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 رهبر انقالب درگذشت
آیت اهلل محقق کابلی را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور پیامی درگذشت 
آیت اهلل محقق کابلی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقاب اسللامی به این شرح است: 
درگذشت عالم مجاهد آیةاهلل آقای حاج شیخ قربانعلی 
محقق کابلی رحمةاهلل علیه را بلله عموم برادران افغانی 
بویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان 
ایشان تسلیت میگویم و علّو درجات آن مرحوم و رحمت 

و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
سّیدعلی خامنه ای ۲۲ خرداد 98

با والیت

وضعیت افزایش حقوق کارمندان
عضو هیئت  رئیسلله کمیسللیون برناملله و بودجه 
مجلس شللورای اسللامی یکی از اهداف مجلس برای 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال جاری 
را کاهش سطح فاصله طبقاتی دانست و گفت: متأسفانه 

دولت مصوبه مجلس در این باره را اجرا نکرده است.
محسللن بیگلری گفت: متأسفانه دولت این مصوبه 
مجلللس را اجرا نکرده که بارها تذکراتی به آنها داده ایم. 
وی با بیان اینکه دولت باید مصوبه مجلس درباره افزایش 
حقوق کارمندان را اجرا کند، اظهار داشت: نرخ تورم به 
باالی ۴۰درصد رسللیده، اما میللزان افزایش حقوق ها با 
توجه به منابع موجود کمتر از 3۰درصد بوده که دولت 

حتی تخمین میزان را هم اجرا و اِعمال نکرده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اضافه کرد: در جلسللات متعللددی که با برخی مدیران 
سازمان برنامه و بودجه داشتیم، به برخی اختاف نظرها 
و روش های نادرستی که در اجرای مصوبه مجلس برای 

افزایش حقوق ها داشته اند، اذعان کردند.
بیگلللری تصریح کللرد: هدف مجلللس از افزایش 
۴۰۰هللزار تومانی حقللوق کارمندان، کاهش سللطح 
فاصله طبقاتی و نیز کمک به بهبود وضعیت معیشللت 
کم درآمدهللا بوده اسللت، اما با روشللی کلله دولت در 
اجرای این مصوبه داشللته، در عمل افزایش حقوقی با 

توجه به نرخ تورم ایجاد نشده است.  تسنیم

پارلمان

هیچ مسئولی نمی تواند قانون از کجا آورده ای استنکاف کند
نماینده مردم اراک در مجلس شللورای اسامی با اشللاره به اباغ آیین نامه 
قانللون از کجا آورده ای، گفت: همه مسللئوالن باید امللوال و دارایی های خود را 

پیش از تصدی مسئولیت و پس از مسئولیت شان به قوه قضائیه اعام کنند.
علی اکبر کریمی با اشاره به اباغ آیین نامه قانون »از کجا آورده ای«، گفت: 
قانللون »از کجا آورده ای« قبًا در مجلس تصویب شللده بللود و از ابتدای انقاب 
وجود داشللت و مسللئوالن در رده های مختلف موظف بودند که اموال و دارایی های 

خود را پیش از تصدی مسئولیت و پس از مسئولیت شان به قوه قضاییه اعام کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: مجلس از این حرکت 
انقابی قوه قضاییه اسللتقبال می کند و اعتقاد داریم راه نجات کشللور در حوزه مبارزه با 
فسللاد، توسعه شفافیت همه جانبه در امور مختلف است که یکی از مصادیق آن شفافیت 

اموال و دارایی مسئوالن است.  مهر

دیدگاه
اگر کسی قادر به انجام کاری باشد، تهدید نمی کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: اعتقاد من این است که تهدیدات دشمن از 
ضعف و ناتوانی او است و اال اگر کسی قادر به انجام کاری باشد، تهدید نمی کند.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه بازدید از نمایشگاه پایگاه یکم هوانیروز 
کرمانشللاه گفللت: هوانیروز یک یللگان مهم و تکنولوژی و تجهیزات محور اسللت، 
تکنولوژی های متفاوت و متعددی باید در هوانیروز نهادینه شود که یک بالگرد بتواند 
به سللامت پرواز خود را انجام دهد. وی ادامه داد: هوانیروز در دفاع مقدس دارای سابقه 

درخشان و عملکردی بی نظیر است و گواه آن نیز شهدای همیشه جاوید هوانیروز است.
امیر حیدری خاطرنشللان کرد: همان دشللمنی که قادر بود در عراق و افغانسللتان 
اسللتقرار پیللدا کند قادر بود به ما نیز حمله کند اما زمانللی که قابلیت ها، توانمندی ها و 
حاضللر به جنگی نیروهای مسلللح و از همه مهم تر همت بلنللد و الهی رهبر جمهوری 

اسامی ایران را دید عقب نشینی کرد.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
رونمایی از 10 سامانه فوق پیشرفته 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در شرکت صنایع الکترواپتیک 
صاایران اصفهان ضمن افتتاح مرکز توسعه فناوری های اپتو الکترونیکی 1۰ سامانه 
فوق پیشرفته مراقبت، شناسایی و رهگیری هوایی و دریایی اصفهان را افتتاح کرد.

امیر حاتمی در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه ، مأموریت و مسئولیت 
خطیللر صنایع الکترونیللک و الکترواپتیک صا ایران در توانمندسللازی قدرت رزم 
نیروهای مسلللح گفت: در سال های اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر در حوزه های 
تکنولوژی و فناوری بومی در این صنعت بوده ایم و صنایع الکترواپتیک اصفهان توانسته 

است رضایت خاطر نیروهای مسلح را در تأمین نیازمندی های دفاعی مرتفع سازد.
وی با تجلیل از تاش ها و مجاهدت های متخصصان پر توان و جوان صنایع الکترونیک 
وزارت دفاع، افزایش و تنوع سبد محصوالت این صنعت در دو حوزه نظامی و غیرنظامی را 

چشمگیر و قابل تحسین دانست.  وزارت دفاع

دستاورد

امیر صباحی فرد: 
سامانه »۱۵ خرداد« از رادار قدرتمندی بهره مند است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشللاره به تحویل  اسلام سللامانه پدافند هوایی »1۵ خرداد« گفت: این سامانه از ارتش 
رادار قدرتمندی بهره مند اسللت و می تواند به خوبی با اهداف پیشرفته و به 
روز مقابله کند و با توجه به بومی بودن، هیچ گونه وابسللتگی فنی برای بهره 

برداری از آن وجود ندارد.
امیر سللرتیپ علیرضا صباحی فرد در جمع کارکنان ستاد این نیرو گفت: 
امللروز در حوزه های مختلف دفاع هوایی اعم از تولید و به کارگیری رادارها و 
حساسه ها، تجهیزات موشکی و توپخانه ای و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز 
با بهره گیری از توان داخلی و اسللتفاده از ظرفیت دانشگاه هاو صنعت کشور 

نیازمندی های پدافند هوایی را به طور کامل تامین می کنیم.
وی افزود: سللامانه پدافندی 1۵ خرداد از رادار قدرتمندی بهره مند است 
و می تواند به خوبی با اهداف پیشللرفته و بروز مقابله کند و با توجه به بومی 

بودن هیچ گونه وابستگی فنی برای بهره برداری از آن وجود ندارد.
امیللر صباحی فرد گفت: با توجه به پیشللرفت حوزه های علمی و صنعتی 
در کشللور و حضور جوانان خاق و خوش فکللردر مجموعه های دانش بنیان 

نیازهای پدافند هوایی مشخص و به سرعت تامین می شود.
سللامانه پدافند هوایی 1۵ خرداد یکشنبه هفته جاری با حضور وزیر دفاع 
و پشللتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. این سللامانه می تواند اهدافی نظیر 
جنگنللده و پهپادهای مهاجم را در برد1۵۰ کیلومتر شناسللایی و تا برد 1۲۰ 
کیلومتر رهگیری و توانایی شناسللایی اهداف پنهللان کار در برد۸۵ کیلومتر و 
درگیری و انهدام آن ها را در برد۴۵ کیلومتری دارد.  روابط عمومی ارتش

سردار سلیمانی تشریح کرد؛
 اقدامات قرارگاه راهیان نور 

در خدمت رسانی به مردم سیل زده
راهیان  مرکزی  قرارگاه  فرمانده  ن یبللللو نللور اقدامللات این قللرارگاه در تر

خدمت رسانی به مردم سیل زده را تشریح کرد.
سردار یعقوب سلیمانی با اشاره به اینکه از شروع 
بحران سیل در کشور، تمام امکانات و ظرفیت راهیان 
نور در اختیار سیل زدگان قرار گرفت، اظهار داشت: 
سپاه و بسیج مفتخرند که خود را خادم مردم بدانند 
و در زمان شللروع بحران سللیل در کشور هم شاهد 
فعالیت گسللترده سپاه و بسللیج و گروه های جهادی 
و خادمین شللهدا برای خدمت رسانی به مردم سیل 
زده بودیم و در این میان، قرارگاه مرکزی راهیان نور 
سللپاه و بسللیج هم تاش نمود تا امکانات و ظرفیت 

خود را در اختیار سیل زدگان کشور قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در استان خوزستان، 
اردوگاه های اسکان راهیان نور در اختیار سیل زدگان 
قرار گرفت و روزانه شاهد پخت غذا برای سیل زدگان 
بودیللم، گفت: به لحاظ زیرسللاخت هایی که در نقاط 
مختلف حمیدیه، اردوگاه های شللهیدان حبیب اللهی 
و مسللعودیان، زین الدین، کلهر، عاصی زاده و سللایر 
اردوگاه های متمرکز و غیرمتمرکز کشوری در استان 

خوزسللتان وجود دارد؛ آمادگی اسکان 1۵۰ هزارنفر 
پیش بینی و هماهنگ شد.

فرمانده قرارگاه راهیان نور سللپاه و بسیج افزود: 
اردوگاه هللای راهیللان نللور در اوایل شللروع بحران 
سللیل، در اختیار سللیل زدگان قرار گرفت و شرکت 
اتوبوسللرانی حمل و نقل جوان سیر ایثار نیز با تمام 

امکانات، در اختیار این عزیزان قرار گرفت.
وی ادامه داد: سللپاه و بسیج و گروه های جهادی 
و مردمللی با تمام ظرفیت و وجود، پای کار هسللتند 
و تا پایان برطرف شدن مشکات خانه های مسکونی 

مردم سیل زده، در کنارشان خواهند بود.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه مردم خوزستان 
در زمان وقوع سللیاب با مشکات بسیاری دست و 
پنجلله نرم کردند و سللپس پللس از فروکش کردن 
سللیاب با مشللکل گل و الی موجللود در منازل و 
کمبللود مواد غذایللی مواجلله بودند، افللزود: برخی 
روستا ها همچنان با مشکل سیاب دست به گریبان 
اسللت و قرارگاه مرکزی راهیان نور سللپاه و بسللیج 
به یاری سللیل زدگان شللتافته اسللت و در تاریخ ۲۵ 
اردیبهشت ماه، شاهد توزیع 1۴ هزار بسته غذایی و 
اقام مصرفی و ضروری زندگی در میان مردم سللیل 
زده این استان از سوی این قرارگاه بودیم؛ به طوری 
که بیش از ۲۰۰ نیسللان در اسللتان خوزستان، 1۴ 
هزار بسللته اقام غذایللی و ضروری را در میان مردم 

این استان توزیع نمودند.
وی با بیان اینکه قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه 
و بسللیج از اوایل سال ۹۸ و همزمان با بروز سیل در 
اسللتان لرسللتان هم با اعزام نیرو های خادمین شهدا 
و مسللئوالن راهیان نور به شهرستان پلدختر، تاش 
کرد که در کنار مردم سیل زده این شهرستان باشد، 
تصریللح کللرد: از 1۶ فروردین مللاه، همکارانمان در 
سازمان اردویی بسیج به کمک سیل زدگاه شهرستان 
پلدختر شللتافتند و از آن روز تا به امروز تاش شده 
که خدمات ارزنده ای برای سیل زدگان این شهرستان 
انجام داده شود و باید تاکید کرد که به همت قرارگاه 
مرکزی راهیان نور سللپاه و بسیج، روزانه شاهد پخت 
غللذا بللرای ۶ هزار نفللر در هر وعللده بودیم و تاش 
کردیم اقللام و کاال های ضروری مثللل روغن، برنج، 
کنسرو، بیسکویت، قند، نبات، شیرینی و... را در میان 

خانواده های سیل زده این شهرستان توزیع کنیم.
وی ادامه داد: چندین تانکر آب در شهرستان پل 
دختر آماده کردیم و همچنین ساخت چندین حمام، 
ذبح ده ها گوسللفند برای تهیه گوشللت و توزیع آن 
در میان سیل زدگان، تهیه غذای گروه های جهادی، 
خادمین شللهدا، هال احمر، ارتش، سللپاه، بسیج و 
گروه های مردمی و سللاکنین این شهرسللتان و ... از 
جمله عملکرد ما در شهرستان پل دختر بوده است و 

سپاه و بسیج در کنار مردم سیل زده هستند.

میانجی ها نگران منافع خود هستند
ادامه از صفحه اول

نمی توان پذیرفت که جمهوری اسللامی ایران در 
طی پروسه مذاکراتی که بیش از ۵ سال از عمر خود را 
برای آن تلف کرد و در قبال آن فعالیت های هسته ای 
صلح آمیز خود را تعطیل و تعلیق نمود، نتیجه مثبتی 
نداشته باشد. ایران در واقع از یک حق خود در زمینه 
هسته ای گذشللت تا حق دیگری را بگیرد، اما اینگونه 
نشد و همگان دیدند که اعتماد به رژیم آمریکا و نظام 

سلطه چه به بار می آورد.
اکنون که دیده می شللود برخی همچنان سودای 
مذاکللره و توافق بللا آمریکا را در سللر دارند و با رفت 
و آمدهللای برخللی مقامات غربی و شللرقی ذوق زده 
می شوند و آن را فرصتی برای جمهوری اسامی ایران 
می پندارند، یا رژیم آمریکا را نشناخته اند یا خود را به 
نادانللی زده اند، یا این که همچللون نوچه های آمریکا، 
سرسپرده هسللتند و قصد دارند تا با سیاست مدارا و 
کوتللاه آمدن مقابل رژیم ایللاالت متحده که به خاطر 
شللرایط داخلی خود دچار فروپاشی است، باز هم نقد 

بدهند و نسیه هم نگیرند.
آمریکا گرچه عاوه بر یک جنگ اقتصادی، جنگ 
روانی و رسانه ای گسترده ای را علیه جمهوری اسامی 
ایران شللکل داده اسللت و البته نمی توان تأثیر آن را 
انکار کرد، اما مرور زمان با سیاست مقاومت انقابی در 
نظام جمهوری اسامی ایران باعث خواهد شد تا همه 
دشمنی ها خنثی شود و به خاطر آن که ایاالت متحده 
برای این منظور انرژی بسللیار زیللادی را خرج کرده، 
خود باعث نابودی زودتر از هنگام رژیمی خواهد شللد 
که قصللد دارد نظام جمهوری اسللامی ایران را نابود 
کند. البته در این راه وظیفه مسللئولین از یک سللو و 

مردم از سوی دیگر اهمیت بسیاری دارد.
کارکرد مسللئولین، نوع گفتار و رفتار آنها اسللت 
کلله می تواند مردم انقابی ایران اسللامی را به آینده 
روشللن، امیدوارتر کند. بخشللی از مشکات کشور به 
ضعف در مدیریت ها باز می گردد با این وجود نمی توان 
تأثیر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسللامی ایران را 
نادیده گرفت، اما شکل دادن به یک ساختار مقاومتی 
می تواند به سللادگی مشکات را از پیش پای انقاب، 
مردم و نظام اسللامی بللردارد، تنها کافی اسللت که 
برخی مسللئولین به توصیه ها و راهبردهایی که رهبر 
معظم انقاب اسللامی با قدرت و توان آنها را پیگیری 
می کنند توجه بیشللتری نمایند، آنللگاه نتایج و تأثیر 

چنین سیاستی در جامعه بیشتر دیده خواهد شد.

سرمقاله

بعللد از اولتیماتللوم ایران به  کشورهای اروپایی و مقاومت گلللزارش دو
بر سر خواسللته ها، موازنه به نفع ایران تغییر کرد. 
این همان الگویی اسللت که در صللورت ادامه آن 

می توان موفقیت های بیشتری را کسب کرد.
1۸ اردیبهشللت  ماه دولت جمهوری اسامی 
ایران در سللالگرد خروج آمریکا از برجام، اقدام به 
متوقف کردن دو تعهد برجامی خود کرده و مهلت 

۶۰ روزه ای برای اروپایی ها تعیین کرد. 
براسللاس اولتیماتوم ایران، فروش کیک زرد و 
آب سنگین از حدی که در چارچوب برجام مشخص 
شللده بود، متوقف و اگللر اروپایی ها در ۶۰ روز بعد 
از ایللن تاریخ به تعهدات خود عمللل نکنند، ایران 
میزان غنی سللازی را افزایللش داده و درباره راکتور 
اراک نیللز تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند برخی 
کارشناسللان معتقد بودند ایران باید سریع تر از این 
به اقدام غیرقانونی  آمریکا واکنش نشان می داد ولی 
همین اقدام دولت موجب شد تا در عرض یک ماه 

شرایط به نفع جمهوری اسامی تغییر کند. 
اولتیماتوم جمهوری اسللامی بلله طرف های 
اروپایی برجام در شللرایطی بود که آمریکا نه تنها 
سال گذشته از برجام خارج شده بود، بلکه با آوردن 

ناو هواپیمابر به خلیج فارس و تشدید تنش ها سعی 
در ایجللاد درگیری جدیدی با جمهوری اسللامی 
داشت. پمپئو وزیر خارجه آمریکا شروط 1۲گانه ای 
بللرای مذاکره با ایران تعیین کرده بود و دولت این 

کشور خواهان تماس روحانی با واشنگتن شد. 
برخی احساس می کردند فشارهای آمریکا ما را 
به عقب نشللینی وادار می کند، اما مجموع تحلیل ها 
و مواضعی که از سللمت اروپا مخابره می شللد، نشان 
می داد شللرایط بهتری رقم خواهد خورد. موگرینی 
رئیس کمیته سیاسللت خارجه اتحادیه اروپا گفت، 
مللا به نقش خود در اجرای کامل توافق اتمی متعهد 
هستیم و تمامی اعضای اتحادیه اروپا عزم راسخ دارند 
که اجرای برجام با ایران را به طور کامل ادامه دهند.

سایر سران کشورهای اروپایی هم موضعی در 
حمایت از برجام و تسللریع اجراشللدن تعهداتشان 
را درپیش گرفتند. آنللگا مرکل صدراعظم آلمان 

در گفت وگویللی اعام کرد که کشللورش به همراه 
فرانسلله و انگلیس، در مسللئله توافق هسته ای با 
ایران مسیری متفاوت از آمریکا را دنبال می کنند.

بللی توجهی ایران به اقدامللات آمریکا موجب 
شللد تا رفته رفته ایاالت متحده نیز از موضع خود 
عقب نشللینی کنللد و در مقاطع مختلللف رویکرد 
متفاوتی را در مقایسلله با یک ماه گذشته درپیش 
بگیللرد. در همللان روزهللای اعام لغللو دو تعهد 
برجامی توسط دولت، ترامپ در گفت وگویی اعام 
کرده بود به دنبال جنگ نیسللت و تنها می خواهد 

که ایران ساح اتمی نداشته باشد.
ورود ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که حضورش 
در منطقه سللروصدای زیادی بلله راه انداخته بود، 
وارد خلیج فارس نشللده و در سواحل جنوبی یمن 
متوقف شللد. تمایل ترامپ برای حل مسئله ایران 
و مذاکللره تا جایی پیش رفت که شللبکه الجزیره 

مدعی شللد رئیس جمهور آمریکا، با ارسال نامه ای 
بلله ایران اعللام کرده آماده اسللت جللان بولتون 
شللخصیت ضد ایرانی کابینه را -که به دشمنی با 
ایران شهره اسللت-، از مقام خود به عنوان مشاور 

امنیت ملی آمریکا برکنار کند.
سفر "بن علوی" وزیر خارجه عمان که همواره 
حامل پیغام هایللی از طرف آمریکا بللرای مقامات 
ایرانللی اسللت و سللفر قریب الوقوع "شللینزو آبه" 
نخسللت وزیر ژاپن که از وی به عنوان میانجی بین 
ایران و آمریکا یاد می کنند، نشانه استیصال آمریکا 

برای وادار کردن ایران برای مذاکره دوباره است.
عاوه بر مواضع و صحبت های مقامات اروپایی 
و آمریکایللی، وزیر خارجه آلمان به همراه مسللئول 
اروپایی اینسللتکس به ایللران آمدند تا قبل از پایان 
اولتیماتوم ۶۰ روزه، سللازوکار مالللی اروپا و اجرای 
تعهداتش به انجام برسللد. هایکو ماس در نشسللت 
خبری مشترک با ظریف گفت "معتقدیم ایران باید 
از منافع اقتصادی پیش بینی شده در برجام استفاده 
کند، خروج آمریکا باعث شد ایران از منافع اقتصادی 
برجام نتواند کامل بهره مند شللود ولی می خواهیم 
تجارت و رشللد اقتصادی ایران از طریق اینستکس 
با اروپا افزایش یابد و حق ایران اسللت که بتواند از 

منافع اقتصادی برجام استفاده کند."
شللرایط پیش آمده در یک ماه گذشللته ثابت 
کللرد مقاومللت ایللران در برابللر زیاده خواهی های 
آمریللکا نه تنهللا آنها را به عقب نشللینی وادار کرد 
بلکه سران کشللورهای اروپایی را به تهران کشاند 
تا هرچه سللریعتر تکلیف اجرای برخی تعهداتشان 

را مشخص کنند. 
در روزهای گذشته برخی حامیان داخلی ترامپ 
دوباره با دوگانه سازی جنگ - مذاکره، در تاش اند 
تا به سازش با  آمریکا دامن بزنند و با بزرگنمایی از 
سفر شینزو آبه و یاد کردن از وی به عنوان میانجی، 
بخواهند ایران را برای تماس یا گفت وگو با مقامات 
آمریللکا متقاعد کنند اما تمایل دوبللاره به مذاکره 

قطعا شرایط را به روز اول برمی گرداند.
اجللرای اولتیماتوم دوم ایللران در صورتی که 
تعهللدات اروپللا انجام نشللود و همچنیللن تعیین 
گزینه هایللی مانند بازگشللت آمریکا بلله برجام و 
پرداخت خسارت های وارده به ایران برای هرگونه 
مذاکللره احتمالی، قطعا شللرایط را برای ترامپ و 
دوستانش سللخت تر خواهد کرد چراکه آمریکا نه 
می تواند به گزینه نظامی روی بیاورد و نه تشللدید 

تحریم ها جواب می دهد.  تسنیم

مشاور عالی فرمانده معظم کل  قوا گفت: عراق و سوریه مکمل امنیت و اقتدار
استراتژیک ایران هستند و بازار ۶۰ میلیون نفری عراق 

و سوریه می تواند برای صادرات ایران هدف باشد.
سرلشکر سللیدیحیی صفوی به همراه اساتید 
و دانشللجویان مقطع دکتری دانشللگاه عالی دفاع 
ملی از زیرسللاخت های اقتصادی استان خوزستان 
 و مناطللق عملیاتللی دفاع مقدس بازدیللد کردند. 
وی با حضور در حاشیه رودخانه کارون )محل عبور 
لشللکر 3 زرهی عراق در منطقه پللل مارد و حفار 
برای تصرف آبللادان( و یادمان عملیات والفجر۸ و 
شلمچه، ضمن زیارت از مزار شهدای دفاع مقدس، 
عملیات های ثامن االئمه )شکسللتن حصر آبادان( 
بیللت المقدس )آزادسللازی خرمشللهر( والفجر ۸ 

کربای ۴ و کربای ۵ را تشریح کرد.
سرلشللکر صفوی در جلسه با برخی مسئوالن 
استان خوزستان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع 

ملی حاضر در این برنامه با اشللاره به ظرفیت های 
اسللتان خوزسللتان و لزوم رویکرد توسعه محوری 
در روابط اقتصادی گفت: محور ایران عراق سوریه 
مدیترانلله یک محور اقتصادی سیاسللی امنیتی و 
دفاعی در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا است. 
عراق و سللوریه مکمل استراتژیک ایران هستند و 
بازار ۶۰ میلیون نفری عراق و سوریه می تواند برای 
صادرات ایران هدف باشللد و ظرفیت صادراتی 1۰ 
میلیارد دالری ایران در سللال گذشته می تواند به 

۲۰ میلیارد دالر فقط برای عراق برسد.
وی افزود: استان خوزستان پس از تهران دومین 
منطقه حیاتی ایران است، مفهوم مناطق حیاتی آن 

اسللت که اگر آن منطقه از دست رفت ادامه حیات 
سیاسی دولت و حکومت سخت می شود.

سرلشکر صفوی در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین 
راهبرد سی ساله مناطق آزاد افزود: سرمایه گذاران 
خارجی برای مدت زمان کوتاه بدنبال سرمایه گذاری 
در منطقه خوزستان نیستند، اگر می توانید راهبرد 
سیاسللی و اقتصادی و زیرساخت های الزم را برای 

سرمایه گذاری را آماده کنید.
مشللاور عالی مقام معظم رهبری با بر شمردن 
پتانسیل های تجاری و اقتصادی در روابط با کشور 
عراق افزود: گسللتردگی مرز زمینی ایران با عراق و 
همچنین تردد میلیونی زائران از مرزهای جمهوری 

اسامی ایران به اماکن مقدس در عراق ظرفیت ها 
و پتانسیل های خوبی برای توسعه تجارت با کشور 
عراق است. احتماالً زائران اربعین امسال چه ایرانی 
و چه از کشورهای پاکستان افغانستان آذربایجان به 
دو برابر خواهد رسید و حتی شاید مجموعه زائران 
عراقی و غیرعراقللی اربعین به بیش از ۲۰ میلیون 
نفر برسد بنابراین امکانات استان خوزستان هم باید 
افزایش یابد. ایللران و عراق بیش از 1۶۰۰کیلومتر 
مرز دریایی و خشکی دارند که ۶۰۰ کیلومتر ان در 
استان خوزستان است )۴۰۰ کیلومتر مرز خشکی 
و ۲۰۰ کیومتر مرز آبی(، مرز خشکی محور دزفول 
به سللمت عراق، اهواز به سللمت عراق، و خرمشهر 

و آبادان بلله عراق می تواند محور صادراتی باشللد. 
همچنین اگللر بتوانیم راه آهن را از مرز خسللروی 
به بغداد و یا خرمشللهر به بصللره متصل کنیم در 
حقیقت کشللورهای آسیای میانه را از محور ایران، 
عراق - سوریه به مدیترانه متصل می کنیم این یک 
مفهوم ژئواکونومیللک دارد که میلیاردها دالر حق 

ترانزیت را نصیب کشور می کند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
با اشللاره به مدیریت بحران سللیل اخیر در استان 
خوزسللتان گفت: مردم غیور و سلحشللور اسللتان 
خوزستان همان طور که در جنگ با دشمن بعثی 
در دوران دفاع مقدس از خود حماسه و جانفشانی 
نشللان دادند، در جنگ با آب در بحران سیل اخیر 
نیز مسئوالن، مدیران، فرماندهان و مردم ارزشمند 
استان خوزسللتان خوش درخشیدند و بحمداهلل با 
تدبیر، انسللجام و همت جهللادی و انقابی بحران 

سیل در استان خوزستان مدیریت شد.  مهر

تکاپوی دوستان ترامپ پس از اولتیماتوم ایران

 دولت فرمان را نچرخاند

سرلشکر صفوی:

عراق و سوریه مکمل استراتژیک ایران هستند

عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام  گفت: ایران در حال مدارا کردن با اروپا مصللللحت
است تا بلکه بتواند بین آمریکا و اروپا تفاوتی قائل شود.

احمد توکلی با اشللاره به تعلل اروپایی ها نسبت به مهلت 
برجامی ایران و گذشللت 3۰ روز از فرصللت ۶۰ روزه به اروپا 
گفت: اروپا تا امروز حرف های بسیاری زده است، اما باید گفت 
که هرگز عملکردی از آن ها شاهد نبودیم. ایران در حال مدارا 
کردن با اروپا است تا بلکه بتواند بین آمریکا و اروپا تفاوتی قائل 
شود، طرز کاری که البته علی االصول درست است، اما اینکه 

در همه موارد جواب خواهد داد یاخیر قابل بحث است.
وی درباره تفللاوت راهبرد های آمریکا و اروپا گفت: اروپا 
و آ مریللکا هرگز تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشللته و حتی از 
نظر اهداف نیز با یکدیگر مشابهت بسیاری دارند. اما در یک 
مواردی هم باید گفت که جان گرگان و سگان از هم جداست 
و از همین رو نیز درمواردی با یکدیگر اختاف نظر دارند، اما 
بر سر مسائل اصلی و بر علیه ما با یکدیگر هماهنگ هستند.

عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام همچنین درباره 
قابللل اعتماد بللودن اروپا اظهار کرد:چطور می شللود تصور 
کللرد که اروپا در صدد نفع رسللاندن به ایران باشللد؟ البته 
خب ممکن اسللت در یک مراوده ای طرفین سود ببرند، اما 
آن ها به طور کلی به دنبال منفعت شللخص خود هسللتند. 
مگر انگلیسللی ها نبودند که ایران را اسللتعمار کردند؟ مگر 
فرانسللوی ها نبودند که تونس و آفریقا را اسللتعمار کردند؟ 

طبیعتا ذات آن ها نیز همچنان همین گونه خواهد بود.
وی تصریح کرد: اینسللتکس اروپایی حتی اگر عملیاتی 
هم شود فایده ای ندارد، زیرا یک شرکت انحصاری است که 
هرکس می خواهد با ایران معامله کند حتی بر سللر موردی 
ماننللد غذا و دارو هم باید از طریللق آن این معامله را انجام 
دهد، ناگفته نماند که آن ها حتی زمانی که می خواهند برای 
ما دارو بفرستند هم برند می فرستند واین یعنی مصرف ارزی 
ما از 1.۸ میلیارد دالر به ۷ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 

و این اصا فایده ای برای ما ندارد.  باشگاه خبرنگاران

توکلی:
اینستکس اروپایی حتی اگر عملیاتی شود هم فایده ای ندارد

عضللو هیأت رئیسلله مجلس گفت: هر  مسئولی که در مجموعه نظام سمت و درحلللاشیه
جایگاهی دارد باید به صورت شللفاف و روشن لیست اموال 

و دارایی خود را به مسئولین ذیربط اعام کند.
بهروز نعمتی با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی قانون 
رسیدگی به اموال مسئوالن توسط قوه قضاییه گفت: تدوین 
آیین ناملله و اجرای رسللیدگی به اموال مسللئوالن یکی از 
اقدامات خوب آقای رئیسللی در قوه قضاییه است که باید به 
رئیس قوه قضائیه تبریک گفت چراکه کاری را شروع کرده 
که به اعتقاد من ممکن اسللت برای وی عوارض سللنگینی 

هم داشته باشد.
وی افزود: واقعیت مطلب این اسللت که این کار بسیار 
خوب اسللت و باالخره هر مسللئولی کلله در مجموعه نظام 
سمت و جایگاهی دارد باید به صورت شفاف و روشن لیست 
اموال و دارایی خود را به مسللئولین ذیربط اعام کند و این 
اقدام حتما به ایجاد شفافیت در سطح جامعه کمک می کند 

و سره از ناسره تشخصی داده خواهد شد.
عضو هیأت رئیسلله مجلس اظهار داشت: با اجرای قانون 
رسللیدگی به اموال مسئوالن اینگونه نخواهد بود که حرف و 
حدیث های مختلفی در مورد مسئوالن مطرح شود و اجرای 
این قانون به مسئولین خادم و زحمتکش که سال ها زحمت 

کشیده و همچنین سالم زندگی کرده اند کمک می کند.
نعمتللی همچنین خاطرنشللان کللرد: امللروزه حرف و 
حدیث هللای زیللادی در سللطح جامعه مطرح می شللود که 
مسئوالن اینطوری یا آنطوری هستند و حرف و حدیث های 
زیاد مطرح می شللود که با اجرای قانون رسللیدگی به اموال 
مسللئوالن و شللفافیت در این حللوزه هم در حللوزه اموال 
مسللئوالن شللفافیت ایجاد می شللود و هم جلللوی حرف و 

حدیث های ساختگی گرفته می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسامی گفت: 
اجللرای قانون رسللیدگی به اموال مسللئوالن اقدام خوب و 

مثبتی است و اجرای آن جای تقدیر دارد.  فارس

نعمتی:
هر مسئولی باید لیست اموال و دارایی خود را اعام کند
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