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جن��گ ل��وازم و عواملی نیاز دارد ت��ا به وقوع 
بپیوندد، تا زمانی که مؤلفه های یک جنگ نظامی 
میان دو کشور دیده نش��ود، بعید به نظر می رسد 

که چنین جنگی اتفاق بیفتد.
اگر دو کش��ور دارای قدرت نظامی باشد، جنگ 
میان این دو بعید اس��ت، چرا ک��ه هر دو طرف توان 
مقابله و ویران کردن تأسیسات و نیروهای یکدیگر را 
دارند، هر دو می دانند که در این صورت در این میدان 
جنگ اگر شکست نخورند، پیروز نیز نخواهند شد. اما 
اگر یکی از دو طرف حتی اندکی از قدرت بیش��تری 
برخوردار باش��د و بداند که در محاسبات خود اشتباه 
نمی کند، وارد عمل شده و جنگ را آغاز خواهد کرد.

معموال در میان دو کشوری که اختالفات زیادی 
در مباحث سیاسی وجود دارد و یکی از آن طرفین 
نی��ز خوی زورگویی و اس��تکباری دارد، یک جنگ 

سرد همراه با لفاظی های تهدیدآمیز دیده می شود.
رژیمی که چنین خوی و رفتاری دارد، با جنگ 
رس��انه ای و روانی س��عی می کند تا طرف مقابل را 
به وحشت وادار کند تا تن به خواسته های او بدهد 
و از این طریق ش��اید بتواند برخ��ی از همپیمانان 
خود را نیز همراه کند، اما چنین ترفندی به خاطر 
ضع��ف و ناتوانی در تصمیم گیری و اجرا در مقابل 
کشوری انقالبی و مقاوم همچون جمهوری اسالمی 

ایران نمی تواند کارساز بیفتد.
رژیم آمریکا 40 س��ال است که ایران را تهدید 
می کن��د، حتی ب��ا اقدامی ک��ه در عملیات نظامی 
طبس انج��ام داد، یک افتضاح سیاس��ی و نظامی 
برای خود به بار آورد. جنگ نیابتی علیه جمهوری 
اس��المی ایران مطلوب رژیم آمریکا است، اما هنوز 
ایاالت متحده نتوانس��ته اس��ت رژیم و کشوری را 
بیابد که در این جنگ نیابتی علیه ایران وارد شود.
پس از اقدام رژیم آمریکا علیه س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی و قرار دادن این نیروی انقالبی در 
فهرست گروه های تروریس��تی رژیم آمریکا، برخی 
در تحلیل ه��ای خود ادعا کردن��د که آمریکا با این 
اقدام در حال تدارک جنگ و حمله به ایران است.

چنین تفک��رات، عقای��د و تحلیل هایی بدون 
در نظ��ر گرفتن برخی مواض��ع و اظهارات مقامات 
رژیم آمریکا ناقص است، پامپئو وزیر خارجه رژیم 
آمری��کا پس از اع��الم تصمیم ترامپ علیه س��پاه 
پاسداران و در واکنش به پاسخ های قاطع مقامات 
نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران گفت که 
»اگر ایران به نیروهای )تروریس��ت( نظامی آمریکا 
در منطقه حمله کند، توصیه می کنم مقامات ایران 

درباره این حرفشان دوباره فکر کنند.«
تحلیلی که از س��خن پامپئو می توان ارائه داد 
این اس��ت که آمریکا منتظر اقدام نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران در منطقه علیه نیروهای 
نظامی تروریس��تی آمریکا است تا از خود واکنش 
نش��ان دهد، حال آن که جمهوری اس��المی بارها 
تأکی��د کرده هیچگاه آغازگر جنگ نخواهد بود اما 
اگر حمله نظامی از س��وی ه��ر رژیمی علیه ایران 

صورت گیرد، پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد.
برای��ان هوک نماینده ویژه رژیم آمریکا در امور 
ایران نیز در دو موضع مشترک صراحتاً سیاست رژیم 
آمریکا را دوری از جنگ اعالم کرده اس��ت. وی در 
گفت وگو با یک رسانه ضد انقالب فارسی زبان گفته 
است آمریکا در پی جنگ با جمهوری اسالمی ایران 
نیست، هوک در سرمقاله  یکی از نشریات آمریکایی 
آن منتش��ر کرده صراحتاً گفته است »هدف از قرار 
دادن نام سپاه و یا هر اقدام دیگری علیه ایران برای 

تغییر مسیر جمهوری اسالمی است.«
در واق��ع آمریکا تاکتیکی را برای رس��یدن به 
ه��دف خود در نظر گرفته اس��ت که جنگ در این 

سیاست ها وجود ندارد.
رژیم آمریکا و ژنرال های ارتش��ی که تروریسم 
و تروریست پرور هس��تند، به خوبی از ظرفیت ها و 
قابلیت های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ای��ران چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه تهاجمی 
آگاهی دارند. آنها می دانند که ایران با کش��ورهایی 

همچون لیبی و عراق تفاوت های بسیاری دارد.
لیب��ی و ع��راق در دوران حکومت های معمر 
قذافی و صدام، همه داشته های خود را به باد دادند 
و خود را خلع سالح کردند تا شاید آمرکا دست از 
سر آنها بردارد، آنگاه بود که رژیم آمریکا با خیالی 

آسوده دست به حمله نظامی  زد.
البته نبای��د این موض��وع را نادیده گرفت که 
رژیم هایی همچون قذافی و صدام، با حکومت های 
دیکتات��وری خ��ود، از حمایت مردم��ی برخوردار 
نبودند و اساسی ترین و مهمترین علت شکست و 

تن دادن آنها به خواسته های آمریکا همین بود.
جمهوری اس��المی ای��ران با وجود پش��توانه 
مردم��ی خ��ود از انقالب و نظام اس��المی هیچگاه 
چنی��ن فرصتی را به رژی��م آمریکا نداده و نخواهد 
داد. حمایت ه��ای مردمی از نیروی انقالبی س��پاه 
پاس��داران در جریان اقدام رژی��م آمریکا علیه این 
س��ازمان انقالبی، حمایت از فرزندانی اس��ت که از 

بطن همین مردم برآمده اند.
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امریکا نمی تواند جنگی را با ایران شروع کند؛

بلوف جدید برای امتیازگیری از ترسوها

 بیمه ۳۵0 هزار مسکن روستایی و ارسال 100 تن اقالم اولیه
و ضروری زندگی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
بزرگ ترین و س��نگین ترین محموله ی هوایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

به وزن 100 تن، برای کمک به سیل زدگان استان خوزستان وارد فرودگاه اهواز شد.
این محموله  س��نگین 100 تنی ش��امل اق��الم اولیه و ض��روری زندگی از جمله 
یک هزار تخته چادر اسکان بزرگ 9 نفره، 15 هزار تخته پتو،  12 هزار مترمربع موکت، 
50 هزار قوطی انواع کنس��رو، 2 تن انواع دارو و 3 تن لوازم بهداش��تی است. همچنین 
100 ه��زار بطری یک ونیم لیتری آب معدنی نیز از طریق زمینی به مناطق س��یل زده  

استان خوزستان ارسال شد.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هم چنین یک هزار تخته چادر اسکان بزرگ 9 
نفره، 25 هزار تخته پتو،  38 هزار مترمربع موکت و 50 هزار قوطی انواع کنسرو دیگر 

را نیز آماده  ارسال برای سیل زدگان استان خوزستان کرده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همز مان با ارسال این محموله در این 
خصوص اظهار کرد: قبل از وقوع سیل پیش بینی هایی برای این حادثه انجام شده بود 
و قرارگاه جهادی خدمت رس��انی س��تاد را با بیش از 120 گروه جهادی و 2500 نفر 

جهادگر، در این زمینه فعال کرده ایم.
محم��د مخبر با بی��ان اینکه اقالم ضروری را از قبل آماده کرده بودیم و از س��اعات 
اولیه  حادثه در استان های مختلف حضور فوری و فعال داشته ایم، افزود: بیمه  مسکن های 
روس��تایی قبل از وقوع س��یل در دستور کار ما قرار داش��ت. در کشور 350 هزار مسکن 
روس��تایی را از طریق بیمه  برکت، بیمه کرده ایم که از این تعداد، 140 هزار مس��کن در 
اس��تان خوزس��تان و 90 هزار مسکن در اس��تان لرستان اس��ت. وی با بیان اینکه افراد 
بیمه شده می توانند میزان خس��ارت وارده را براساس نظرات کارشناسی، دریافت کنند، 
گفت: عوامل ما در استان لرستان دنبال مستندسازی و پرداخت این خسارت ها هستند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اضافه کرد: بعد از حادثه  سیل تاکنون، 8 
قرارگاه در 8 استان درگیر سیل ایجاد کرده ایم که از 28 اسفند سال گذشته با همکاری 
نیرو های جهادی مشغول خدمت هستند. وی با بیان اینکه 8 درمانگاه سیار مجهز را در 
مناطق سیل زده راه اندازی و 250 پزشک و بهیار جهادی را به این مناطق اعزام کرده ایم، 
ادامه داد: این ستاد اقالم دارویی برای ویزیت و درمان 50 هزار نفر را به مناطق سیل زده 
ارسال کرده و روزانه 2 هزار بیمار و مجموعاً 30 هزار نفر در این مناطق ویزیت شده اند.

مخب��ر ضمن اعالم اینکه تاکنون 275 هزار وعده غذای گرم در 8 اس��تان درگیر 
سیل توزیع شده است، ادامه داد: تا به امروز 400 هزار بطری آب، 12 تن گوشت، 14 
هزار بس��ته جیره  خشک  مواد غذایی، 24 هزار تخته پتو و 32 هزار مترمربع موکت را 

به مناطق سیل زده ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: انواع اقالم امدادی شامل پالستیک های مخصوص زیرانداز برای 
بیش از 5500 خانوار، 3 هزار عدد بیل، 4 هزار جفت چکمه و 3 هزار دس��ت بادگیر، 5 
دستگاه اکسیژن ساز برای مصارف پزشکی، را به همراه 130 هزار گونی، 400 هزار عدد 
انواع کنس��رو، 37 تن برنج، ۶ تن روغن، مقادیر قابل توجهی قند و چای، ۶ هزار بس��ته 
پوش��ک نوزاد، 7 هزار و 300 بسته اقالم بهداش��تی، 1۶00 تخته چادر اسکان و مقادیر 
قابل توجهی قند و ش��کر، 15 دس��تگاه لجن کش، 200 دستگاه روز خودرو سبک برای 
کمک های امدادی، و ناوگان پشتیبانی شامل 1۶0 خودرو سبک، نیمه سنگین و سنگین 

به طور روزانه، را به مناطق سیل زده اعزام کرده ایم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ادامه داد: بعد از حادثه، 20 هزار بسته 
لوازم خانگی ش��امل یخچال، گاز، قالی، موکت، ظرف و پتو را تهیه کرده ایم که اولین 
محموله را روز ش��نبه ی آینده به استان گلستان ارسال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه 
8 هزار رأس دام سبک را به منظور جبران بخشی از خسارات وارد شده به سیل زدگان 
تهی��ه می کنیم، ادامه داد: 25 تا 30 هزار بس��ته ی لوازم التحریر نیز تهیه ش��ده که به 

فوریت بعد از پایان بحران به دانش آموزان آسیب دیده اهدا می شود.
مخبر با بیان اینکه اشتغال موضوع مهم این مناطق است، افزود: مقرر شده که ظرف 
یک س��ال آینده از سوی بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اشتغال زایی 
گس��ترده و دامن��ه داری در مناطق زلزل��ه زده ایجاد و به بهره برداری برس��د. هواپیمایی 
جمهوری اسالمی بدون دریافت هزینه، یک هواپیمای 747 را تدارک دیده تا ما بتوانیم 
امروز سنگین ترین محموله ی هوایی را به اهواز ارسال کنیم. وی با بیان اینکه امروز 3 تن 
لوازم بهداش��تی و 2 تن دارو برای خوزستان ارسال می شود، ادامه داد: مسئولیت توزیع 

این اقالم برعهده مسئوالن محلی و استانداری است.
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دریادار سیاری:

 ارتش و سپاه با هم مقابل
هر تهدیدی ایستاده اند

3

سردار جعفری:

گوشت نیروهای نظامی آمریکا 
در منطقه زیر دندان ماست

2
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تالش بی وقفه برای امدادرسانی و بازسازی مناطق سیل زده

مردم همیشه پای کارند 
س�یل، ویرانی، آوارگ�ی، واژگان هولناکی اس�ت که 
تن آدم�ی را به لرزه می اندازد اما وقت�ی مردم در صحنه 
هستند این تلخ کامی ها به شیرینی امدادرسانی، بازسازی 
و آبادانی مبدل می ش�ود. پس از گذشت یک ماه از سیل 
ویرانگری که بس�یاری از استان های کش�ور را فرا گرفته 
هر روز ش�اهد کم شدن تلخی ها و افزایش شیرینی ها  در 
مناطق سیل زده هستیم چراکه مردم همیشه پای کارند. 

نتانیاهو اکثریت کرسی های انتخابات ابهام برانگیز 
سرزمین های اشغالی را کسب کرد

برتری شکننده دیکتاتور 

سپاه پاسداران:

درس های 
 پشیمان کننده

به دشمن 
خواهیم داد

صفحه 2

گ�روه فرادی�د  بح��ران درون��ی رژی��م  ویژه صهیونیس��تی که ابعاد اقتصادی و امنیتی آن گ�زارش 
آشکار شده بود با انتخابات کنست وارد فاز سیاسی شد چنانکه شواهد 

امر از تخلفات گسترده انتخاباتی حکایت دارد.


