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 بازدید دادستان کل کشور
از نمایشگاه صنایع دفاعی و جنگنده کوثر 
دادستان کل کشور با حضور در نمایشگاه صنایع 
دفاع��ی، از جدیدترین دس��تاوردهای صنعت دفاعی 
در ح��وز های هوایی، دریایی، الکترونیک تس��لیحات، 
خودروی��ی، مهم��ات، رزم زمین��ی و ... ب��ه ویژه جت 

جنگده کوثر بازدید کرد.
حجت االس��ام والمسلمین محمدجعفر منتظری 
و هیئت همراه با حضور در نمایش��گاه صنایع دفاعی، 
از جدیدترین دس��تاوردهای صنع��ت دفاعی در حوز 
های هوایی، دریایی، الکترونیک تسلیحات، خودرویی، 
مهم��ات، رزم زمینی و ... به وی��ژه جت جنگده کوثر 

بازدید کرد.
وی در ای��ن بازدی��د ب��ا تجلی��ل و تمجی��د از 
دس��تاوردهای ارزش��مند صنعت دفاعی به ویژه جت 
جنگن��ده کوثر جدیدترین دس��تاورد هوایی کش��ور، 
ب��رای همه کارکنان وزارت دفاع به ویژه دانش��مندان 
و متخصصان این وزارتخانه برای تداوم چنین حرکت 

های آرزوی توفیق کرد.
منتظری  دس��تاوردهای ارزشمند صنعت دفاعی 
را تحق��ق "م��ا م��ی توانی��م" م��ورد تاکی��د حضرت 
ام��ام خمین��ی )ره( و مقام معظم رهبری دانس��ت و 
تصریح کرد: دانش��مندان متعهدم��ان در وزارت دفاع 
 توانس��تند توان بازدارندگی را برای کشور ایجاد کنند.

 روابط عمومی وزارت دفاع 

 رئیس جمهور روز ملی کره شمالی
را تبریک گفت

رئی��س جمهور در پیامی به »کی��م جونگ اون« 
رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره، روز ملی و 
هفتادمین سالگرد تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق 

کره را تبریک گفت.
حس��ن روحان��ی در ای��ن پی��ام خطاب ب��ه کیم 
جون��گ اون رهبر عال��ی جمه��وری دمکراتیک خلق 
کره آورده اس��ت:امیدوارم در سایه اراده مقامات عالیه 
و با اس��تفاده از ظرفیت های موجود، ش��اهد رش��د و 
 توس��عه رواب��ط دو کش��ور در همه زمینه ها باش��یم. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت
.

حق عضویت در سازمان های بین المللی 
پرداخت شود

 مع��اون اول رئیس جمه��ور در اباغی دس��تور 
پرداخت س��همیه و ح��ق عضویت دول��ت جمهوری 
اس��امی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر 

سازمان های بین المللی را صادر کرد.
اس��حاق جهانگیری در اباغ مش��ترکی به وزارت 
امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی 
رئیس جمه��ور و بان��ک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران، دستور پرداخت س��همیه و حق عضویت دولت 
جمهوری اس��امی ای��ران بابت مخارج س��ازمان ملل 
متحد و س��ایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۷ 

)۲۰۱۸ میادی( را صادر کرد.
بر اس��اس ای��ن اباغیه، حق عضویت یک س��اله 
جمهوری اس��امی ایران در سازمان ملل متحد مبلغ 
۱۹ میلیون و ۹۳۰ هزار دالر، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و معاهده منع اش��اعه ساح هس��ته ای مبلغ ۱ 
میلی��ون و ۳۵۸ هزار دالر بعاوه مبلغ ۲۰۹ هزار دالر 
دیگر و س��ازمان منع تولید ساح های شیمیایی ۳۱۰ 

هزار یورو بعاوه ۷۲۰۰ دالر است.  مهر

وظیفه همه بخش ها خدمت به مردم است
وزیر اطاعات گفت: در نظام جمهوری اس��امی 
اصل مردم هس��تند و همه تش��کیات ب��رای خدمت 

رسانی بوده و به آن افتخار می کنیم.
حجت االس��ام والمسلمین س��ید محمود علوی 
در همایش طایه داران تبلیغ در چهل س��ال بصیرت 
عاشورایی اظهارداش��ت: باید با خدمت رسانی بیشتر ، 
دست دشمن را از ایجاد ناامنی برای مردم کوتاه کنیم.

وی بی��ان کرد: دش��من در حوزه ه��ای مختلف 
درصدد ضربه زدن به کش��ور اس��ت و به ش��یوه های 
گوناگون مردم را تهدید می کند که یکی از این موارد 

باور و اعتقاد آنها است.  ایرنا

اخبار

اصالح طلبان در حال خالی کردن پشت دولت هستند
دبیر کل حزب موتلفه اسامی گفت: امروز برخی از اصاح طلبان با نگاه به 

انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در حال خالی کردن پشت دولت هستند.
محمدنبی حبیبی در نشس��ت دبیران این حزب اظهار داشت: مهار گرانی ها 
و رس��یدن به داد افراد کم درآمد در حال حاضر از اولویت های وظایف ش��ورای 

هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.
وی تغییر در برخی از سیستم ها و مسئولین اقتصادی دولت را ضروری خواند و 
خاطر نشان کرد: متاسفانه هنوز هم برخی از مقامات دولت فعلی امیدشان به مذاکره با 

آمریکا برای حل مشکات اقتصادی و سیاسی و منطقه ای است.
دبیرکل حزب موتلفه اسامی با انتقاد از تاخیر در تعیین و اعزام سفرای ایران در چین 
و هند گفت:ش��رایط فعلی طوری رقم خورده اس��ت که منافع مشترک ما روسیه، چین و 

ترکیه افزایش یافته است، باید از این فرصت حداکثر استفاده را به عمل آورد.  مهر

احزاب 
نخگبان نباید ابزار دست آمریکایی ها شوند

رئیس دانش��گاه عالی دفاع ملی گفت: امروز در آس��تانه شکل گیری تحول 
علمی هس��تیم شما جوانان تش��کیل دهنده آن هس��تند و به همت نخگبان و 

پژوهشگران کشورمان هیچ دری نیست که بر روی ایران بسته باشد
س��ردار وحیدی در همای��ش هم اندیش��ی نخبگان و پژوهش��گران جوان 
حوزه دفاعی با اش��اره به اینکه مبنای همه تحوالت کش��ور جوانانی بودند که به 
آرمان های بلند دل دادند، خاطر نش��ان کرد: امروز جمهوری اسامی ایران در محور 
آسیای غربی حرف اصلی را در منطقه دارد و امروز گفتمان ایران حاکم است. وی با بیان 
اینکه امروز هم موش��ک اس ۳۰۰، رادار آن، پرتاب گر و النچرآن و هم خودروی حمل 
آن در داخل کش��ور ساخته شده است، گفت: دقت این سامانه بومی از سامانه اس ۳۰۰ 
 روس��ی بیش��تر است و به فضل پروردگار در کمتر از شش س��ال بهتر از آن را ساختیم. 

 دانشجو 

نظرگاه 
تغییر موگرینی اتفاق غیرمترقبه ای نیست

رییس گروه روابط مجلس ش��ورای اس��امی با پارلمان اروپا در واکنش به 
آمادگی موگرینی برای ترک س��مت خود از اتحادیه اروپا، این اتفاق را جزئی از 
روال عادی و معمولی این اتحادیه دانس��ت و تاکید کرد که قرار نیس��ت اتفاق 

غیرمترقبه ای رخ دهد.
کاظم جالی، یادآور شد: ترکیب پارلمان و کمیسیون اروپا هر ۵ سال یک بار 

تغییر می کند لذا انتخابات سال آینده روند عادی و معمولی است.
وی در خص��وص تغیی��ر رییس کمیس��یون اروپا نی��ز گفت: این تغیی��ر هم اتفاق 
غیرمترقبه ای نیس��ت. البته ممکن اس��ت ش��ورای اروپا بخواهد بار دیگر خانم موگرینی 
را انتخ��اب کند که این بحث دیگری اس��ت. جالی گفت: دوره کمیس��یون فعلی اروپا 
نیز در اکتبر ۲۰۱۹ )آبان ۹۸( به پایان می رسد.ش��ورای اروپا نیزطی یک فرایند رییس 

کمیسیون جدید را برای دوره ۲۰۱۹ به بعد معرفی، می کند.  ایسنا

دیدگاه 

فالحت پیشه:
 تجار ایرانی در مرز افغانستان

باج ناامنی می دهند 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست  خارجی مجلس ش��ورای اس��امی گفت: نظ�����رگاه
اُفت س��الیانه مناسبات ایران و ترکمنستان و افزایش تصاعدی 

اختافات با این کشور ناراحت کننده است.

حش��مت اهلل فاحت پیش��ه ، در خصوص دی��دار رئیس و 
اعض��ای کمس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��امی با رئیس نمایندگی وزارت ام��ور خارجه در 
ش��مال و شرق کشور، اظهار داش��ت: در این دیدار نمایندگان 
بخ��ش خصوصی، نمایندگان روس��ای ات��اق بازرگانی ایران و 

ترکمنستان و برخی مسئوالن مربوطه نیز حضور داشتند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اس��امی بیان کرد: مباحثی که مطرح شد در راستای 

راهبردهای کلی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
موضوع مرزها بود.

فاحت پیش��ه ادامه داد: ای��ران معابر ام��ن را برای حل 
بحران های��ی مثل ع��راق ایجاد می کنیم ولی تج��ار ایرانی که 
حجم باالیی از مناس��بات مال��ی با افغانس��تان دارند، در این 
منطقه تجار ایرانی دغدغه داالن امن را دارند زیرا فضای امنی 
برای آن ها ایجاد نشده و تجار ایرانی باج ناامنی می دهند، این 
در حالی اس��ت که از لحاظ کیفیت، حجم مناس��بات ایران و 

افغانس��تان با کل روابط ایران و اتحادی��ه اروپا برابری می کند 
ولی از آن غفلت شده است. 

نماین��ده م��ردم اس��ام آباد غ��رب و دااله��و در مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه برخی از مسئوالن استانی نیز 
در زمینه توجه به رفع موانع همکاری های مرزی با افغانستان 
و ترکمنس��تان کوتاه��ی داش��ته اند، گفت: به نظر می رس��د 
که مس��ئوالن کش��وری این موضوعات را به دس��ت فراموشی 

سپرده اند. خانه ملت

پیام دو هفته یکبار
ادامه از صفحه اول

با توجه به آنچه ذکر شد به صراحت می توان گفت 
که در خواست های دو هفته یکبار آمریکا برای مذاکره 
با ایران یک فریب و حاشیه سازی برای انحراف ایران از 
حقایق رفتاری ضدایرانی آمریکا است که هدف از آن 
ایجاد اشتباه محاسباتی میان مسئوالن و گرفتار آمدن 
آنها در بازی آمریکا در نشست آتی سازمان ملل است. 
طرح��ی که راهکار آن عدم رویکرد به هرگونه مذاکره 
و تکیه بر داش��ته های درونی است که همواره شکست 

را به دشمن تحمیل کرده است.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت فرمانده معظ��م کل قوا صبح ب���ا 
مش��ترک  مراس��م  ش��انزدهمین  در  دی��روز 
دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای 
افسری ارتش جمهوری اسامی ایران، لباس ارتش 
را لباسی مبارک و افتخار آفرین نامیدند و با اشاره 
به سیاستهای شرارت بار استکبار برای ایجاد ناامنی 
و بی ثبات��ی در منطق��ه تأکید کردن��د: جمهوری 
اس��امی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل امریکا 
ثابت کرده اس��ت اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان 
نترس��د و به توانایی های خود اعتم��اد و اتکا کند، 

ابرقدرتها را به عقب نشینی و شکست می کشاند.
در ابت��دای این مراس��م که در دانش��گاه علوم 
دریای��ی امام خمینی)ره( در نوش��هر برگزار ش��د، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با حضور بر مزار شهیدان 
گمنام و قرائت فاتحه، به شهیدان سرافراز انقاب و 
دفاع مقدس ادای احترام کردند. رهبر معظم انقاب 

سپس از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند.
فرمانده کل قوا در این مراس��م، حضور هزاران 
جوان رش��ید و مؤم��ن در دانش��گاههای ارتش را 
موج��ب امیدواری بیش��تر هر انس��ان خردمند به 
آینده ایران خواندند و افزودند: بار سنگین آینده ی 
روش��ن میه��ن عزیزمان ب��ر دوش جوانان اس��ت 
و جوانان غیور ارتش��ی، یکی از بخش��های مهم و 

حساس این مسئولیت را برعهده دارند.
ایشان ملت ایران را پرچمدار آزادگی و عدالت 
در جهان برش��مردند و افزودند: نیروهای مس��لح 

از چنی��ن ملتی و چنین کش��وری دفاع می کنند 
ک��ه باید این افتخ��ار بزرگ را با هم��ه وجود و با 

انگیزه های عمیق دینی و ملی ادامه دهند.
رهب��ر انقاب اس��امی با اش��اره ب��ه مردمان 
بس��یاری ک��ه در کش��ورهای مختلف دوس��تدار 
عدالتند اما راهی برای ابراز عدالتخواهی و آزادی از 
چنگ اس��تکبار ندارند، افزودند: در چنین دنیایی، 
جمهوری اسامی و ملت ایران با زبان رسا و بدون 
هیچ پنهان کاری، ایستادگی خود را درمقابل ظلم 
و استکبار ابراز می کند و همین مسئله علت اصلی 
دشمنی ظالمان جهانی با ملت بزرگ ایران است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به ناامنی و 
بی ثباتی در مناطق مختلف جهان بویژه منطقه غرب 
آسیا افزودند: استکبار و در رأس آن امریکای ظالم 
و س��تمگر، منافع خ��ود را در گرو ایجاد جنگ های 
خانگی، افزایش و توسعه فجیع فعالیتهای تروریستی 
و درگیریهای منطقه ای می بینند و متأسفانه برخی 

کشورهای منطقه به آنها کمک می کنند.
رهب��ر انقاب اس��امی جلوگیری از س��ربلند 
کردن ی��ک قدرت اس��امی در منطق��ه را هدف 
امریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند: آنها 
می دانند که پیام جذاب اسام دفاع از مستضعفین 
و محرومین اس��ت، بنابراین از شکل گیری قدرتی 

بر مبنای اسام بیمناکند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایستادگی مقتدرانه 
جمه��وری اس��امی در مقابل اس��تکبار را موجب 
شکس��ت عمده اهداف ظالم��ان جهانی در منطقه 

برشمردند و خاطرنشان کردند: تحلیلگران سیاسی 
و هوشمندان عالم از اینکه ایران با اتکاء به خداوند 
و تکی��ه ب��ر قدرت مل��ی، قدرتهای جهان��ی را در 
منطقه ناکام گذاش��ته است، ش��گفت زده اند و به 

این واقعیت اذعان می کنند.
رهب��ر انقاب اس��امی، تهدید و اخم و تش��ر 
و ق��درت نمایی در حرف و س��خن را روش عمده 
قدرتهای س��تمگر برای ترساندن ملتها خواندند و 
تأکید کردند: اگر ملتی از این روش��ها نهراسید و با 
ش��جاعت و اعتماد و اطمینان به توانایی های خود 
در راه حق و عدالت حرکت کرد، ابرقدرتها را وادار 

به عقب نشینی و شکست می کند.
ایش��ان جمهوری اس��امی را نمونه ای روشن 
از این واقعیت دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: ۴۰ 
س��ال اس��ت ایران آماج خرابکاری ه��ای امریکا و 
همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالی کوچک به 
درختی برومند و پرثمر تبدیل شده و با وجود اکراه 
شدید و اقدامات فراوان مستکبران، دلهای ملتها را 
ب��ه پیام انقاب جذب و جلب ک��رده و توطئه های 

امریکا را در منطقه به شکست کشانده است.
رهبر انقاب اس��امی، س��وریه، عراق و لبنان 
را نمونه های��ی از شکس��ت توطئه ه��ای امریکا در 
منطق��ه خواندن��د و افزودند: اینها نش��انه هایی از 
ق��درت پروردگار و ص��دق وعده های الهی اس��ت 
که می فرماید اگر خدا را یاری کنید، خدا ش��ما را 

نصرت می دهد و ثابت قدم می دارد.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشان 

نیروهای مس��لح را به افزایش روزافزون ابتکارات، 
توانایی ه��ا در میدانه��ای علم��ی،  آمادگی ه��ا و 
س��ازمانی، رزمی و پیش��رفتهای گوناگون توصیه 
کردند و افزودند: براس��اس آیه شریفه قرآن هرچه 
می توانی��د بر قدرت خود بیفزایید که اقتدار ش��ما 

دشمن را می ترساند و به عقب نشینی وا می دارد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان همه مردم 
به ویژه جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تأثیرگذاری 
وسوسه های دشمن در فضای عمومی زندگی توصیه 
کردند و افزودند: اجازه ندهید نفوذ دشمن درصفوف 

یکپارچه جوانان مؤمن اختال ایجاد کند.
رهب��ر انقاب تاش��های دش��منان در فضای 
مجازی و دیگ��ر عرصه ها را مأیوس��انه خواندند و 
افزودند: با وجود این دشمن به شدت در زمینه های 
مختلف فعال اس��ت که باید با هوشیاری، وحدت و 

تکیه بر خداوند در مقابل او ایستاد.
در این مراسم، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری 
مع��اون هماهنگ کننده ارتش، ب��ه پاس خدمات 
شایس��ته و صیانت از مرزهای آبی کشور در مدت 
تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش، به دریافت 
نش��ان درجه یک فتح از دست فرمانده معظم کل 

قوا مفتخر شد.
در این مراس��م فرماندهان، اس��تادان و دانش 
آموخت��گان نمون��ه ارتش جوایز خود را از دس��ت 
فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نمایندگان 
و  نی��ز درج��ه  دانش آموخت��گان  و  دانش��جویان 
سردوش��ی دریافت کردند. س��پس گوشه هایی از 

آمادگ��ی عملیاتی دانش��جویان ارت��ش به نمایش 
درآمد و یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده 

کل قوا رژه رفتند.
همچنین در این مراسم امیرسرلشکر موسوی 
فرمان��ده کل ارتش ضمن خیرمق��دم، تأکید کرد: 
ارتش جمهوری اس��امی، همراه و هم افزا با دیگر 
نیروهای مس��لح در خ��ط مقدم دف��اع از عزت و 

شرافت ملت ایران قرار دارد.
ناخدایکم کریم مصدری فرمانده دانشگاه علوم 
دریایی امام خمینی نیز از فعالیتهای دانشگاههای 

افسری ارتش گزارشی داد.
آخرین مرحله از ش��انزدهمین مراسم مشترک 
دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای 
افس��ری ارتش به تمری��ن دریایی دانش��جویی در 
حضور فرمان��ده کل قوا اختصاص داش��ت. در این 
تمرین ۸ مرحله ای در س��احل نوشهر، دانشجویان 
از  گوش��ه هایی  چه��ارم  و  س��وم  دوم،  س��الهای 
آمادگی ه��ای خود را به نمایش گذاش��تند.در ادامه 
ای��ن مراس��م در ارتباطی تصویری با ن��او گروه ۵۶ 
مس��تقر در خلیج عدن، ناخدا دوم عرش��ه و ستاد 
محسن رزاقی از اقدامات این ناو گروه، ایجاد فضای 
امن ب��رای تردد کش��تی ها در آبه��ای آزاد منطقه 
گ��زارش داد. فرمانده کل ق��وا نیز با تقدیر و آرزوی 
توفیق بیش��تر برای نیروهای مس��لح ای��ران تأکید 
کردند: ش��ما قادرید دریاهای اطراف ایران عزیز ما 
 را با هوشمندی و شجاعت به امنیت کامل برسانید. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشگاه های ارتش در دانشگاه علوم دریایی نوشهر:

اگرملتیازتهدیدواخماستکبارنترسد،آنهارابهعقبنشینیوادارمیکند

ن سپاه پاسداران در اطاعیه ای  ا ر ا س��د با تش��ریح عملیات موش��کی پا
شنبه شب علیه محل استقرار و جلسه سران یکی 
از گروهکهای تروریستی ، تاکید کرد: تکرار شرارت 
از س��وی تروریس��ت های اجیر شده دش��منان، با 

پاسخ های سخت و کوبنده تری مواجه خواهد شد.
در پی حمله موش��کی روز گذش��ته س��پاه به 
محل اس��تقرار و جلسه سران یکی از گروهک های 
تروریس��تی، س��پاه پاس��داران انق��اب اس��امی 

اطاعیه ای صادر کرد.
در بخش��ی از این اطاعیه آمده است: در پی 
ش��رارتهای ماه های اخیر گروهک های تروریستی 
وابس��ته به اس��تکبار جهان��ی از اقلیم کردس��تان 

علیه مناطق مرزی جمهوری اس��امی ایران، که با 
اعزام تیم های متعدد تروریس��تی، ایجاد ناامنی و 
ارتکاب اعمال خرابکارانه و س��لب امنیت و آرامش 
مردم اس��تان های آذربایجان غربی، کردس��تان و 
کرمانش��اه را دنب��ال می کردند و با هوش��مندی و 
آمادگی رزمندگان نیروی زمینی سپاه از جمله در 
عملیات های هفته های گذش��ته در مناطق مرزی 
مریوان و کامیاران ضربات مهلکی را دریافت کرده 
بودند، تنبیه و برخورد با متجاوزین در دستور کار 

سپاه پاسداران انقاب اسامی قرار گرفت.
این بیانیه می افزاید : متعاقباً بی اعتنایی سران 
ای��ن گروهک ها به هش��دارهای جدی مس��ئولین 
اقلیم کردس��تان ع��راق، مبنی بر ع��زم جمهوری 
اس��امی برای برچیدن پایگاه های آنان و ضرورت 
پایان بخش��یدن به شرارتها و اقدامات تجاوزکارانه 
و تروریس��تی ضد ایران اس��امی، یگان موش��کی 
نیروی هوافضای سپاه با مش��ارکت یگان پهپادی 
نیروی زمینی سپاه، شنبه ۱۷ شهریور ماه در یک 

عملیات موفق، محل اس��تقرار و جلسه سران یکی 
از گروهک های ترویس��تی و مرکز آموزش آنها  را 
با ۷ فروند موش��ک زمین به زمین کوتاه برد، مورد 

هدف قرار داد.
در این بیانیه تصریح ش��ده اس��ت: بر اس��اس 
گزارشات  موثق و مستند دریافتی در این عملیات، 
این مرکز توطئ��ه علیه امنیت ملی ایران منهدم و 
ده ها تن از س��ران و عناصر مهم عملیاتی گروهک 

به هاکت رسیده و زخمی شدند.
سپاه پاسداران انقاب اسامی تاکید کرد: این 
عملیات قاطع و ویرانگر نش��ان داد، فرزندان ملت 
ایران در س��پاه پاس��داران انقاب اسامی و سایر 
نیروه��ای مس��لح و نهادهای اطاعات��ی و امنیتی 

کشور، مصمم به صیانت از مرزها و تمامیت ارضی 
جمهوری اسامی ایران و دفاع از آرمان ها و اهداف 
بلن��د انقاب اس��امی بوده و اج��ازه نخواهند داد 
تروریس��ت های اجیر شده سازمان های جاسوسی 
دش��منان بیگانه، امنیت مثال زدنی کش��ور را به 

مخاطره اندازند.
س��پاه پاس��داران در این بیانیه با با قدردانی از 
س��ربازان گمنام امام زمان )عج( خاطر نشان کرد: 
ضمن اعام انتظار از اقلیم کردستان برای مراقبت 
و کنترل جدی تر مرزهای مشترک، به گروهک های 
تروریس��تی و ض��د انقاب و حامیان آنان هش��دار 
میدهیم که  پاسداران انقاب و بسیجیان در مرزها 

آمادگی های همه جانبه دارند. سپاه نیوز 

سردار حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع  ن یب����و و مش��اور فرماندهی کل ق��وا در صنایع تر
دفاعی تاکید کرد:  توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست.

سردار دهقان مصاحبه با شبکه روسی آرتی  گفت: توان 
موش��کی ما قابل مذاکره نیس��ت؛ چرا که مسأله ای حیاتی 
است؛ مسأله اقتدار،  شرف، استقال و اعتماد ملی است که 

نمی توان در خصوص آن گفتگو کرد. 
وی اف��زود: در صورت��ی ک��ه آمریکایی ه��ا می پندارند 
می توانن��د ب��ا ما در ای��ن خص��وص مذاکره کنند، بس��یار 
خوش��بین هستند و حساب آنها اش��تباه است. از این رو ما 
در خصوص س��امانه موش��کی مان در هیچ شرایطی گفتگو 

نخواهیم کرد.
دهقان در ادامه افزود: ما قادر هس��تیم موشک هایی را 
که در اختی��ار داریم، در مدت زمانی کوتاه، طبق تهدیدات 
کنونی توس��عه دهیم. توانایی های موش��کی ما برای مقابله 
کافی اس��ت؛ اما در صورتی که تهدی��دات تغییر کند و نیاز 
به پاس��خ به این تهدیدات پیدا ش��ود، هیچ مانعی در برابر 

افزایش بُرد موشک هایمان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: »فتنه بزرگی وجود دارد که به دس��ت 
آمریکا، اس��رائیل و عربس��تان در منطقه هدایت می ش��ود. 
ما معتق��د نیس��تیم آمریکایی ها و اس��رائیلی ها تصمیم به 
انجام جنگی مس��تقیم با ایران گرفته اند، اما ممکن اس��ت 
عملیات هایی را علیه هم پیمانان ما تحت بهانه های دیگر در 
سوریه و عراق به انجام برسانند که این  ها پیامدهایی خواهد 

داشت؛ هر تصمیمی بهایی خواهد داشت. 
دهقان با اش��اره به اینکه عربستان کشوری غیرمستقل 
اس��ت که نمی توان��د از جانب خ��ودش در س��طح منطقه 

تصمیم گیری کند تاکید کرد : این کش��ور توانایی سیاسی، 
اقتصادی و جغرافیایی زیادی ندارد که بتواند جنگی را علیه 

ایران به راه بیاندازد.
سردار دهقان در خصوص جنگ یمن نیز گفت: یمنی ها 
ملت مظلومی هس��تند که دچار تجاوز شده اند. آمریکایی ها 
بر این باورند که یمنی ها باید دس��تهای خود را باال ببرند و 
تسلیم شوند اما آنها ا با هر آنچه دارند، از خود دفاع می کنند 
و می توانند از هر کس��ی کمک دریافت کنند و اگر از ما نیز 

درخواست کمک کنند، ما به آنها کمک خواهیم کرد.«
وی در خصوص آتش زدن کنس��ولگری ایران در بصره 
نی��ز گفت: آنه��ا ادارات دولتی عراق را نی��ز تخریب کردند. 
عربس��تان می خواهد گفته ش��ود س��اکنان بصره که شیعه 
هس��تند، علیه ایران قیام کردند. این کش��ور می خواهد به 
عراقی ها بگوید که  اگر یک دولت عراقی نزدیک به ایران را 

می خواهید، این نتیجه آن خواهد بود.
سردار دهقان همچنین وجود پایگاه های نظامی ایرانی 
در ع��راق را تکذیب کرد و درباره وجود کارخانه های ایرانی 
س��اخت موشک در س��وریه نیز گفت: ما موشک در سوریه 

تولید نمی کنیم.
او تاکید کرد: آمریکا باید از س��وریه خارج شود؛ چرا که 
این کشور به دعوت دولت سوریه نیامده است. در صورتی که 
دولت سوریه و ملت سوریه بخواهند با نیروهای آمریکایی در 
ش��رق فرات مقابله کنند و از ما کمک بخواهند، ایران آماده 
است تا به سوریه از لحاظ نظامی در این رویارویی کمک کند. 
س��ردار دهقان گفت: درست نیس��ت که تروریست ها را رها 
کرد تا به مکانهای دیگر بروند،چرا که آنها هر کجا وارد شوند، 

امنیت را به مخاطره می اندازند.  باشگاه خبرنگاران

سردار دهقان:
توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  رلم����ان خارج��ی مجلس گفت: اگر در ۳مقطع پا
آمری��کا را محکوم کردی��م باید بدانیم که حق��ی از آمریکا 
طلب داریم و فردا اگ��ر جایی هم آمریکایی ها ما را محکوم 

کردند می توانیم تسویه حساب کنیم.
 حجت االس��ام مجتبی ذوالنور با اش��اره به سرنوشت 
ش��کایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگس��تری 
)اله��ه( گفت: معموال این مجامع بین المللی به مانند دیوان 
بین المللی دادگستری تحت تاثیر قدرت های بزرگ هستند 
لذا انتظار نمی رود که این محکمه بدون تاثیر پذیری و فشار 

حکمی صادر کند.
وی تصریح کرد: البته ما اگر استدالل قوی داشته باشیم 
می توانیم از همین مجامع غیر عادل هم نتایجی را کس��ب 
کنی��م کما اینکه در بس��یاری از دعاوی ک��ه با آمریکایی ها 
داش��تیم توانس��تیم به پیروزی برس��یم و محکومیتی علیه 
آمریکایی ها بگیریم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی با بی��ان اینکه ما قب��ل از پی��روزی انقاب ۴۰۰ 
ملیون دالر برای خرید تس��لیحات نظامی از آمریکا در نظر 
گرفت��ه بودیم، گف��ت: در آن پرونده ط��رح دعوی کردیم و 
آمریکایی ها محکوم شدند، در نتیجه آمریکایی ها با دیرکرد 
و جریم��ه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به ما خس��ارت 

دادند. بنابراین این کار ها شده است.
حجت االسام ذوالنور با بیان اینکه هر مسئولی در نظام 
وظیفه ای برگردن دارد اظهار داشت: نباید با احتمال اینکه 
این دادگاه بی نتیجه اس��ت ماموریت و منافع خود را ترک 
کنی��م ل��ذا باید طرح دعوی و فضاس��ازی کنیم  و به نوعی 

مظلومیت خود را به دنیا اعام کنیم.

وی با بیان اینکه باید سلطه گری، زیاده خواهی طرف های 
خودمان را از طریق همین محاکم اعام کنیم، بیان داشت: 
بنابرای��ن ولو اینک��ه از احتم��ال ضعیف تاثیرگ��ذاری این 
موارد هم باخبر باش��یم، این مس��ئله نباید مانعی بر سر راه 
منافعمان شود. این نماینده مجلس درباره اینکه تصمیمات 
ای��ن دادگاه آیا ضمان��ت اجرایی خواهد داش��ت و یا خیر؟ 
گف��ت: در یک مقاطعی بله، چرا که در آن موضوعات منافع 

دو طرف در میان است.
وی تاکید کرد: اصل این موضوع که ش��کایت ایران در 
برجام در دیوان بین المللی دادگس��تری پیگیری شود بهتر 
از پیگیری نکردن آن اس��ت. گفتنی است دیوان بین المللی 
دادگستری )الهه( پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج 
آمری��کا از برجام و بازگراندن تحریم های یکجانبه از س��وی 
دولت واش��نگتن، با ارس��ال نامه ای )به عنوان حکم موقت 
پیش از رس��یدگی دادگاه به پرونده( ب��ه وزیر امور خارجه 
آمریکا از ایاالت متحده آمریکا خواس��ته اس��ت مادامی که 
این پرونده در این دیوان در حال رس��یدگی اس��ت از انجام 
اقدامات ت��ازه علیه ایران از جمل��ه بازگرداندن تحریم های 

یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
در این نامه تاکید ش��ده اس��ت: "توجه دولت آمریکا را 
به این ضرورت جل��ب می کند که باید در زمینه مورد دعوا 
)بازگشت تحریم ها( طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان 
که بعد از جلسه ۲۷ اوت صادر خواهد کرد، با اثر نشود."«  
به گفته کارشناس��ان ، این دس��تور، نظی��ر حکم موقت به 
توق��ف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی اس��ت 
و نش��ان دهنده حساس��یت و اهمیت موضوع شکایت ایران 

برای دیوان بین المللی دادگستری است. میزان

ذوالنور:
می توانیم با امریکا تسویه حساب کنیم 

سپاه عملیات موشکی خود را تشریح کرد:
شلیک 7 موشک به محل جلسه سران تروریست ها


