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ادبیات محافل رس��انه ای و سیاسی آمریکا و 
برخی کش��ورهای اروپایی در قبال تحوالت 
مه��م منطقه و حت��ی جه��ان  معموال یک 
ادبی��ات واحد اس��ت و آن تقال برای نس��بت 
دادن بحران ه��ا به جمهوری اس��المی ایران 
است. به عنوان مثال آمریکایی ها در حالی با 
نقض حریم سرزمینی عراق، به بمباران پایگاه 
نظامی حشدالشعبی این کشور، اقدام کرده اند 
که ترامپ رئیس جمهور و پومپئو وزیر خارجه 
آمریکا مدعی ش��ده اند که ای��ران به صورت 
مخفیان��ه علیه منافع آمری��کا در عراق اقدام 
می کن��د و جنایت آمریکا اقدامی برای مقابله 
با ایران بوده اس��ت. این اقدام آمریکایی ها که 
هدف اصلی آن از یک سو پنهان سازی ابعاد 
جنایاتشان در عراق و نیز به چالش کشاندن 
رواب��ط برادرانه دو ملت ایران و عراق بوده در 
حال��ی صورت گرفته که م��روری بر عملکرد 
جمهوری اس��المی ایران در تحوالت منطقه 
ابعاد بیش��تری از واهی بودن ادعای آمریکا را 

مشخص می سازد. 
ایران هم��واره تاکید دارد که چ��ه در روابط 
دوستانه با کشورهای منطقه و چه در مقابله 
ب��ا تهدی��دات و چالش ها و حت��ی جنگ با 
دشمنانش، هیچ پنهان کاری ندارد و آشکارا 
مس��ئولیت اقدامات خود را می پذیرد. در این 
چارچ��وب بیان چن��د نمونه خال��ی از لطف 
نخواهد بود. با اوج گرفتن اعتراض های مردمی 
در بحری��ن، رژیم آل خلیفه در حالی ایران را 
به دخالت در امور این کشور متهم کرده- و با 
این ادعا به سرکوب مردم پرداخته- که رهبر 
معظم انقالب در نماز جمعه در واکنش به این 
ادعاه��ا عنوان می کنند که به آنها می گوییم 
م��ا دخالت��ی در بحرین نمی کنی��م که اگر 
می کردی��م هم صراحتا اعالم می داش��تیم و 
هم اینکه سرنوشت آن رژیم چیزی ورای این 
بود که حاال هس��ت. ایشان تاکید می کند ما 
صراحتا اعالم کردی��م که در جنگ 33 روزه 
لبن��ان و جنگ های غزه در کن��ار حزب اهلل 
لبنان و مقاومت فلس��طین هستیم و نتیجه 
جنگ را نیز همگان دیدند که شکست رژیم 

صهیونیستی بود.
در نمونه ای دیگر جمهوری اس��المی از زمان 
ورود تروریس��م اج��اره ای به س��وریه و عراق 
رس��ما اعالم داشت که علیه تروریسم کمک 
مستشاری به این کشورها می کند که همگان 
نی��ز دیدند ک��ه نتیجه این حضور شکس��ت 
داعش بوده اس��ت.  جالب توجه آنکه زمانی 
که داعش حمالت تروریس��تی در مرقد امام 
)ره( و مجلس شورای اسالمی را صورت داد، 
ای��ران مقر آنها در دیرالزور س��وریه را با چند 
فروند موش��ک از خاک ایران مورد هدف قرار 
داد و رس��ما نی��ز مس��ئولیت آن را پذیرفت. 
زمان��ی ک��ه ملوان��ان آمریکایی و انگلیس��ی 
ب��ه حریم آبی ای��ران تجاوز کردن��د ایران از 
پنه��ان کاری و سیاس��ی کاری خ��ودداری 
کرده، بازداش��ت آنها را جهانی ساخت. ایران 
باره��ا در باب امنیت هوایی و زمینی خود به 
دشمنان هش��دار داده و عمال نیز آن را اجرا 
کرده چنانکه پهپاد متجاوز آمریکایی توسط 
پدافند هوایی ایران سرنگون شد و نفت کش 
انگلیسی ناقض قوانین بین المللی را در خلیج 
فارس متوقف ساخت. در نمودی دیگر از این 
شفافیت رفتارِی، جمهوری اسالمی ایران در 
براب��ر بدعهدی های غرب، حت��ی در کاهش 
تعهدات برجامی راه صداقت و مقابله آش��کار 
را صورت داده و رس��ما از برداشتن گام های 
کاه��ش تعهدات برجامی خبر داده و تاکنون 

نیز 4 گام را برداشته است. 
نگاهی بر آنچه ذکر ش��د نش��ان می دهد که 
جمه��وری اس��المی برخ��الف غربی ه��ا که 
همواره به دنبال پنه��ان کاری و دوگانگی در 
ادعا و رفتار هستند، در حرف و عمل یکسان 
اس��ت و دارای چنان اقتداری است که رسما 
و آش��کار مس��ئولیت اقداماتش را می پذیرد 
و آن را مطرح می س��ازد. همی��ن تفاوت در 
رفت��ار ایران و غرب اس��ت که موجب اعتماد 
ملت ها به ایران و انزجارش��ان از آمریکا شده 
است چنانکه در همین روزها به رغم ادعاهای 
ضد ایرانی  آمریکا، مردم عراق با ش��عار مرگ 
بر آمریکا در برابر سفارت آمریکا قرار گرفته و 
خواستار اخراج مقامات و نیروهای آمریکایی 
ش��ده اند و آن را اولین گام برای رس��یدن به 

آرامش و امنیت عنوان کرده اند. 
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فرمان��ده نیروی دریایی ارتش گف��ت: در هنگام برگزاری رزمایش دریایی 
مرکب ایران، روس��یه و چین، آمریکایی ها و هم پیمانانش��ان یک نشست 
اضطراری برگزار کردند که هدف آن ایجاد خدش��ه در س��یر رزمایش ما 
با دو کش��ور هم پیمانم��ان بود؛ اما ب��ا عملیات فریبی ک��ه انجام دادیم 

برنامه های آنها به هم ریخت.
دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در برنامه بحث روز گروه سیاس��ی رادیو ای��ران با اعالم جزئیاتی از 
رزمایش اخیر نیروهای دریایی س��ه کش��ور ایران، روس��یه و چین گفت: 
در زم��ان برگ��زاری رزمایش گفته ش��ده نیروهای فرامنطق��ه ای به ویژه 
امریکایی ه��ا تنها کاری که می توانس��تند انجام دهند دور ش��دن و رصد 

رزمایش به وسیله پرواز پرنده های جاسوسی بود.
وی افزود: در هنگام برگزاری رزمایش دریایی مرکب ایران، روسیه و چین، 
آمریکایی ها و هم پیمانانشان یک نشست اضطراری برگزار کردند که هدف 
آن ایجاد خدش��ه در س��یر رزمایش ما با دو کش��ور هم پیمانمان بود؛ اما 
ب��ا عملیات فریبی که انجام دادی��م برنامه های آنها به هم ریخت. فرمانده 
نداجا با رد ادعای برخی رسانه ها در کوچک نمایی رزمایش، تصریح کرد: 

ما در این رزمایش انواع کارهای تاکتیکی و فنی را انجام دادیم.
وی از افتت��اح دو مجموعه فوق تخصصی درمانی در بندرعباس و کنارک 
خب��ر داد و افزود: ان ش��اءاهلل در دهه فجر دو بیمارس��تان فوق تخصصی 
96 و 128 تخ��ت خوابی را در بندرعب��اس و کنارک افتتاح خواهیم کرد 
ک��ه این دو مرکز درمانی با بهره گیری از ظرفیت نیروهای توانمند حوزه 
بهداش��ت و درمان نی��روی دریایی ارتش به بهره برداری خواهد رس��ید.
دریادار خانزادی از ادامه برگزاری رزمایش های مرکب با دو کش��ور چین 
و روس��یه و همچنین کشورهای حاشیه اقیانوس هند و منطقه نیز سخن 

به میان آورد.
وی در اینباره گفت: برای سال آینده رزمایشی را که امسال برگزار کردیم 

دوباره به اجرا خواهیم گذاشت.

فرمانده نداجا درباره توان باالی نیروی دریایی در جهت کمک به اقتصاد 
کش��ور، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ امنیت تردد کشتیرانی در آبهای 
آزاد تاکن��ون 64 ناوگروه از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ای��ران به خلی��ج عدن و باب المن��دب اعزام شده اند و ب��زودی شصت و 
پنجمی��ن ناوگروه ما ب��رای دفاع از خطوط ارتباط��ی دریایی ما به خلیج 
عدن اعزام خواهد شد همچنین ان شاءاهلل در همین ایام الحاق اولین ناو 
مین شکار تمام ایرانی به نیروی دریایی را نیز خواهیم داشت و امیدواریم 
همزمان  ناو موشک انداز زره را نیز در روز های گرامیداشت دهه مبارک 
فج��ر به ناوگان نیروی دریایی ارت��ش بپیوندد.امیرخانزادی با قدردانی از 
مجموع��ه صنایع دریایی وزارت دفاع هم عن��وان کرد : به همت دوستان 
عزیزم��ان در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبان��ی نیروهای مسلح ناوشکن 
جدی��د دنا که قرار ب��ود در اسفندماه تحویل نی��روی دریایی ارتش شود 
با کاری جه��ادی ان شاءاهلل دردهه فجر امسال ب��ه نیروی دریایی ارتش 

ملحق خواهد شد.
 فرمان��ده نی��روی دریایی ارتش ب��ا اشاره به همزمان��ی روزهای برگزاری 
رزمای��ش مشترک ای��ران و روسیه و چین با ایامی ک��ه دشمن در صدد 
ایج��اد بلوا و آش��وب به بهانه چهلم کشته شدگان ح��وادث اخیر هم بود 
تصریح کرد: یکی از دالیل تمسک آنها به فتنه انگیزی در کشور ما ناامید 
شدن از رویارویی نظامی با جمهوری اسالمی ایران است. زیرا توان باالی 
نیروهای مسلح موجب شده تا لشگرکشی های دشمنان ما به ویژه امریکا 
ب��ه منطقه کارکرد خ��ود را ازدست دهد و آنها نی��ز همانند انگلیسی ها 
ب��زودی مجبور به ترک این منطق��ه خواهند شد. وی تحریم های نظامی 
را موضوعی خنده دار خواند و تصریح کرد: ما اکنون در وضعیتی هستیم 
که واقعا تحریم های نظامی برایمان همانند یک شوخی تبدیل شده زیرا 
با استفاده از ظرفیت های بومی اکنون قدرت های جهانی از جمله امریکا 
هم به این باور رسیده اند که جمهوری اسالمی ایران در عرصه دفاعی به 

یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.   فارس

جشن اهدای 12هزارمین جهیزیه به زوجین کم برخوردار 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد

 همزمان با شب میالد حضرت زینب)س( ، آئین شکرانه اهدای 12هزارمین جهیزیه ستاد اجرایی فرمان 
امام در سراسر کشور برگزار شد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در دومین روز سفر خود 
به خوزس��تان با حضور در این جشن که در منطقه سیل زده کوت عبداهلل برگزار شد، گفت:به همت 
 بنیاد احسان تا امروز 12هزار بسته کامل جهیزیه به زوجین مناطق محروم سراسرکشور اهدا کردیم.
وی افزود: ظرف 3سال گذشته 30هزار مسکن برای محرومین ساختیم و ساخت 50هزار مسکن دیگر 
هم دردستور کار ماست. مخبر خاطرنشان کرد:ستاد اجرایی فرمان امام  10هزار زوج نابارور درمناطق 
محروم را شناسایی و هزینه درمان آنها را تقبل کرده که بااین طرح تاامروز 350 کودک به دنیا آمده 
اند. همچنین دراین مراس��م که از ش��بکه سوم سیما هم پخش زنده میشد، از جمعی از خانواده های 

شهدای مدافع حرم و شهدای امدادگر تجلیل به عمل آمد.

آمریکا ایران را به سلطه طلبی در عراق متهم کرد

فرافکنی به سبک »هوک«

در حال��ی که عراق این روزها شاهد تظاهرات ه��ای ضد آمریکایی است یک مقام ارشد دولت ترامپ، 
ایران را به سلطه طلبی در عراق متهم کرده است.

 »برایان هوک«، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، دیروز ایران را به سلطه جویی در عراق متهم 
کرد. هوک که با شبکه خبری »سی ان ان« مصاحبه می کرد در پاسخ به سوال مجری، مبنی بر اینکه 
آی��ا دولت ترامپ از روابط ایران و عراق نگ��ران نیست تالش کرد تظاهرات های داخلی در عراق را به 
تظاهرات ه��ای ضد ایرانی تعبیر کند. او گفت: »اخیراً شاهد تظاهرات هایی در عراق علیه سلطه طلبی 
ایران بوده ایم. شاهد بوده ایم هزاران عراقی علیه سلطه طلبی ایران به پا خواسته اند. ایران مدتی است 
ک��ه یک سیاست خارجی توسعه طلبان��ه را در پیش گرفته. رئیس جمهور ترام��پ مقابل آن ایستاده 
است.«ه��وک در حال��ی ایران را به »سلطه طلب��ی« در عراق متهم کرده که ع��راق این روزها صحنه 

اعتراضات گسترده به سیاست های آمریکا و نقض حاکمیت ملی این کشور توسط واشنگتن است. 
از روز گذشت��ه  صده��ا معترض عراقی در  اعتراض حمله آمریکا به پایگاه های الحشدالشعبی و نقض 
حاکمیت کشورشان، مقابل سفارت آمریکا در بغداد تظاهرات کردند و چندین نقطه از سفارت آمریکا 
را به آتش کشانده و پرچم عراق و الحشدالشعبی را بر فراز دیوارهای سفارت برافراشتند. برایان هوک 
در مصاحب��ه با »سی ان ان« مدعی ش��ده که تظاهرات کنندگان مقابل سف��ارت آمریکا، »تروریست« 
بوده اند. او گفت: »رژیم ]ایران[ از حمایت مردم عراق برخوردار نیست. عده ای تروریست روز گذشته 
مقاب��ل سف��ارت ما بودند. آنها نماین��ده دیدگاه های مردم عراق نیستند که خواست��ار خروج ایران از 
کشورش��ان هستند.«تظاهرات مقابل سفارت آمریکا بع��د از تشییع پیکر شهدای حمله جنگنده های 
آمریک��ا به مواضع الحشد الشعب��ی در شامگاه یکشنبه  )29 دسامبر-8 دی(  آغاز شد.  منابع الحشد 
الشعب��ی اعالم کردند در حمله هوایی روز یکشنبه آمریکایی ه��ا، دستکم 28 نفر از نیروهای الحشد 
الشعب��ی از جمل��ه یکی از فرماندهان آن و دو معاون وی و معاون منابع فرمانده تیپ 45 شهید و 51 

نفر دیگر مجروح شدند.
همچنی��ن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی ش��د اوضاع سفارت این کشور در شهر بغداد تحت 
کنترل است.  »مورگان اورتاگوس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه مدعی شد اوضاع در 
سف��ارت این کشور در بغداد تح��ت کنترل است. وی گفت: »در سف��ارت آمریکا در بغداد همه چیز 

تحت کنترل است.«
معترض��ان در مقابل سفارت آمریکا در پی درخواست سازمان »الحشد الشعبی« مبنی بر پایان دادن 
به تحصن مقابل این سفارتخانه، این منطقه را ترک کردند. صدها معترض عراقی در  اعتراض حمله 
آمریک��ا ب��ه پایگاه های الحشدالشعبی و نق��ض حاکمیت کشورشان، مقابل سف��ارت آمریکا در بغداد 
تظاهرات کردند و چندین نقطه از سفارت آمریکا را به آتش کشانده و پرچم عراق و الحشدالشعبی را 
بر فراز دیوارهای سفارت برافراشتند. مورگان اورتگاس هم همانند دیگر مقام های دولت آمریکا ایران 
را مسئ��ول تظاهرات مقابل سفارت کشورش در عراق و »تمام حوادث خونین در منطقه« دانست. او 

همچنین گفت که آمریکا راه حل دیپلماتیک با ایران را ترجیح می دهد.
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جشن اهدای 12هزارمین 
جهیزیه به زوجین کم برخوردار 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

برگزار شد

نشست اضطراری آمریکایی ها برای اخالل در رزمایش ایران، روسیه و چین

صفحه 2

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
سی.اف.تی برای امنیت ملی 
خطرناک و بدتر از برجام است
2


