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دوره جوالن آمریکا در منطقه به پایان رسیده است
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��امی ایران گف��ت: امروز دیگر 
دوره ج��والن آمریکایی ها در منطقه تمام ش��ده و آنها کم کم باید منطقه را 

ترک کنند.
امیر دریادار حس��ین خانزادی در حاش��یه رزمایش سه جانبه ایران، چین و 
روسیه با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارزیابی و تشریح مراحل انجام شده 
تاکنون تصریح کرد: ما معتقدیم امنیت منطقه نیازی به حضور این کشورها نداشته 
و خود کش��ورهای منطقه می توانند با کمک هم امنیت را برقرار کنند و امیدواریم 

در آینده کشورهای دیگر نیز به جمع ما اضافه شوند.
فرمانده نیروی دریای ارتش همچنین اظهار داش��ت: دوس��تان جمهوری اس��امی 
ایران و دوس��تداران منطقه از این حرکت بسیار خوش��حال خواهند شد اما آنهایی 
که به دنبال تحمیل ترتیبات امنیتی نامطلوب هستند مثل آمریکایی ها و ایادی آنها 

نشانه بسیار معنی داری را از این رزمایش خواهند داشت.  تسنیم

هیچ هراسی از تهدیدات نداریم
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نیروی هوایی در آمادگی کامل به سر 
می برد و شبانه روز پروازهای ماموریتی و عملیاتی را انجام می دهد و از مرزهای 
هوایی حراست می کند، گفت: نیروی هوایی به طور ۲۴ ساعت بیدار  و هوشیار 
است و هیچ گونه هراسی از تهدیدها ندارد . امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در 
حاشیه مراسم وداع با پیکر شهید خلبان محمدرضا رحمانی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ش��هید رحمانی یک اس��تاد خلبان و حافظ ۱۰ جزء  قرآن بود و  در اخاق 
یکی از بهترین ها و در تخصص یکی از متبحرترین خلبانان نیروی هوایی ارتش بود،گفت: 
شهید رحمانی پروازهای تست نیروی هوایی ارتش را انجام می داد و  سرانجام او در یکی 
از همین پروازهای تست هواپیمای میگ۲۹ به شهادت رسید. فرمانده نهاجا ادامه داد: 
وجود ریس��ک در پروازها یک امر معمول اس��ت و مردم عزیز ما بدانند روزهایی که در 
منازل  خود در  رفاه و آسایش و امنیت زندگی می کنند، خلبانانی مثل رحمانی در روز 

صدها سورتی پرواز انجام می دهند تا امنیت کشور را تامین کنند.  میزان

رزمایش مرّکب با چین و روسیه ادامه دار خواهد بود
رئیس س��تاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گف��ت: رزمایش مرکب نیروی 
دریایی ارتش با کش��ورهای چین و روس��یه، تازه ش��روع همکاری ماست و 

ادامه دار خواهد بود.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اسامی ایران درباره رزمایش دریایی اظهار داشت: رزمایش مرکب 
نیروی دریایی ارتش با کش��ورهای چین و روس��یه، تازه ش��روع همکاری ما است و 
ادامه دار خواهد بود. وی افزود: ما این توانمندی را داریم که  با کشورهای مختلف 

دنیا در بحث برقراری امنیت در منطقه رزمایش های مرکب انجام دهیم.
وی اف��زود: برخی ه��ا می خواهند با انج��ام رزمایش به دنبال ضرب��ه زدن به منافع 
دیگران باش��ند، اما ما چنین تفکر و باوری نداریم بلکه ما به دنبال برقراری امنیت 
در جایی هس��تیم که منافع همه کش��ورها در آنجا جریان دارد و بدانند که ما این 

امنیت را برقرار می کنیم.  فارس

گ�روه روی�داد  رزمایش س��ه جانبه ایران، 
روسیه و چین با برگزاری رژه یگان های شرکت 
کنن��ده در منطقه ش��مال اقیانوس هند پایان 

یافت اما کابوس آمریکایی ها پایان ندارد.
برگزاری رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین 
در پهن��ه  بزرگ��ی از دریای عم��ان و اقیانوس 
هند نش��ان دهنده قابلی��ت  و ظرفیت نظامی 
جمهوری اس��امی ایران است که توانسته دو 
کش��ور قدرتمند جهان را ب��ا خود هماره کند 
تا ب��ا برگزاری ی��ک رزمایش دریایی نش��ان 
دهد که با وجود هم��ه تهدیدات، تحریم های 
اقتصادی و فشارهای سیاسی می تواند جریانی 
را به راه بیندازد که دش��من را در یک کابوس 

وحشتناک فرو ببرد.
کابوس ائتاف نظامی ایران، روسیه و چین که 
می تواند یک قدرت نظامی شکس��ت ناپذیر را 
مقابل قدرت نظامی غرب تشکیل دهد از چشم 
کارشناس��ان سیاس��ی و نظامی آمریکا پنهان 
نمان��ده تا جایی که یکی از آنها درباره رزمایش 

مرکب ایران، روسیه و چین گفته است؛
»م��ا ۷۵ س��ال را ص��رف کردیم ت��ا مطمئن 
ش��ویم که روس ها و چینی ها ائتافی تشکیل 
نمی دهند. ما از زمان دولت ریچارد نیکس��ون 
)رئیس جمهور پیش��ین آمریکا( ه��ر کاری را 

کردیم تا مانع از نزدیک شدن دولت های چین 
و اتحاد جماهیر شوروی شویم و درنهایت هم 

توانستیم بین آنها جدایی بیندازیم.«
مک فارلند افزود: »مس��ئله دیگری که وجود 
دارد این اس��ت که ما نمی خواهیم روس��یه با 
ایران متحد ش��ود. روسیه کشوری محصور در 
خشکی است و به بنادر آب های گرم دسترسی 
ندارد. اگر با ایران در ارتباط باشد این دسترسی 
میسر می ش��ود. قرار گرفتن این سه کشور در 
کنار یکدیگر، ظرفیت نظامی روسیه، موقعیت 
جغرافیای��ی و نفت ایران و ثروت و پیش��رفت 
چین در زمینه فناوری، به ویژه اگر س��ه کشور 
بخواهن��د ائتاف نظامی تش��کیل دهند، یک 
س��ناریوی کابوس گونه کامل برای ما خواهد 

بود.«
قائم  مقام پیش��ین مش��اور امنیت ملی آمریکا 
گفت: »رزمایش مش��ترک سه کش��ور نه تنها 
برای اعضای س��ازمان آتانتیک شمالی )ناتو( 
بلکه برای ژاپن و کره جنوبی نیز نگران کننده 
است و این رزمایش بر همه ما تأثیر می گذارد 

و بر هر کشوری که با آن تجارت می کنیم.«
وی گفت: »همگی ما بای��د از رزمایش ایران، 
چی��ن و روس��یه نگ��ران باش��یم و ای��ن یک 

سناریوی آخرالزمانی است.«

سخنان و مواضع آمریکایی ها نشان می دهد که 
هر چه سریع تر باید میان سه کشور قدرتمند و 
تأثیر گذار ایران، روسیه و چین، یک ائتاف و 
اتحاد نظامی مقابل پیشروی های آمریکا و ناتو 

در منطقه و جهان شکل بگیرد.
تشکیل یک اتحاد نظامی میان این سه کشور 
که هر یک به تنهایی چالش��ی ب��رای آمریکا 
محس��وب می ش��ود، می تواند عاملی بازدارنده 
مقابل هر آنچه که ای��االت متحده علیه صلح 
و امنی��ت منطق��ه غرب آس��یا و خلیج فارس 
انج��ام داده و می ده��د، عمل کن��د. برگزاری 
رزمایش دریایی مرکب ایران، روس��یه و چین 
تا آن اندازه برای آمریکایی ها اهمیت دارد که 
واکنش های آنها نشان می دهد تا چه اندازه از 

آینده روابط نظامی سه کشور هراس دارند. 
آمریکایی ها با وجودی که تاش بسیاری را انجام 
دادند ت��ا بتوانند یک ائت��اف نظامی در خلیج 
فارس با بهره گیری از رژیم های وابس��ته به خود 
تشکیل دهند، اما در این زمینه تاکنون هیچگونه 
موفقین��ی به دس��ت نیاورده ان��د. رژیم ها عربی 
منطقه از ساح های پیشرفته آمریکایی و اروپایی 
برخوردارند اما می بینیم که ارتش این رژیم ها در 

جنگ با مردم مظلوم یمن توانایی ندارند.
چنی��ن رژیم های��ی اگ��ر هم در ی��ک ائتاف 

نظامی منطقه ای علیه ایران با محوریت آمریکا 
شرکت کنند، باز هم نباید انتظار داشته باشند 
که در صورت وقوع درگیری آمریکایی ها خود 
را در خ��ط مقدم قرار دهند و یقین بدانند که 
س��ربازان آمریکایی مس��تقر در خلیج فارس 
نخس��تین نیروهایی خواهند ب��ود که صحنه 
نب��رد را ترک کرده و رژیم های وابس��ته عربی 

را تنها خواهند گذاشت.
رزمای��ش مش��ترک دریایی ایران، روس��یه و 
چی��ن، قدرت نمای��ی مقابل ماش��ین جنگی 
ایاالت متحده و دیگر همپیمانان او در منطقه 

و حتی دیگر نقاط دنیا است.
جمهوری اس��امی ایران علیرغم تحریم های 
اقتص��ادی آمریکا و اروپا علی��ه خود، در زمینه 
نظامی با پیشرفت های بزرگی همراه بوده است 

و این پیشرفت ها با کمترین هزینه و بیشترین 
بازده��ی نش��ان از توانایی هایی اس��ت که در 

جمهوری اسامی ایران وجود دارد.
از س��وی دیگر با توجه ب��ه توطئه هایی که از 
س��وی آمریکا و دیگر دش��منان ایران اسامی 
در عرصه اقتصادی و سیاس��ی دیده می شود، 
رزمای��ش مرک��ب ایران، روس��یه و چین پیام 
روشنی به دش��منان دارد، پیامی که می گوید 
فتنه های سیاس��ی و اقتصادی در کشور هیچ 
تأثیری بر اقتدار جمهوری اسامی ایران ندارد 
و این فتنه ها به زودی ایان می یابد و شکس��ت 
آمری��کا در فتنه  انگیزی علی��ه ایران، آنها را با 
چالش جدی هویتی روبرو خواهد کرد، هویتی 
ک��ه رو به نابودی اس��ت و نش��انه های آن به 

روشنی دیده می شود.

علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق 
بشر قوه قضاییه شد

س��خنگوی دس��تگاه قضا از انتص��اب »علی باقری 
کنی« به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بش��ر 

قوه قضاییه خبر داد.
غامحس��ین اس��ماعیلی س��خنگوی ق��وه قضاییه 
اظه��ار کرد: "علی باقری کن��ی" با حکم رئیس قوه 
قضاییه به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر 
قوه قضاییه منصوب ش��د. دکتر عل��ی باقری کنی 
دانش آموخته و اس��تاد دانش��گاه ام��ام صادق )ع( 
اس��ت؛ وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی 
و امنی��ت بین الملل دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت 
ملی و مدیرکل س��ابق اروپ��ای وزارت امور خارجه 
بوده است. پیش از این دکتر محمد جواد الریجانی 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بود.

زمان هایی که کش��ور به فتنه دچار می شود اتفاقاتی می 
افتد که ناگوار است و ناخوشایند، در این میان فتنه گران 
هم دس��ت به کار هس��تند و آتش بیار معرکه تا ش��عله را 

افزون کنند.
زمان��ی که فتنه ای بپا می ش��ود، چه باید ک��رد؟ با فتنه 
گران همراه ش��د یا کنار کش��ید و تماشا گر شد؟ یا شاید 
هم بهتر اس��ت بُرید و در جرگه ری��زش کنندگان انقاب 

قرار گرفت؟!
حتی می توان تندتر ش��د و از ب��زرگان انقاب هم انتقاد 
ک��رد که چرا تصمیمی نمی گیرند که مقصران فتنه تنبیه 
ش��وند، به این میگویند جلوتر از رهب��ری و ولی فقیه،راه 

افتادن، افراطی که میگویند همین است.
دچار ش��دن به هر یک از آن تصمیمات، یعنی گیج شدن، 
تش��خیص ندادن ب��ه این که اکنون چه بای��د کرد، حق و 
باطل را نتوان تمیز دادن، این می شود که در یک گیجی 
و منگ��ی عمیق فرو م��ی رود و نمی دان��د چه تصمیمی 
بگی��رد، حتی گاهی به این ط��رف غش می کند گاهی به 

ط��رف دیگر، به این می گوین��د فتنه های گیج کننده که 
خدا نکند آدم را دچار و مبتای خود کند.

در تاریخ به ویژه تاریخ اسام نمونه های بسیاری یافت می 
ش��ود که مردم و خواص دچ��ار این فتنه های گیج کننده 
ش��ده اند و هم برای خود دردسر ساز شده اند و هم برای 

دیگران که حکومت اسامی باشد.
طلح��ه و زبیر از همان دس��ت اف��رادی بودند که در زمان 
حض��رت امیر المومنین علی )ع( دچ��ار فتنه گیج کننده 

شدند و بر روی رهبر خود شمشیر کشیدند.
ای��ن دو از صحاب��ه رس��ول اهلل )ص( بودند ک��ه خدمات 
بس��یاری به اس��ام کردند، اما با وج��ود بیعت با علی )ع( 
پس از چندی مقابل امیرالمومنین قرار گرفتند و دش��من 
ایش��ان شدند و سرنوشتی بر س��ر آن دو آمد که در تاریخ 

نوشته شده است.
در فتنه هایی که برای ایران تدارک دیده میش��ود، هر بار 
اتف��اق تازه ای می افتد، اتفاقی که باعث تغییر و تحوالتی 
نیز می شود. عده ای سرخورده می شوند، عده ای ایمانشان 
مس��تحکمتر می گردد، برخی دیگر بی تفاوتر می شوند و 
ش��اید هم کوچ کنند و بروند، عده ای دیگر اما تندتر می 
ش��وند، افراطی ت��ر عمل می کنند و حت��ی خود را محق 
م��ی دانند که از رهبر خود نیز جلوتر بروند چرا که اعتقاد 

دارند او مماش��ات کرده و با مایمت رفتار کرده و تصمیم 
گرفته اس��ت. در این بین، در میان مردمانی که رفتارهای 
گوناگون��ی از خود بروز م��ی دهند، خوبانی فرو می ریزند، 
ریزش می کنند، ش��ک می کنند و از این ش��ک به یقین 

باطلی می رسند که تلخ است.
در اینجا اس��ت که نقش و جایگاه رهبری بیش��تر از پیش 
پررنگتر از گذشته باید با توجه بیشتر روبرو شود، توجهی 
که اگر از س��وی مردم و خواص همراه باش��د، چشم فتنه 

های بعدی را کور می کند.
نباید اینگونه باش��د ک��ه همه خود را تحلیلگر، مفس��ر و 
کاردان و متبح��ر بدانند و از تصمیمی که برای بنزین که 
با حمایت رهبری از تصمیم س��ران قوا اجرایی شده انتقاد 

کنند که چرا ایشان با آن تصمیم مخالفت نکرد؟!
منتقدین اگر مو م��ی بینند او پیچش مو را می بیند و به 
همین خاطر اس��ت ک��ه اگر هم انتق��ادی داریم به برخی 
تصمیم��ات رهبری ب��ا اندک��ی تعمق و تأمل ب��ه جوابی 
خواهیم رس��ید که پاس��خ شک هایی اس��ت که فتنه در 

مغزمان انداخته است.
پس ب��ی گدار به آب نزنی��م، قضاوت زودهنگام نداش��ته 
باشیم، تصمیم نادرس��ت نگیریم، احساساتی رفتار نکنیم 
و تصور نکنیم هر آنچه که ما مردم و خواص می دانستیم 

از عواقب و مس��ائل بعدی تصمیم سران قوا که با محوریت 
دولت اجرایی ش��د، رهبری نظام و دیگر مس��ئوالن ارشد 

کشور نمی دانستند.
بهت��ر از ما هم می دانس��تند اما بحث هم��ان مثال مو و 

پیچش مو است که ما نمی بینیم.
کمتری��ن حالتی که می توانیم به آن اندکی تفکر داش��ته 
باش��یم این اس��ت که اگر هر حکومت دیگری با این همه 
فتنه روبرو بود تاکنون س��قوط کرده بود و هیچ حکومتی 
هم نم��ی تواند چنین فتنه های س��نگینی را تحمل کند 
حت��ی آنهایی که خود را دموک��رات ترین حکومت ها می 
دانند و س��اختار سیاس��ی خود را بهترین ساختار ممکن 
تصور می کنند س��اقط ش��ده بودند و طومارشان پیچیده 

شده بود.
کافی اس��ت به عمق قضایایی که بر س��ر ایران می آورند، 
نگریست تا به بس��یاری از نامکشوفه هایی که در فتنه ها 

پنهان مانده رسید.
صحنه و عرصه، کارزاری سخت و حساس است، برای گذار 
از ای��ن می��دان که به فتنه اکبر می مان��د، تنها راه اصلح، 
تبعیت از رهبری اس��ت، که اگر تصمیم ایشان در ماجرای 
فتنه بنزین نبود، سرنوش��تی بس نامعلوم در انتظار ایران 

اسامی قرار داشت.  اتاق خبر 24

یادداشت

التزام عملی به ناکارآمدسازی نظام!؟
ادامه از صفحه اول

آسیب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم 
شریف ایران دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید 
این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکات موجود 
در زندگ��ی مردم ده ها و ش��اید صدها قانون و مقرره در 
کش��ور وجود دارد که اگ��ر از کارآم��دی الزم برخوردار 
بودند نمی بایس��ت تاکنون اثری از مشکات در زندگی 
مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکات در زندگی 
مردم نش��انه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذاری س��نتی 
و قانونگذاران در حل مش��کات جامعه اس��ت. در چهار 
دهه و ده دوره گذش��ته مجلس ش��ورای اسامی افرادی 
به عنوان نماینده مردم انتخاب ش��دند و آمدند و گفتند 
و شنیدند و تصویب کردند و رفتند اما مشکات زندگی 
مردم نه تنها حل نش��د که روی هم انباشته شد تا شاید 
در آینده ای غیرمحتمل حل ش��ود. پرسش اساسی این 
اس��ت که جماعت ناکارآمدان که در چهار دهه گذش��ته 
بر کرسی های مجلس شورای اسامی با ناکارآمدی تکیه 
زدند و خود مشکلی افزون بر سایر مشکات زندگی مردم 
ش��دند را کدام نهادهای نظارتی بر اساس قوانین کشور 
تایید صاحیت نمودند؟ چه دلیلی وجود دارد که افراد و 
جناح هایی که با ناکارآمدی مزمن خود هیچگونه التزام 
عملی در راستای حفظ و اعتای نظام مقدس جمهوری 
اسامی در قبول سمت نمایندگی مردم نداشته و ندارند 
برای چندمین بار باز هم با گردنی افراشته به میدان رقابت 
های انتخابات مجلس شورای اسامی قدم می گذارند و 
به راحتی و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد ناکارآمد 
گذشته خود، باز مدعی در اختیار داشتن نسخه شفابخش 
برای مش��کات و گرفتاری های م��ردم اند و قصد تکرار 
مجدد خود را دارند. آنچه که تاکنون به عنوان معیارهای 
تایید صاحی��ت داوطلبان نمایندگی مجلس ش��ورای 
اسامی در چهل سال گذشته بکار رفته است دستاوردی 
جز ناکارآمدی و انبوهی از مش��کات الینحل در زندگی 

مردم نداشته است. 
زم��ان آن فرا رس��یده اس��ت که کش��ور برای عب��ور از 
قانونگذاری سنتی از روش های سنتی تایید صاحیت نیز 
عبور کند. باید با دقت بیشتر بند دوم ماده بیست و هشتم 
قانون انتخابات مجلس شورای اسامی را مرور کرد. التزام 
عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی به مثابه شناخت 
دقیق مشکات مردم است. التزام عملی به نظام مقدس 
جمهوری اس��امی به مثابه توانایی حل مشکات کشور 
اس��ت. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی به 
مثابه حل مشکات زندگی مردم است. بنا بر این تعریف 
مقصرین دیروز و منتقدین امروز قانونگذاری سنتی، اجازه 
عرض اندام در فضای سیاسی کشور را نخواهند داشت چرا 
که بجای انتقاد باید پاس��خگویی مشکات زندگی مردم 
باش��ند که دستاورد عملکرد ناکارآمد آنها در قانونگذاری 
سنتی است. قانون و قانونگذاری و قانونگذاران سنتی که 
توانایی تشخیص و حل مشکات مردم را نداشته و ندارند 
باید به تاریخ این کشور و هزاران شهید گلگون کفن و امام 
شهیدان )ره( به دلیل ناکارآمدی های خود جوابگو باشند. 
جناح ها ی مرسوم سیاس��ی اصولگرا و اصاح طلب که 
برنامه مش��خصی در چهار دهه گذشته برای قانونگذاری 
کشور نداشته و ندارند نمی توانند خواستار جابجایی قدرت 
قوه مقننه به نفع خود باشند. بر نهادهای نظارتی است که 
ب��ه تحول در اندیش��ه و روش تایید صاحیت داوطلبان 
نمایندگی مردم در مجلس شورای اسامی بپردازند تا از 
این طریق بتوان به ایجاد تحول در قانونگذاری سنتی در 

آینده نزدیک یا دور امیدوار بود.

سرمقاله

فتنه های گیج کننده

وزیر اطالعات:
 سربازان گمنام امام زمان )عج( در حراست

 از امنیت نظام از هیچ کوششی دریغ نمی کنند
حجت االس��ام والمسلمین س��یدمحمود علوی گفت: سربازان گمنام آقا 
ام��ام زمان )عج( در پای��گاه عظیم مبارزه و جهاد، با اس��تعانت از الطاف 
خفی��ه ی اله��ی، آنی در انجام وظایف خطیر خوی��ش تعلل نورزیده و در 
حفظ و حراس��ت از امنی��ت پایدار این نظام مقدس، دس��تاورد های امام 
راحل و ش��هدای واالمقام از هیچ کوش��ش و جانفش��انی، دریغ نخواهند 
نمود. پایگاه اطاع رس��انی وزارت اطاعات، حجت االس��ام والمسلمین 
س��یدمحمود علوی به مناس��بت سالروز حماس��ه ۹ دی پیامی را صادر 

کرد.
متن پیام وزیر اطاعات به شرح زیر است.

ف��را رس��یدن ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ام��ام و والیت، یاد آور خلق 
حماسه ای اس��ت که با درک، بینش و حضور بهنگام ملت بزرگ و فهیم 

ایران اسامی بوقوع پیوست و توطئه دشمنان را ناکام گذاشت.
اینک که یک دهه ازعظمت آن حرکت تاریخ ساز می گذرد و این عظمت، 
با ش��کل گیری دسیسه های ناکام پیدا و پنهان استکباری، بیش از پیش 
جلوه نموده، دوس��تداران انقاب شکوهمند اسامی ایران را به توصیف و 

تحسین آن حضور باشکوه و سرنوشت ساز وا می دارد.
اینجان��ب روز پرافتخ��ار و غرور آفرین نهم دی را به محضر با س��عادت، 
ولی امر مس��لمین حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )حفظه ا...( و ملت 
آگاه ایران اس��امی تبریک عرض می نمایم. یقینا سربازان گمنام آقا امام 
زمان )عجل ا... تعالی فرجه الش��ریف( در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد، با 
اس��تعانت از الط��اف خفیه ی الهی، آنی در انج��ام وظایف خطیر خویش 
تعلل نورزیده و در حفظ و حراس��ت از امنیت پای��دار این نظام مقدس، 
دس��تاورد های امام راحل )رضوان اهلل تعالی( و ش��هدای واالمقام از هیچ 

کوشش و جانفشانی، دریغ نخواهند نمود.  وزارت اطالعات

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای 
مسلح به هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی 
دش��منان پاسخی قاطع و پش��یمان کننده خواهد 

داد.
متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

فرارس��یدن دهمی��ن س��الروز حماس��ه عظیم و 
سرنوشت س��از ۹ دی م��اه ک��ه در تاری��خ انقاب 
و میه��ن اس��امی به نم��اد الهام بخ��ش بصیرت، 
زمان شناسی و سلحشوری ملت عظیم الشأن ایران 
در صیانت از آرمان ها و ارزش های دینی و انقابی 
و مصاف مقتدرانه با دشمنان اسام ناب محمدی 

)ص( تبدیل شده است را گرامی می دارم.
بی ش��ک در ش��رایط و موقعیت تاریخی امروز که 
جبهه دش��من با محوریت آمری��کا و رژیم جعلی 
صهیونیس��تی، س��رخورده، س��رافکنده، پژمرده و 
منفعل از شکس��ت حقارت بار در پروژه فتنه گری 
و آش��وب طلبی آبان ماه ۹۸، با تشدید تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی در آرزوی باطل و ش��یطانی 
خود، راهبرد تردیدافکنی، مأیوس سازی واداشتن 
مردم برای ش��ورش علیه حاکمیت اس��امی را با 
پروپاگاندای رس��انه ای و به کارگیری ش��بکه های 
جدی��د و قدیم ماه��واره ای و اجتماع��ی معاند و 
بمباران روایت های مسخ ش��ده، ارائه تحلیل های 
مغرضانه و وارونه نش��ان دادن واقعیت ها و پنهان 

ک��ردن جلوه ه��ای امیدبخ��ش و ان��کار بّینات و 
محّسنات تردیدناپذیر دنبال می کند.

بازخوان��ی فتنه ه��ای زنجی��ره ای ض��د جمهوری 
اس��امی ایران در دهه های اخی��ر به ویژه آنچه در 
هش��ت ماه فتنه اف��روزی س��ال ۱۳۸۸ و نیز ۴۸ 
س��اعت اغتش��اش، آش��وبگری و جنایت آفرین��ی 
اش��رار، اراذل و اوباش و تفاله های سلطنت طلبان 
و منافقین پلید در آبان ماه س��ال جاری پدید آمد، 
خواهد توانس��ت زمینه هرگونه فرصت سازی برای 
تولی��د فتنه ه��ا و هزینه های جدی��د علیه ملت و 

مملکت اسامی را مسدود سازد.
خدای بزرگ را شاکریم که به برکت رهبر حکیم، 
مردم بصیر و متحد، حافظان غیور و مؤمن امنیت 
ملی و س��رزمینی کشور و مدافعان انقاب و نظام 
اس��امی، همواره حیله گری های دشمنان خارجی 
و داخلی با سد وحدت، بیداری، آگاهی، معرفت و 
درک عمی��ق ایرانیان برخورد و فرصت های نوینی 
ب��رای پیش روندگی پویا و توفن��ده انقاب و ملت 

ایران فراهم آمده است.
با تکریم حماسه س��ازان غیور و عاشورایی حماسه 
اله��ی ۹ دی م��اه س��ال ۱۳۸۸ و تاکید ب��ر لزوم 
هوش��مندی و هوش��یاری همه جانب��ه آحاد ملت 
ش��ریف ایران به وی��ژه نیروهای مس��لح جمهوری 
اسامی نسبت به فتنه گری های محتمل مزدوران 

دش��من زب��ون، رج��اء واث��ق دارم ظرفیت ه��ای 
بازدارندگی انقاب اسامی و مقاومت و ایستادگی 
و فعال ملت ایران، استهاک و میرایی فشار دشمن 
در عرصه جنگ اقتصادی و رسانه ای را رقم زده و 
از یک سو زوال و بی اعتباری نظام ظالمانه آمریکا 
و رژیم های عنکبوتی متحد کاخ س��فید و از سوی 
دیگر نشاط و سرافرازی ذاتی مردم و موقعیت ها و 
فرصت های بالنده فراروی کش��ور برای راهیابی به 
دروازه های تمدن ش��کوهمند نوین اسامی را در 

معرض جهانیان قرار خواهد داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسامی ایران هم به 
اقتضای فلسفه وجودی و رسالت ذاتی و تاریخی خود 
تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای )مدظله العالی( با اش��راف همه جانبه 
بر وضعی��ت، موقعیت و تحرکات جبهه دش��من و 
هدف گذاری ه��ای آن در جامعه، در یک هم افزایی 
و هم راس��تایی هوشمندانه و خدشه ناپذیر با جامعه 
اطاعاتی کشور، اجازه عرض اندام به پیاده نظام های 
تحت حمایت مثلث پلید آمریکا، اسرائیل و ارتجاع 
منطقه را نخواهند داد و ب��ا ابتکار عمل راهبردی، 
هرگونه خطای محاس��باتی و ماجراجویی آنان را با 
پاسخ های قاطع و پشیمان کننده مواجه می سازند.« 

 ستاد کل نیروهای مسلح

کابوس وحشتناک آمریکا ادامه دارد
پایان رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین 
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سرلشکر باقری:

نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی دشمن پاسخ پشیمان کننده می دهد


