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بهحرکاتنامعقولامریکاپاسخیتاریخیمیدهیم
رئیس قوه قضاییه گف��ت: آمریکا بداند هر حرکت نامعقول و غیرمنطقی اش 

در مورد ایران، پاسخی خواهد داشت که در تاریخ ماندگار خواهد شد.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی با اشاره به تصویب قانون سرزمین یهود از سوی رژیم 
صهیونیستی در روزهای اخیر، این اقدام را در ادامه روش ها و منش های غیرانسانی و 

غیرمعقول این رژیم جنایتکار ارزیابی کرد و گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی را نمونه 
دموکراسی توصیف کرده بود. این است نمونه عالی دموکراسی مورد تایید آمریکا که مردم 

یک سرزمین را آواره و آنان را از حق رای در مورد سرنوشت خود محروم کنند. 
وی در ادامه با اش��اره به شهادت تعدادی از پاس��داران و بسیجیان عزیز در مریوان 
به دس��ت عوامل فریب خورده گفت: عامالن و افراد پش��ت پرده این جنایات بدانند که 
جمهوری اس��المی بر چنین ایذاهایی صبر نمی کند و قطعا پاسخ قاطعی به آنها خواهد 

داد.  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

میزان
بازدیدبازرسانآژانسازدانشگاههاقابلقبولنیست

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بازرسان آژانس ممکن است سراغ 
بازدید از مراکز نظامی ما نیز بروند، گفت که اصل بازدید غلط و غیرقابل قبول است.

فریدون عباسی افزود: در برجام، عده ای دستاوردهای کشور را در ازای برخی 
وعده های که عملی نش��ده، داده  و تعهداتی را نیز پذیرفته اند که اجرای پروتکل 

 الحاقی و بازدید از مراکز دانش��گاهی و علمی در همین راس��تا تعریف می ش��ود. 
وی گفت: بر همین اساس، بازرسان آژانس از مراکز نظامی و غیرنظامی و مراکزی که 

به هر طریقی کار علمی می کنند و مقاله هایش��ان در مجالت بین المللی منتشر می شود، 
بازدید می کنند اما اینها می گویند اساتید خودشان خواسته اند.

عباس��ی افزود: نمی گویم با این کار ترور دانشمندان ما در راه است چون اینها برای 
شناسایی دانشمندان و اساتید ما کانال های زیادی دارد و با آدرس های که دارند آنها را 

مورد تهدید قرار بدهند لذا ما باید از دانشمندان خود مراقبت کنیم.  تسنیم

وتوش بدون ر
خلیجفارسدیگربرایمایکحوضاست

رئیس س��تاد ارتش با بیان اینکه اگر دشمن تاکنون به ما هجومی نیاورده از 
ترس اوست تاکید کرد: قدرت نظامی امروز ما از آموزش و تاکتیک تا تجهیزات 

و تمرین هایمان، متکی به خود است و این امر »افتخارآمیز« است.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری گف��ت: در مهر ۸۸ مقام معظم رهبری برای 

اولین ب��ار صفت راهبردی را ب��ه نیروی دریایی اطالق کردن��د؛ ما فکر کردیم که 
وجه تس��میه واژه »راهبردی« برای نیروی دریایی چه بوده اس��ت. س��رانجام طرح 

»نیروی دریایی راهبردی« را به خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردیم. ایشان فرمودند: 
»این طرح خیلی بلندپروازانه است، اما من ۱۰۰ درصد اینگونه طرح ها را تایید می کنم«. 
م��ا تمام تالش م��ان را کردیم و از خلیج فارس و دریای عمان خارج ش��دیم و بعد از آن 
هم از اقیانوس هند عبور کردیم و به اقیانوس های چین و اطلس رس��یدیم. امروز دیگر 

خلیج فارس برای ما یک حوض است.  مهر

ارتش اسالم

هنرشناختنقشهدشمن
برایمواجههبااوست

دشمنان بیکار نمی نش��ینند، نقشه میکشند؛ هنر 
این اس��ت که نقشه ی دش��من را،  توطئه ی دشمن را، 
نقطه ای را که آماج حمله ی  دش��من است، بشناسیم و 
برای مواجهه ی با او، ب��رای مقابله ی با او، برای خنثی 
کردن کار دش��من، طرح داش��ته باشیم، انگیزه داشته 
باشیم، فکر داشته باش��یم. وادادگِی در مقابل دشمن، 
دروازه ی همه ی آس��یب هایی است که بر یک کشوری 
وارد میشود. ما میخواهیم کشورمان را به برکت اسالم 
به اوج برس��انیم؛ ما میخواهیم ملّت ایران را -آن چنان 
که شایس��ته ی این ملّت است- به نقطه ای برسانیم که 
الگو باشد؛ نه فقط برای دنیای اسالم و ملّتهای مسلمان، 
بلکه برای بش��ریّت؛ خب این کار بزرگی است، این راه 
دش��وار و طوالنی ای اس��ت. دشمن اس��الم نمیخواهد 
که نام اس��الم یک چنین عظمت و شکوهی پیدا کند؛ 
دشمن شیعه هم نمیخواهد؛ بنابراین می  نشینند توطئه 
میکنند، می نشینند فّعالّیت میکنند، می نشینند نقشه 

میکشند. نباید از نقشه ی آنها غافل شد.
 من آنچه نیاِز امروز میدانم، ایس��تادگی بر اصول 
انقالب در درجه ی اّول اس��ت. اصول انقالب هم همان 
چیزهایی اس��ت که در وصّیت نامه ی امام و در بیانات 
ام��ام وج��ود دارد؛ اینها پایه های انقالب و س��تونهای 
انقالب اس��ت. به جوانها توصی��ه میکنم وصّیت نامه  ی 
امام را بخوانید؛ ش��ما امام را ندیده اید اّما امام مجّسم 
در همین وصّیت نامه اس��ت؛ مجّسم در همین بیانات 

و گفتارها است. 
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مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

س��ربازان ایرانی در همه دنیا  جمهور پراکنده ان��د، حتی آنهایی که حامی 
ب��ا نظ��ام مش��کل داش��ته باش��ند نی��ز حاضر به 
وطن فروش��ی و باج به بیگانه نمی شوند، این یعنی 
حضور س��ربازان ایرانی حتی در قل��ب امریکا هم 

می تواند برای کشورمان افتخارآمیز باشد.
س��خنان با صالبت حسن روحانی در هشداری 
که به ترامپ برای بازی نکردن با ُدم شیر داده است 
و البته اظهاراتی که درباره رد نش��دن کشتی ای از 
تنگ��ه هرمز در صورت محدودیت برای  نفت ایران 
در اتریش بیان کرده اس��ت باعث شده که ترامپ و 
پمپئو اظهاراتی سخیف و توهمی را بیان کنند آن 
ه��م مثال در جمع ایرانیان مقیم امریکا که اتفاقا نه 

عکس و نه فیلمی از آنها منتشر نشده است!

سخنانپمپئومصداقبارزدخالت
درامورداخلیایراناست

ام��ا درباره اظهارات س��خیف وزی��ر خارجه و 
رئیس جمهور امریکا و تهدی��د تاریخی که در این 
اظهارات داش��ته اند، سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت��ه ک��ه ملت ای��ران با اتح��اد و انس��جام همه 

توطئه های شما را پشت سر خواهد گذاشت.
بهرام قاس��می ضمن محکوم ک��ردن اظهارات 
سخیف و بی پایه و اساس مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در جمع گروهی از آمریکایی - ایرانی مقیم  
این کشور در کالیفرنیا اظهار کرد: سخنرانی مزورانه 
و سخیف وزیر خارجه آمریکا در این جمع  که صرفا 
یک اقدام ابزاری و تبلیغاتی بود،  بیش از همیش��ه 

نش��انگر درماندگی بی حد و حصر  دولت آمریکا در 
شرایط پس از خروج غیرقانونی این کشور از برجام و 
عدم دستیابی به اهداف خود از این اقدام  یک سویه 

و نابخردانه و انزوای جهانی ناشی از آن است.
وی افزود: این سخنان به وضوح  مصداق بارز 
دخالت این کش��ور در امور داخل��ی ایران و دقیقا 
در راس��تای سیاس��ت های دیر پای بی ثبات ساز و 
مخرب این کش��ور در منطقه ارزیابی می شود که 

ناقض تعهدات بین المللی این کشور است.
او گف��ت: هیچ ایران��ی آزاده ای که دل در گرو 
س��ربلندی، عزت و تکری��م ایران زمی��ن و هویت 
شکوهمند ایرانی خود دارد، کودتای ۲۸ مرداد که 
منجر به س��رنگونی دولت مردمی و قانونی در سال 
٣۲ شد، حمایت بی دریغ از تروریست های جنایتکار 
و گروه های تجزیه طلب وابسته، حمایت از صدام در 
تحمیل جنگ هش��ت ساله علیه ملت بزرگ ایران، 
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آب های 
خلیج فارس و ده ها اقدام و رفتار ضدایرانی دیگر از 
سوی دولت های آمریکا را فراموش نخواهد کرد. در 
تزویز و عدم صداقت دولتمردان فعلی آمریکا همین 
ب��س که میان گفتار و ک��ردار و رفتار پیدا و پنهان  
آنان فرسنگ ها فاصله وجود دارد و نه تنها با مردم 

ایران بلکه با مردم خویش نیز صداقت ندارند.

هدفپمپئوعملیاتروانیدرایراناست
ام��ا در ادام��ه اظهارنظرها نی��ز محمدابراهیم 
رضای��ی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ی 

خارجی مجلس ش��ورای اس��المی تاکی��د کرد که 
صحبت های اخیر وزیر خارجه آمریکا با هدف ایجاد 
عملیات روانی در ایران انجام ش��ده است که مردم 

باید نسبت به آن هوشیاری الزم را داشته باشند.
رضایی اظهار کرد: تیم جدید حاکمیت آمریکا 
ماه هاس��ت که برای تس��لیم و همراهی و کس��ب 
موفقی��ت در ای��ن راه ت��الش می کند و براس��اس 
برنامه پیش م��ی رود. وی افزود: دولت آمریکا فکر 
می کند که چون زمان اوباما ایران پای میز مذاکره 
برای برجام آمد آنها هم می توانند با فش��ار فضایی 
را ب��رای این کار فراهم کنن��د. آمریکایی ها برنامه 
مفصل��ی دارند که تمرکزش��ان ب��ر عملیات روانی 
است. آنها می خواهند با عملیات روانی عامه مردم 
را تح��ت تاثیر قرار دهند تا به باور خودش��ان بین 

مردم و حاکمیت جدایی بیندازند.
سیدحسین نقوی حسینی دیگر عضو کمیسیون 
امنی��ت ملی مجلس نیز در این باره گفت: حرف های 
پمپئو دخالت آش��کار در امور داخلی کش��ور است. 
دولت آمری��کا به ویژه ترامپ و پمپئ��و در چند روز 
گذش��ته با گفتار و رفتارشان نشان دادند که خیلی 
عصبانی هستند. نمونه آن توییت شب گذشته ترامپ 

است که نشان دهنده میزان عصبانیت اش می باشد.
وی اف��زود: این حجم از عصبانی��ت زمانی رخ 
می دهد که کشوری در رس��یدن به اهدافش ناکام 
بوده و از ادبیات تهدید آمیز استفاده می کند یا اینکه 
دچار پارادوکس و تناقض گویی می ش��ود دلیل آن 
است که آمریکایی ها تالش های بسیاری کرده اند که 

جبهه متحدی را علیه ایران تشکیل دهند، اما موفق 
نشده و ناکام ماندند، چون بسیاری ازکشورها اعالم 

کرده از تحریم های آمریکا تبعیت نخواهند کرد.
وی اف��زود: آمریکایی ها ج��رات اقدام علیه ایران 
را ندارن��د و تنها در حرف می گویند که می خواهند از 
گزینه نظامی اس��تفاده کنند، اما بیشتر به دنبال آن 
هستند که کش��ورهای منطقه را علیه ایران تحریک 
کنند تا جنگ نیابتی راه بیندازند، چون جرات ندارند.

اتحادبیشترمردمایران
تنهافایدهحرفهایپمپئو

ام��ا در این باره نیز غالمعل��ی حدادعادل عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به وزیر امور 
خارجه آمریکا نوش��ت: ۲۸ مرداد نزدیک اس��ت و 
مردم ایران ش��ما را هم در تاریخ دیروز کشور خود 
ش��ناخته اند و هم شاهد رفتار امروز شما در جهان 
هس��تند. تنها فایده حرف های ش��ما این است که 

مردم ایران را علیه امریکا متحدتر خواهد کرد.

سربازانایرانی
اما جدای��ی از تهدیدات توخال��ی و متوهمانه 
ترام��پ و پمپئو، نکته مهم س��خنانی که ترامپ و 
پمپئو بیان داشتند نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، 
شاید نخستین نکته توئیت ترامپ اشاره به این مهم 
اس��ت که »اجازه نخواهد داد امری��کا بیش از این 
تحقیر شود« این جمله ترامپ تلویحا تایید فشاری 
ک��ه مقاومت جمهوری اس��المی و دس��تاوردهای 

کشور به امریکا و امریکایی ها آورده است را مشهود 
می  کند. این جمله شاید اوج استیصال بدون نقاب 
امریکا اس��ت در مقاب��ل دس��تاوردهای جمهوری 
اس��المی در منطقه و کشور، دستاوردهایی که هم 
باعث غنی س��ازی ۲۰ درصدی ش��ده اس��ت و هم 

نابودی داعش و هم فتح قلوب مردم منطقه.
سربازان جمهوری اس��المی در هر لباس و در 
هر سمت و در هر کشوری که حضور داشته باشند 
مایه افتخار هستند حتی اگر دلشان از مسئوالن به 
خاطر قصورهای س��هوی گرفته باشد و حتی اگر به 
قول رهبری با نظام جمهوری اسالمی مشکل داشته 
بانش��د اما یک وجب از خاک کشورشان را به دست 

هیچ یک از مزدوران و مستکبران نخواهند سپرد.
نکته مه��م صحبت های پمپئو همین اس��ت، 
عدم اس��تقبال ایرانیان مقیم امریکا از س��خنانش! 
او ک��ه توهم داش��تن طرف��دار از بی��ن آنهایی که 
قب��ل از انق��الب از ایران مهاج��رت کردند و یا در 
کوران جنگ به امری��کا رفتند و یا حتی به دالیل 
نامعلوم گریختند، را داش��ته است اما حتی در دل 
آنهایی که ش��اید برای بزرگ کردنشان پول خرج 
کرده اس��ت! در دل منافقین و تروریست هایی که 
دست پرورده نظام استکباری شان است هم حرفش 
خریدار ندارد که نه عکس��ی از این دیدار منتش��ر 
ش��ده و نه فیلم واضحی آمده است! امریکا خودش 
می داند که س��ربازان جمهوری اسالمی و ایرانیان 
واقعی حتی در قلب کش��ورش منتظر یک اش��اره 
برای به آتش کش��یدن کاخ س��فید هستند و اگر 
دس��ت از پا خطا کند چنان درس تاریخی خواهد 

گرفت که تا آخر دنیا آیینه عبرت جهانیان شود.
امری��کا باید بداند که مل��ت ایران کوچکترین 
نگاه چپ به خاکشان را بی پاسخ نخواهد گذاشت، 
ملتی که حتی در دوران دفاع مقدس با دست خالی 
حماس��ه آفریده است امروز حتما می تواند با تکیه 
به دستاوردهای انقالب و دانش جوانان و سربازان 

بی شمارش حماسه ای خارق العاده خلق کند.

پمپئو و ترامپ در توهم قدرت؛

نفوذ سربازان ایران تا قلب امریکا
فقط یک اشتباه امریکا را به آتش می کشد


