد ،زیرا دشمنان میدانند که قدرت امنیتی
و دفاعی جمهوری اس�لامی برای مقابله با ماجراجوییهای آنها
بسیار برجسته اس��ت .همچنین جمهوری اسالمی از جریانهای
مقاومت حمایت الزم را خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به نقش انسجام داخلی،
تالشهای اقتصادی و نگاه درونگرا در توس��عه اقتصادی کشور
ادامه داد :در این مس��یر باید از ظرفیت ص��ادرات به ویژه صادرات
کاال به بازارهای منطقهای استفاده کنیم ،از طرف دیگر با توجه به
اقتضائات بودجهای مجلس و دولت تا حد ممکن در جهت حمایت از
بخشهای بهداشت و درمان ،تأمین اجتماعی ،صندوقها و اشتغال
حمایت کردهاند ،همچنین دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده
تدابیری را اندیشیده؛ مسئوالن و دستگاههای مرتبط در استان قم
هم میتوانند از امکانات در نظر گرفته ش��ده در الیحه بودجه سال
 ۹۸برای اصالح بافتهای فرسوده استفاده کنند.
ب��ه گزارش میران ،وی با اعالم اینکه مقام معظم رهبری دس��تور
دادند که ظرف  ۴ماه آینده اصالح ساختاری در بودجه کشور صورت
گیرد ،گفت :شاید این اصالح س��اختاری به اصالح بودجه امسال
نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر
و همت مشترک تمام مسئوالن داریم.

