
وزی��ر دفاع توقیف نفتک��ش ایرانی در جبل الطارق 
توس��ط نیروی دریایی ارتش انگلی��س را راهزنی 
دریایی دانس��ت و گف��ت: یقیناً این ن��وع راهزنی 

دریایی توسط ما تحمل نخواهد شد.
امیر س��رتیپ حاتم��ی وزی��ر دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح در آئین الحاق شناورهای گشتی 
کالس حی��در به ناوگان ش��ناوری مرزبانی نیروی 
انتظام��ی که در صنایع دریایی ش��هید درویش��ی 
بندرعباس برگزار ش��د با اش��اره به نقش خطیر و 
حس��اس نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت 
اظهار داش��ت: مأموری��ت یگان مرزبان��ی دریایی 
جمهوری اس��المی به خص��وص در حوزه مرزهای 
دریایی میهن اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و تاکنون توانسته است با اقتدار رسالت خود 
را در حراس��ت از مرزهای نظام مقدس جمهوری 
اس��المی و همچنین تولید امنی��ت به مرحله اجرا 
گذاش��ته و هر گون��ه گزندی را با هوش��مندی و 

هوشیاری دفع کند.
وی در ادامه با اش��اره به تالش ه��ای متخصصین 
صنع��ت دفاعی در س��اخت تجهیزات م��ورد نیاز 
نیروهای مسلح گفت: شناورهای گشتی با قابلیت 
جس��ت وجو و نجات کالس حی��در با رعایت کامل 
استانداردهای بین المللی متناسب با مأموریت های 
وی��ژه نیروی انتظامی جمهوری اس��المی ایران در 
دف��اع از مرزهای حیاتی آبی س��اخته و در اختیار 

این یگان مختلف قرار گرفته است.
حاتمی در ادامه به قابلیت های ش��ناورهای کالس 
حیدر پرداخت و گفت: ش��ناور کالس حیدر با فرم 
بدنه وی��ژه از جنس آلومینی��وم دریایی با قابلیت 

هی��درو دینامیک��ی ب��اال دارای ویژگی های تعادل 
در ف��ورس های ب��اال و دریای مواج ، متناس��ب با 
قابلیت های مورد انتظار از شناورهای sAR و ویژه

Self-righting جهت حفظ تعادل و غرق نشدن 
ش��ناور حت��ی در زاویه رول ب��اال )۱۸۰ درجه ای( 
س��اخته ش��ده و در کش��ورهای مختلف جهان با 
مأموریت جس��تجو و نجات و نیز گشت و کنترل و 

بازرسی دریایی مورد استفاده قرار گرفته است.
وزیر دفاع در ادامه به توانمندی های صنعت دریایی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ساخت 
پیشران واتر جت ملی که سال گذشته در دانشگاه 

صنعتی ش��ریف رونمایی شد اش��اره کرد و گفت: 
خدا را ش��اکریم ک��ه متخصصان صنع��ت دریایی 
وزارت دفاع با وجود تحریم های ظالمانه توانستند 
ب��ا تکیه ب��ر دانش بوم��ی و اتکا به س��رمایه های 
انسانی متعهد و متخصص داخلی و با به کارگیری 
پیش��ران واترجت ملی در شناورهای کالس حیدر 
خودب��اوری غ��رور ملی و ع��زم و اراده ایرانی را به 

معنای واقعی کلمه عینیت ببخشند.
حاتمی با تاکید بر پیش��رفت های دریایی کش��ور 
اف��زود: تجهیزات و س��امانه های اصلی به کار رفته 
در ای��ن ش��ناور از قبیل س��امانه رانش به دس��ت 

متخصصان داخلی و متناس��ب با اس��تانداردهای 
روز جه��ان طراحی و تولید ش��ده اس��ت، قطعات 
زیرس��امانه ها و فناوری های به کار رفته در شناور 
کالس حیدر بس��یار پیش��رفته و مدرن است و از 
فناوری های استفاده شده در این شناور می توان در 
توس��عه طرح های مربوط به شناورهای آمبوالنس، 
آتشخوار، گشت، مبارزه با قاچاق، شناورهای گارد 
س��احلی و همچنین شناورهای با مأموریت نظامی 

و حمل تسلیحات بهره برد.
وی با اش��اره به توانمندی نیروهای مسلح ایران در 
حوزه دریا اظهار داش��ت: ما بیش از ۳۰ محصول در 

حوزه صنایع دفاعی دریای��ی در ارگان های مختلف 
اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به کار می گیریم 
و توانمندی بس��یار باالیی در ح��وزه دریا داریم و با 

تمام توان از مرزهای کشور دفاع می کنیم.
وزیر دفاع گف��ت: امنیت منطقه ب��رای جمهوری 
اسالمی ایران بسیار مهم است و ایران برای امنیت 
خود هزینه و زحمات زیادی متحمل شده است و 
توانسته مسئوالنه و مقتدرانه در تأمین امنیت موفق 
باش��د. وی با اشاره به اقدام سپاه در منهدم کردن 
پهپاد جاسوسی آمریکا در فراز دریای عمان اظهار 
داش��ت: در همین ایام شاهد یک اقدام مقتدرانه از 
نیروهای مس��لح بودیم که چگونه پدافند قدرتمند 
جمهوری اس��المی ایران، تجاوز پهپاد آمریکایی را 
ناکام گذاش��ت و با س��اقط ک��ردن آن این پیام را 
ب��ه همه مخابره کرد که ایران اس��المی در تأمین 
امنیت مرزهای خود با هیچ کسی مسامحه نخواهد 
کرد و مقتدرانه از مرزهای هوایی دریایی و زمینی 

خود دفاع خواهد کرد.
امی��ر حاتمی با اش��اره ب��ه اقدامات اخی��ر نیروی 
دریایی انگلیس در توقی��ف نفتکش ایرانی، گفت: 
این روزها ش��اهد یک اقدام تحریک آمیز از سوی 
دول��ت انگلس��تان در جبل الط��ارق علیه نفتکش 
جمهوری اسالمی ایران هس��تیم، این اقدام مغایر 
با موازین بین المللی و تعهدات کشورهای اروپایی 

در برجام بوده و یک نوع راهزنی دریایی است.
وی با بیان اینکه ایران زحمت اقدامات گسترده ای 
را در مقابل��ه ب��ا دزدان دریایی انجام داده اس��ت، 
گفت: این نوع راهزنی دریایی توس��ط انگلس��تان 

توسط ما تحمل نخواهد شد.  مهر
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 خاتمی بار دیگر خیانت سران فتنه 
را نشان داد

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی 
گف��ت: عدم ارائه مدارک و اس��ناد در م��ورد تقلب در 
انتخابات بار دیگر خیانت س��ران فتنه به نظام و مردم 

را نشان داد.
نص��راهلل پژمانفر با اش��اره به محکومی��ت محمدرضا 
خاتمی به دو س��ال حبس تعزیری به دلیل تش��ویش 
اذه��ان عموم��ی و نش��ر اکاذیب در زمین��ه تقلب در 
انتخابات گفت: این افراد در س��ال ۸۸ اتهاماتی واهی 
ب��ه نظام وارد کردند و امروز حتی نمی توانند س��ند و 

مدرکی برای این اتهامات ارائه دهند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: حیات سیاس��ی این افراد به ای��راد اتهامات علیه 
نظ��ام و ادامه ای��ن اتهام افکنی ها بس��تگی دارد. اگر 
آنها نتوانند مقاوم��ت کنند و اتهامات خود را بپذیرند 
باید پاس��خگوی رفتارهای خود درس��ال ۸۸ باش��ند. 
هزینه هایی که به نظام وارد شد، موج اعمال تحریم ها 
علیه ایران، خس��ارت به اموال مردم و کش��ته ش��دن 
جوانان از جمله موضوعات مهمی است که باید جریان 

غرب گرا به آنها پاسخ دهد.
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی 
مجل��س با بی��ان اینکه این اف��راد در س��ایه اتهامات 
واه��ی علیه نظ��ام می توانند حیات سیاس��ی خود را 
ادامه دهند، اظهار داش��ت: اقدام دستگاه قضائی برای 
بررسی این ادعاها و اتهامات، اقدام خوبی بود. کسانی 
ک��ه ادعایی دارند باید مدارک خود را به دور از فضای 

کاذب رسانه ای به قوه قضائیه ارائه دهند.
عضو کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس گفت: ع��دم ارائه 
مدارک و اس��ناد در مورد تقلب در انتخابات بار دیگر 
خیانت سران فتنه به نظام و مردم را نشان داد و بعد از 
۱۰ سال هنوز نمی توانند ادعاهای خود را ثابت نمایند. 
امیدواریم این فضا از یک فضای حداقلی به یک فضای 
حداکثری ارتقا یابد و همه کس��انی ک��ه ادعاهایی را 
در مورد س��ال ۸۸ ارائه کردند، ملزم به ارائه اس��ناد و 

مدارک خود شوند.  مهر

خبر

استیضاح "نمکی" در مجلس کلید خورد
نماینده رودس��ر در مجلس از کلید خوردن طرح اس��تیضاح وزیر بهداش��ت در 

پارلمان خبر داد.
اسداهلل عباسی سخنگوی هیئت  رئیسه مجلس شورای اسالمی از کلید خوردن طرح 
استیضاح وزیر بهداشت و درمان در مجلس خبر داد و گفت: این طرح در 7 محور تدوین 
ش��ده اس��ت. وی درباره محور های این طرح، ادامه داد: ضعف مدیریتی وزیر بهداشت، 
کاستی ها  در روند اجرای طرح تحول سالمت، ضعف موجود در اجرای طرح پزشک خانواده، 
عدم اجرای طرح پرونده الکترونیک، ضعف موجود در بحث هتلینگ بیمارستانی، خارج شدن 
پزشکان متخصص از مناطق محروم و هرج و مرج در واردات دارو از محورهای این طرح است. 
نماینده مردم رودس��ر و املش در مجلس اضافه کرد:این طرح تدوین شده روز یکشنبه هفته 
آینده پس از جمع آوری امضاء برای طی شدن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد 

شد. وزیر بهداشت ۱5 بهمن ۱۳97 کار خود را آغاز کرد.  تسنیم

تعامل هوانیروز ارتش و سپاه در بهترین حالت ممکن قرار دارد
فرمان��ده هوانیروز ارتش گف��ت: تعامل و هماهنگی هوانیروز ارتش و س��پاه در 

شرایط کنونی در بهترین حالت ممکن قرار دارد.
امیر »یوس��ف قربانی« با اشاره به گسترش همکاری های هوانیروز ارتش و سپاه 
طی یک سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه بعد از همایش هم افزایی هوانیروز 
ارتش و س��پاه که س��ال گذش��ته به میزبانی هوانیروز ارتش برگزار ش��د، ابعاد و 

گستره همکاری های این دو نیرو با یکدیگر به مراتب بیش از گذشته شده است.
وی اف��زود: در حال حاضر هوانیروز ارتش و س��پاه در حوزه های »عملیاتی«، »نگهداری 
و تعمی��ر«، »فرهنگی«، »آمایش س��رزمینی در مناطق مختلف« و همچنین در موضوع 

»پشتیبانی از یکدیگر در هنگام انجام ماموریت ها« در حال همکاری و تعامل هستند.
فرمان��ده هوانیروز ارت��ش در پایان گفت: تعامل و هماهنگی هوانیروز ارتش و س��پاه در 

شرایط کنونی در بهترین حالت ممکن قرار دارد.  میزان

تذکر به وزیر کشور درباره عدم تعیین تکلیف کولبران
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون عمران مجلس از تذکر خود به وزیر کشور درباره 

عدم تعیین تکلیف کولبران خبر داد.
س��ید احس��ن علوی با بیان اینکه اگر از کولبران حمایت الزم صورت نگیرد، در 
آینده تهدید به حس��اب می آیند، گفت: به دنب��ال تذکر به رحمانی فضلی وزیر 

کشور در خصوص تعیین تکلیف حمایت دولت از کولبران هستم. 
وی اف��زود: روز ب��ه روز بر تعداد کولبران افزوده ش��ده و تعداد آنها بالغ بر ۱۰۰ هزار 
نفر شده است لذا پشتیبانی عملی و قانونی از آنها باید به صورت اولویت ویژه در دستور 
کار قرار گیرد.  عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وقتی عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس آمد، به او گفتم باید دولت در خصوص ساماندهی 
کولبران قاطعانه اقدام و از ش��عار دادن پرهیز کند. ضمن اینکه متاسفانه دولت اقدامات 

الزم را برای بهبود شرایط اقتصادی آنان انجام نمی دهد.  فارس

فرمانده کل ارتش گفت:  جمهوری اسالمی ایران همچنان 
که بارها اعالم شده به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیست ولی 

دفاع را بسیار خوب آموخته است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��المی ایران و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبی��ا)ص(، در مجمع ش��ورای مش��ورتی فرهنگی نیروهای 
مس��لح که به میزبانی س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار 
شد گفت: انقالب شکوهمند اسالمی ایران در طول چهار دهه 
عمر پربرکت خود فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر نهاده 
و تح��ت رهبری ه��ای حکیمانه امامین انقالب ب��ه بالندگی و 
شکوفایی رسیده، به گونه ای که آثار فرهنگی فکری و راهبردی 
انقالب در داخل و خارج از ایران به وضوح نمایان شده است.

وی با اشاره به بیانیه راهبردی رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
در آس��تانه دهه پنجم انقالب و تبیین وضعیت کنونی و آینده 
نظام ازس��وی معظم له، افزود: ایران اس��المی در بعد دفاعی به 
دس��تاوردها و توانمندی های بس��یار زیادی دست یافته است 
به گونه ای که این توانمندی ها در طول تاریخ س��رزمین کهن 
ایران بی نظیر است. در آغازین سال دهه پنجم انقالب، قدرت 
نظامی انقالب اسالمی در مولفه های سخت و نرم قابل مالحظه 

و در سطح منطقه غرب آسیا تعیین کننده است.
فرمان��ده کل ارتش، ضم��ن تاکید بر توانمن��دی و اقتدار 
نیروهای مس��لح ادامه داد: به لحاظ س��خت افزاری تجهیزات 
گذش��ته بهینه س��ازی و  تس��لیحات جدی��د و پیش��رفته در 
ح��وزه های زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی س��اخته و 
به کار گرفته ش��ده اس��ت و از س��وی دیگر ایم��ان و بصیرت 
دین��ی و انقالبی کارکنان نیروهای مس��لح به وضعیت بس��یار 

عال��ی ارتقا یافته اس��ت. ای��ن دو مولفه نرم و س��خت، نیروی 
دفاعی مس��تحکمی را ب��ه وجود آورده که هی��چ قدرتی توان 

تصمیم گیری قطعی برای تعرض به کشور را ندارد.
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیا)ص( با بیان 
اینکه در س��ال های اخیر ش��اهد پیچیدگ��ی و درهم تنیدگی 
تهدیده��ای متعدد علی��ه نظام و انقالب بوده ایم خاطرنش��ان 
ک��رد: ای��ن در هم تنیدگ��ی ب��ه گونه ای اس��ت که صرف��اً با 
توانمندی ه��ای دفاع��ی نظام��ی نمی توانیم انقالب و کش��ور 
را از خط��رات و تهدیده��ا مصون و محفوظ بداریم، بررس��ی 
دقیق تر و گونه شناس��ی عمیق تر تهدیدها نشان  دهنده تمرکز 
دستگاه دشمن بر جنبه های نرم افزاری حیات انقالب اسالمی 
اس��ت.  به عبارت دیگر تهدیدهای اخیر علیه انقالب اس��المی 
عمدتا گفتمانی بوده اس��ت. حتی تهدیدهای سخت گروه های 
تروریستی در سال های اخیر بیش از آنکه جنبه سخت داشته 
باش��د دارای ماهیت فکری و نرم بوده و ایجاد چالش در برابر 

گفتمان اسالم ناب محمدی)ص( را دنبال کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری، وضعیت انقالب 
اسالمی را در حال حاضر در مرحله سوم تمدن سازی اسالمی 
می دانن��د افزود: نس��خه نجات بخش برای حرکت در مس��یر 
تمدن سازی، نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی ایرانی است. 
مدی��ران و صاحب نظران فرهنگی کش��ور در این زمینه نقش 
مهم راهبردی دارند که در مقیاس تمدنی حائز اهمیت است.

امیر سرلشکر موس��وی در ادامه با اشاره به اختالف بنیادی 
ای��ران و آمری��کا در طول حیات انقالب اس��المی ای��ران گفت: 
تحلیل گ��ران از منازعه فعلی میان آمری��کا و ایران تحت عنوان 
جنگ اراده ها یاد می کنند، امروز دشمن با تمرکز بر یک راهبرد 
ترکیبی متش��کل از تحریم، تهدید و عملیات روانی بیش از هر 
ح��وزه ای بر حوزه فکری، محاس��باتی و عزم و اراده ملی مردم و 
مسئوالن متمرکز شده و به دنبال فریب راهبردی از طریق اخالل 

در محاسبات تصمیم سازان و تصمیم گیران کشورمان است.
وی هدف اصل��ی تحریم ها و تهدیدهای اخیر دش��من را 
تضعیف اراده مسئوالن و مردم و تسلیم روانی انقالب اسالمی 
دانس��ت و اف��زود: در وضعیت فعلی آن چه ک��ه دارای اهمیت 
راهبردی اس��ت مقابله با تهاجم روانی دش��من بوده که بیش 
از ه��ر چیز جنبه فک��ری و فرهنگی دارد. وی ب��ا بیان اینکه 
دش��منان به دنبال ساقط کردن یکی از مهمترین کارکردهای 
انقالب اس��المی یعن��ی روحیه و باور "ما می توانیم" هس��تند 
اظهار داش��ت: گفتمان انقالبی "م��ا می توانیم" در طول چهار 
دهه گذش��ته منشاء آثار و برکات بس��یار زیادی برای انقالب 
ب��وده و در تنگناها و بحران های مختلف در برون رفت انقالب 
از مش��کالت نقش اساس��ی ایفا کرده اس��ت، همانند گذشته 

اکنون نیز روحیه ملی مورد هدف دشمن قرار دارد.
فرمان��ده کل ارتش جمهوری اس��المی ای��ران با تاکید بر 
اینکه الزم اس��ت نخبگان و پیش��گامان فرهنگی، روحیه ملی 

برای دفاع از کش��ور را تقویت کنن��د  تصریح کرد: جمهوری 
اس��المی ایران همچنان که بارها اعالم شده به دنبال جنگ با 
هیچ کش��وری نیس��ت ولی دفاع را بسیار خوب آموخته است. 
بنا بر فرمایش فرمانده معظم کل قوا، "دوران بزن و دررو تمام 

شده است" و "اگر یکی بزنند ده تا می خورند".
وی گفت: دش��من باید بداند مردم نسبت به انقالب خود 
خوش��بین و امیدوارن��د و در صورت هرگونه تعرض با پاس��خ 
کوبنده و به موقع مواجه خواهد ش��د، این برداش��ت هنگامی 
حاصل می ش��ود که همه مسئوالن، روش��نفکران، نخبگان و 
اقشار و طبقات مردم با روحیه قوی، آمادگی دفاع از انقالب و 

پاسخگویی متقابل در برابر هر تجاوزی را نشان بدهند.
امیر سرلش��کر موس��وی با تأکید بر لزوم تبیین صحیح 
دس��تاوردهای انق��الب و ترویج انقالبی گری اف��زود: انقالب 
اسالمی، دس��تاوردهای عظیمی در حوزه های فکری و عینی 
برای مردم ایران داش��ته اس��ت که تش��ریح آنها برای مردم 
اهمی��ت زیادی دارد. همچنین تبیین صحیح و دقیق ابعاد و 
مولفه های انقالبی گری به ویژه برای نسل جوان یک ضرورت 

برای حفظ انقالب و حراس��ت از دس��تاوردهای آن اس��ت.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیا)ص( ضمن 
تش��ریح مفهوم نظ��ام انقالبی در بیانی��ه گام دوم انقالب بیان 
کرد: بدون تردید انقالبی گری واجد ش��اخص هایی مانند ایثار، 
مقاومت و وحدت ملی در داخل اس��ت و این شاخص ها دقیقاً 
همان مواردی است که نیاز اصلی و اساسی جامعه امروز است. 
همچنین دشمن ستیزی، سلطه ناپذیری و خود اتکایی از جمله 
شاخص های انقالبی گری هستند که موجب قرار گرفتن ایران 

در جایگاه مهم منطقه شده است.  روابط عمومی ارتش

اقتصادی ها این گوی و این میدان
ادامه از صفحه اول

نگاهی ب��ر رفتار اروپا و آمریکا نش��ان می دهد که آنها 
در تصور آنند که کارکرد برجام هزینه صفر باید باش��د. 
یعنی آنکه اروپا و آمریکا به هر میزان که می خواهند به 
تحری��م ایران و عدم اجرای تعهدات برجامی بپردازند و 
در مقابل هم با نام لزوم حفظ برجام عدم واکنش ایران 
را طلب نمایند. این رویه در طول این 4 س��ال اجرایی 
شده و صبوری ایران و پایبندی آن به برجام این توهم 
را در طرف ه��ای مقابل ایجاد کرد ک��ه تا هر زمان که 
بخواهند ب��ه روند بی تعهدی و البته تعهدپذیری ایران 
ادامه دهند. این رویه تا زمان اعالم مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تعلیق گام 
به گام تعهدات برجامی ادامه یافت. واکنش اروپایی ها به 
دو گام مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نشان می دهد 
که آنها همچنان به دنبال همان کارکرد قدیم برجام بر 
اساس تصورات خود هستند که همان بی تعهدی آنها و 
تعهد پذیری ایران است. این کارکرد از سوی آنها برای 
برجام در حالی تعریف ش��ده که تحقق دو گام مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت ملی این پیام را به جهانیان دارد 
ک��ه کارکرد برجام برای ادامه راه باید از تفکر غربی که 
تعهد ایران بی تعهدی طرف مقابل است تغییر کرده و 

کارکردی جدید برای آن تعریف شود. 
در ای��ن میان یک اص��ل مهم وج��ود دارد و آن اینکه 
بخش اقتصادی کش��ور با تکیه بر داش��ته های درونی 
و خ��ودداری کردن از ش��رطی مان��دن در قالب اینکه 
سرنوش��ت اینس��تکس چه می ش��ود، ب��رای مقابله با 
تحریم ها و کاس��تی های اقتصادی گام بردارد. در حوزه 
امنیتی نیروهای مس��لح کشور با سرنگون سازی پهپاد 
جاسوس��ی آمریکا توان خویش را برای حفظ امنیت در 
برابر هر تهدیدی اثبات کرده اند. ساختار هسته ای کشور 
نیز با اجرای س��اختن مصوبه شورای امنیت ملی نشان 
داده اند که در مسیر اصالح اشتباهات گذشته و رویکرد 
قاطع مقاومتی حرکت می کنند که می تواند به تکیه گاه 

قابل اعتماد در حوزه هسته ای مبدل شود. 
در این میان حوزه اقتصادی کش��ور با ظرفیت س��ازی 
متولی��ان اقتصادی در دولت و قوه مقننه و فعال ماندن 
دستگاه قضا در محاکمه مفسدان و اخاللگران اقتصادی، 
نقش��ی بس��یار مهم در مقابله با بدعهدی ه��ا و زدودن 
توهم غرب مبنی بر تسلیم سازی ایران خواهند داشت. 
مولفه ای که اصل اولیه آن تکیه بر داش��ته های درون، 
اعتماد به نس��ل جوان، خودداری ب��ازار و چرخه تولید 
کشور از شرطی ماندن در سرنوشت برجام و اینستکس، 
مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در هر رده  و سمتی، 
خواه��د بود. رویکردی که قطعا با حمایت قاطع و همه 
جانبه ملت همراه خواهد بود چنانکه در طول ۸ س��ال 
دف��اع مقدس این مهم را به خوبی اجرا و س��ربلندی و 

سرافرازی میهن و انقالب را رقم زدند. 

سرمقاله

سرلشکر موسوی: 

ایران به دنبال جنگ نیست اما دفاع را خوب آموخته است

تابل��وی »حقارت س��ربازان انگلیس��ی« به همت 
اتحادی��ه جامع��ه اس��المی دانش��جویان در ای��ن 
خبرگ��زاری رونمای��ی و توس��ط اعضای ش��ورای 
مرکزی این اتحادیه دانشجویی به سفارت انگلیس 

ارسال شد.
بنابراین گزارش در این تابلو تصاویری از دستگیری 
نیروهای انگلیس��ی در آبهای س��احلی ایران وجود 
دارد و در ابتدای آن به زبان انگیلسی نوشته شده » 

انگلیس گذشته خود را فراموش نکند«.
سیدعلی صالح پور در مراس��م رونمایی از این تابلو 
با اش��اره به توقیف نفتکش ایرانی توس��ط نیروهای 
انگلیسی گفت: این مس��ئله، مسئله مهمی است و 
نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و اگر نسبت 
به این موضوع بی تفاوت باشیم دستگاه دیپلماسی 

منفعل باشد این مسئله در دنیا باب خواهد شد.
دبیر سیاس��ی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
در ادام��ه با اش��اره به دس��تگیری تفنگ��داران و 
ملوانان ناو جنگی انگلیس در آبهای ساحلی ایران 
در ش��مال خلیج ف��ارس، ادام��ه داد: همانطور که 
می دانیم در آن زمان دستگیری نیروهای انگلیسی 
پاس��خ قاطعی بود اقدامات خصمان��ه آنها و ما در 
این تابلو چنین مس��ائلی را به آنها یادآوری کردیم 
که اگر بخواهند دس��ت به چنین رفتارهایی بزنند 
نفتکش های ما را توقیف کنند پاس��خ قاطع به آنها 

خواهیم داد.
وی تاکی��د کرد: هر ملتی می تواند با کش��ورهایی 
ک��ه توافق کرده مبادالت تجاری داش��ته باش��د و 
کش��ورهای دیگر ای��ن حق را ندارند ک��ه به بهانه 

تحریم و مسائل این چنینی مانع این کار شوند.
ای��ن فعال دانش��جویی یادآور ش��د: ما با ارس��ال 
ای��ن تابلو س��فارت انگلیس یک بار دیگ��ر به آنها 
ی��ادآوری می کنیم تعامل یک طرفه نباید باش��د 

و م��ا دانش��جویان اقدامات 
خصمانه دول��ت انگلیس را 

فراموش نمی کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: دولت و 
باید  دیپلماس��ی  دس��تگاه 
در مقابل اق��دام انگلیس با 
ادبی��ات مقتدران��ه برخورد 
کند و ط��وری رفتار نماید 
تا هیچ وقت س��رعت نکند 
را  ایران��ی  نفتکش ه��ای 

متوقف کنند.
خلی��ل عام��ری قائ��م مقام 
سیاس��ی اتحادی��ه جامع��ه 
اسالمی دانشجویان در ادامه 
این مراس��م تاکید کرد ما با 
ای��ن حرکت س��عی کردیم 
گذشته را به انگلیس پوست 
کنیم و بگویی��د اگر چنین 

اتفاقی تکرار ش��ود و این ک��ه بخواهند با ما چنین 
رفتاری داش��ته باشند، این اقداماتش��ان بی پاسخ 

نخواهد ماند.
وی ادامه داد: مسلماً اگر پاسخ قاطعی به چنین اقداماتی 
داده ش��ود دیگر شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود و 
انتظار ما از دس��تگاه دیپلماسی و دولت این است که 
اقدام متقابل با این حرکت صورت گیرد. اتحادیه جامعه 
اسالمی دانشجویان همچنین امروز طی بیانیه ای درباره 
توقیف نفتکش ایران توسط نیروهای انگلیسی اعالم 
کرد: انفعال دستگاه دیپلماس��ی ما در برابر این اقدام 
مجوزی برای تداوم دخالت و جس��ارت های آن ها در 

همه ابعاد سیاسی کشور است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

» انگلیس��ی ها همیش��ه در منطقه ی ما منبع شر 
بوده اند، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بوده اند، 
ضربه هایی که این ها به حیات ملت ها زده اند، شاید 
در کمتر نقطه ای در دنیا از سوی یک قدرتی نظیر 

داشته باشد.«)رهبر انقالب(
ادوار مختل��ف تاریخ نش��ان دهنده  آن اس��ت که 
انسان ها همواره توس��ط گروهی از صاحبان قدرت 
استثمار ش��ده اند، گروه هایی که در اقلیت هستند 
ولی انس��ان ها را در مس��یر اهداف خود مورد سوء 
استفاده قرار داده اند و با گذر زمان سعی بر افزایش 
اس��تیالی خود داش��ته اند تا دایره وس��یع تری از 
جوامع و ملت ها را مورد استثمار قرار دهند. بریتانیا 
با نقش��ه های ش��وم خود همواره با غفلت حاکمان 
سعی در س��لطه بر کشورهای پهناور و استراتژیک 

مانند ایران و دیگر کشورها 
داشته است.

نی��ز  گذش��ته  س��ده   در 
اتفاق��ات  در  انگلیس��ی ها 
مهم��ی از جمل��ه جدایی 
بحرین از ایران، راه اندازی 
هرم��ی،  ش��بکه های 
نقش��ه و دخال��ت آن ه��ا 
در جدای��ی افغانس��تان از 
ای��ران، طراح��ی و اجرای 
کودتاهای مختلف و ده ها 
قطعنامه ه��ای ضد ایران��ی 
خصومت خ��ود را با ملت 

ایران نشان داده اند.
و  اقتص��ادی  م��راودات 
تعام��ل ب��ا دنیا هم��واره 
جمهوری  برح��ق  راهبرد 
اس��المی ایران بوده است. 
ام��کان فروش نفت حق طبیعی ماس��ت و محروم 
کردن ما از حقوق حقه خود، ظلمی اس��ت آشکار 
به مل��ت ایران؛ تحریم های ظالمانه علیه جمهوری 
اس��المی ایران برای ممانع��ت از فروش نفت نقض 
آشکار حقوق بشر اس��ت و ایران برای حفظ عزت 
و اقت��دارش، مبادالت جهانی خ��ود را با همکاری 
کش��ورهای دیگر و تحت فش��ارهای فراوان انجام 
می دهد؛ در عین حال کش��تی »گریس۱« که در 
مس��یر آب ه��ای آزاد بین المللی در ح��ال گذر به 
س��مت مقصد بود، توسط نیروی دریایی انگلستان 
توقیف ش��ده و خدمه آن دس��تگیر شده اند. طبق 
حق��وق بین الملل و قانون دریاها نباید در مس��یر 
حرک��ت این کش��تی از جبل الط��ارق خللی ایجاد 

می ش��د، همانگونه که روزانه نفت کش های زیادی 
از تنگ��ه هرمز طبق همین قانون عبور می کند که 
جمهوری اس��المی ایران برای پاسخ گویی به اقدام 

انگلستان در عبور نفت کش ها خلل ایجاد کند.
تحریم سوریه نیز توسط اتحادیه اروپا خالف حقوق 
بشر بوده و نقض ادعاهای پوشالی آن در احترام به 
سیاست های کشورهاس��ت. جبل الطارق منطقه ای 
اس��تراتژیک است که همواره مورد مناقشه اسپانیا 
و بریتانی��ا بوده و این اق��دام خصمانه روباه پیر در 
توقیف نفت کش حامل نفت ایران به سوریه تالشی 
ضد انسانی و در راستای رقابت برای تسلط بیشتر 

بر این تنگه حیاتی است.
بعد از این اقدام انگلس��تان ش��اهد خوشحالی جان 
بولتون، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید و توصیف آن 
به عنوان »خبری عالی« حکایت از پش��ت پرده این 
اقدام دارد. انگلستان با دستور و برنامه ریزی آمریکا در 
جهت افزایش فشارها بر ایران برای تسلیم شدن در 
برابر زورگویی های شیطان بزرگ دست به این اقدام 
زد و بار دیگر به ملت بزرگ ایران ثابت کرد که آمریکا 
دشمن همیش��گی ماست و دس��ت از دشمنی های 
خود برنداش��ته و پیغام ها و پیشنهاد مذاکره دروغی 
بیش نیس��ت. امروز بیش از پیش نمایان ش��ده که 
کشورهای اروپایی تحت سلطه و آلت دست آمریکای 
جنایت کار هستند و طرح هایی از قبیل اینستکس در 
مسیر اهداف آمریکا تعریف شده است. اینستکس نیز 
مانند برجام که دس��ت آوردی جز تحقیر ملت ایران 
نداش��ت ابزاری در دست دشمنان است تا با معطل 
ماندن اقتصاد و صنایع حیاتی کشور ما را از رسیدن 

به اوج عزت و قدرت بازدارد.
انفعال دس��تگاه دیپلماس��ی ما در برابر این اقدام 
مجوزی برای تداوم دخالت و جس��ارت های آن ها 

در همه ابعاد سیاسی کشور است.   فارس

تابلوی »حقارت سربازان انگلیسی« به سفارت بریتانیا ارسال شد

امیر حاتمی:

راهزنی دریایی انگلیس را تحمل 
نخواهیم کرد

س
فار


