
 حضور آمریکا در خلیج فارس
پس از پایان جنگ جهانی دوم رقابت میان آمریکا و شوروی 
در خاورمیانه به ویژه بر س��ر ایران،  موجب شد تا آمریکاییها 

حضور خود را در خلیج فارس افزایش دهند. 
این در حالی بود که صادرات نفت نیز از خلیج فارس صورت 

می گرفت و برای امریکا از اهمیت فراوانی برخوردار بود. 
هنگامه جنگ تحمیلی عراق علیه کش��ورمان نیز آمریکاییها 
ت��اش کردند تا برای کمک به ص��دام در این منطقه حضور 
خود را تقویت کنند. از س��ال ۲۰۰۱ حضور نظامی آمریکا به 
بهانه مبارزه با تروریس��م در افغانستان حمله نظامی و اعزام 
نیرو به عراق در س��ال ۲۰۰۳ افزایش یافت و این کش��ور با 
ایجاد پای��گاه های نظامی و انج��ام رزمایش های مختلف با 
کشورهای منطقه تاش کرد تا حضور خود را در خلیج فارس 
را تقویت کن��د. همچنین حضور آمریکا در خلیج فارس می 
توانس��ت  امنیت رژیم صهیونیستی را بیشتر حفظ کرده  و  

تامین انرژی خود از این منطقه را به راحتی انجام دهد . 
 کاهش امنیت و تعصب مقام معظم رهبری 

همانگونه که اشاره شد تمام این موارد موجب کاهش امنیت 
ایران و کشورهای منطقه می شود ، چرا که عاوه بر واگرایی 
در منطق��ه خلیج فارس،  خطر جنگ افروزی در این منطقه 

را نیز تشدید می کند. 
از سوی دیگر مردم کشورمان تعصب ویژهای بر خلیج فارس 
داشته و تمامی مردم ایران در هر گوشه از این کشور معتقدند 
که کسی نمی تواند نام جعلی بر خلیج فارس گذاشته یا اینکه 

وارد آن شود. 
مقام معظم رهبری  نیز تعصب خاصی به خلیج فارس دارند 
ب��ه نحوی که فرمانده نیروی دریایی س��پاه ضمن تایید این 
مطل��ب ،  گفت: مقام معظم رهبری تعصب خاصی نس��بت 
به خلیج فارس دارند، ایشان همیشه میفرمایند جزایر خلیج 

فارس را با نام اصلی اش نام ببرید. 
س��ردار دریادار پاس��دار علیرضا تنگس��یری فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه پاسداران انقاب اسامی یادآور شدند :  خلیج 
فارس متعلق به ما ایرانیان اس��ت و جا دارد از کسانی که در 
طول تاریخ جان خود را در این منطقه فدا کردند یاد کنیم. 

وی ب��ا بیان اینکه ما چش��م طمع به هیچ کش��وری نداریم؛ 
تصریح کرد:  تمامی خلیج فارس متعلق به فارس بوده و هیچ 

کس نمیتواند اسمش را عوض کند . 
 گواهی تاریخی 

تاریخ خلیج فارس گویای آن است که تا سال ۱۳۵۵ شمسی 
بحرین یکی از استان های کشور ما بود و کوت یا همان کویت 
به معنای خیمه گاه نادر بوده است. همین نامگذاری ها نشان 
از این دارد که  از قدیم این منطقه خلیج فارس بوده است. 

همچنین بررس��ی متون و کتب تاریخی متع��دد نیز بر این 
مسئله تاکید دارند . 

ش��اید برخی کشورهای منطقه که به دنبال هویتی برای بی 
هویتی خود هس��تند از این مسئله خش��نود نباشند اما باید 

واقعیت را بپذیرند . 
فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران در این باره گفت : 
اعتقاد داریم که کش��ورهای منطقه می توانند دست دوستی 
به یکدیگر بدهند و با همگرایی متعددی که با هم دارند می 
توانند امنیت منطقه را برقرار و بیگانگان را از آن اخراج کنند. 
وی با یادآوری و گرامیداشت یاد شهدای که در منطقه خلیج 
فارس به ش��هادت رس��یدند افزود:  فداکاری های این شهدا 
موجب شد تا نام این خلیج همچنان خلیج فارس باقی بماند. 
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت : در خلیج فارس ما شهدای 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی مانند ناخدای شهید 
همتی، ش��هدای نیروی دریایی سپاه شهدای نفت فات قاره 
و همچنین شهدای مردمی را داریم دریانوردان ای که هنگام 
محاصره آبادان از س��وی دش��من با لنج های خود به کمک 
رزمندگان اس��ام میرفتند و مهم��ات و آذوقه و نفرات را به 

جبهه نبرد میرساندند. 
فرمانده نیروی دریایی س��پاه با اش��اره به دستور مقام معظم 
رهبری برای مسکونی شدن جزایر خلیج فارس تاکید کرد: بنا 

داریم جزایر خلیج فارس را با ایجاد زیر ساخت های مسکونی 
برای س��کونت مردم آماده کنید و این فرمان فرمانده معظم 

کل قوا که مردم در جزایر زندگی کنند. 
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از سران کشورها که وابسته 
به بیگانه هس��تند میخواهند بیگانه در منطقه باشد، افزود : 
حضور بیگانه در منطقه ناامنی به وجود می آورد که شاهد آن 
هم چند تصادم دریایی از جمله ناوشکن آمریکایی با نفتکش 
ژاپنی زیردریایی آمریکایی، با نفتکش و تیراندازی ناوش��کن 
آمریکایی به س��مت قایق های تفریحی در امارات اس��ت که 

منجر به کشته شدن چند نفر شد.
سردار تنگس��یری ادامه داد : حضور نامشروع آمریکاییها در 
منطقه م��ی تواند منطقه را به خطر بین��دازد البته ما اجازه 

نمیدهیم بیگانه در آبهای ما حضور پیدا کند. 
فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه جزایری که ایران 
در خلیج فارس دارد بس��یار راهبردی و سوق الجیشی است؛  
تصریح کرد:  وقتی اولین ش��خص مملکت میفرمایند آنجا را 
باید برای سکونت مردم فراهم کنیم یعنی ما به دنبال امنیت 

منطقه هستیم. 
سردار تنگسیری به س��اخت فرودگاه و موج شکن در جزایر 
توس��ط نداس��ا اش��اره کرد و گفت در تنب ب��زرگ فرودگاه 
بینالمللی ایجاد کردیم در تنب کوچک هم فرودگاه س��اخته 
ش��ده و همچنین نیروی دریایی سپاه بیش از ۵۰ محیط را 

برای سکونت مردم ایجاد کرده است. 
 فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد : بیگانگان در منطقه 

جایی  ندارند و باید از این منطقه بروند. 

 مرکز ثقل مبارزه با استکبار
اسحاق معاون اول رئیسجمهور نیزگفت: خلیج فارس محلی 
اس��ت که صلح و همزیس��تی منطقه��ای راه را بر مداخله و 

شرارت سلطهگران میبندد.
وی خلیج همیش��ه فارس را میدان همزیس��تی و همکاری 
واقعی همه همسایگان را دانست و گفت: دولت و ملت ایران 
همیش��ه آماده این همکاری و همزیس��تی بوده اند و در این 

وضعیت بحرانی جهانی، آمادهتر.
در همین حال امیر خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز 
به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس تاکید کرد:  
خلیج فارس مرکز ثقل ش��کل گیری ق��درت دریایی جبهه 

مقاومت اسامی در تقابل با استکبار جهانی است. 
وی افزود : اگر به تاریخ تمدن این منطقه نگاه کنیم، خواهیم 
دید که هیچ جغرافیا و تمدنی به اندازه ایران و تمدن دریای 
ایران با خلیجفارس تعامل نداش��ته است و نام خلیج فارس 

ناشی از تعامل تاریخی و تمدنی ایران با این خلیج است.
وی با اش��اره به اهمی��ت ژئوپلتیک این منطق��ه در نیمکره 
شمالی تصریح کرد: خلیج فارس از جغرافیای ارزشمند ایران 
تاثیر میپذیرد و نه از ش��به جزیره عربستان و در تمام طول 

تاریخ تا امروز اینگونه بوده است
وی ب��ا تاکید به اینکه در فضای ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، 
خلیجف��ارس به ش��دت متاث��ر از وزن ژئوپلیتیک جمهوری 
اس��امی است و با تاثیرپذیری از آن متعادل پایدار و صاحب 
اهمیت و منزلت و وزن اعتبار می ش��ود گفت:  خلیج فارس 
از ایران اسامی هویت می گیرد و این موضوعی قابل معامله 

و گذش��ت نیس��ت در این ارتباط  جغرافیا و وزن ژئوپلیتیک 
کشورهاست که کمک میکند و سایرین چارهای جز تمکین 
ندارند و این موضوع قابل دس��تکاری نیس��ت.  امیر دریادار 
خانزادی با بیان اینکه امروز خلیج فارس کانون مقابله تمدن 
ایرانی اسامی با جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و 
انگلیس است گفت: وقتی به تاریخ نگاه میکنیم هیچ گاه ایران 
ب��ه اندازه امروز در دریا صاحب قدرت و اعتبار خود س��اخته 
و متک��ی به ظرفیتهای درونی نبوده اس��ت قدرتی که عاریه 
ای  نیس��ت. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران خاطرنشان کرد:  ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران  تکیه بر 
آرمانهای انقاب اس��امی و دریا در حال فعال شدن است و 
خلیج فارس تنگه هرمز و سواحل مکران و دریای خزر با این 

نگاه معنی می شوند. 
وی اظهار داش��ت:  اینها دالیل مهمی هس��تند که دشمنان 
ایران و دش��منان انقاب اسامی تمام تاشش��ان را برای از 
بین بردن این ظرفیتها در خلیج فارس می کند چراکه امروز 
سواحل جنوبی جمهوری اسامی ایران به ویژه خلیج فارس 
در بستر انقاب اسامی و تمدن ایرانی ظرفیت تولید و ظهور 
تمدن نوین اسامی را دارد که منطقه و جهان را متاثر خواهد 
کرد. وی افزود ایران۱4۰۰ در گام دوم انقاب بسیار متفاوت 
از گذش��ته خواهد ب��ود.  ما به دریاها ، امنی��ت و اعتبار می 
بخشیم و از فرصتهای آن به نفع صلح و امنیت جمعی تعامل 
با دوس��تان و تقابل با دش��منان بهره می جوی��م ،  آنچه در 
این فضا دش��من را نگران میکند،  قدرت سیاس��ی نظامی و 
اقتصادی ما نیس��ت بلکه آرمانهای ایران اسامی است که با 
استفاده از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی قدرت و جاذبه جهانشمولی 

دارد. 
 حضور آمریکا ممنوع

باید گفت آمریکا در تمام مدت تاش میکند که با استفاده از 
سیاست نخ نمای انگلیسیها یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن 
در این منطقه ایجاد بحران کند . بحران های دست دومی که 

جمهوری اسامی ایران توانایی مهار کردن آنها را دارد. 
کلیه مقامات نظامی کشورمان بارها اعام کردهاند که پرسه 
زدن در خلیج فارس و دریاهای پیرامون جمهوری اسامی را 
نمیپذیرند و نمیتوانند تحوالت امنیتی نامطلوب و ظالمانه را 

به این منطقه تحمل کند. 
در همین زمینه س��ردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد 
نیروی نیروهای مسلح گفت: اگر آمریکاییها کوچکترین اقدام 
و تعرضی علیه آبهای سرزمین جمهوری اسامی داشته باشند 
سیلی محکم تر از قبل خواهند خورد چرا که ما در بحث دفاع 

از کشورمان با کسی شوخی نداریم. 
وی اف��زود:  م��ا یک انتقاد دائمی به دش��منان در رس��انهها 
آمریکاییها داریم و س��وال ما از آنها این اس��ت که در آبهای 
خلیج فارس از جان کشورهای این منطقه چه می خواهید ؟ 
همه کش��ورهای منطقه سهمی از منطقه خلیج فارس دارند 
و تماماً در تامین ۱۰۰ درصدی امنیت آن  مش��ارکت دارند 
اما سوال من این است که آمریکاییها در منطقه به دنبال چه 
هس��تند ؟ و نوع و هواپیما یگانهای رزمی آنها در این منطقه 
چه کار میکنند ؟ آمریکاییها نه تنها هیچ پاسخی به این سوال 
ما ندارن��د،  بلکه مزاحمت ایجاد میکنند و قوانین بینالمللی 
را ه��م زی��ر پا می گذارند.  وی تاکید کرد بر اس��اس قوانین 
بین المللی عبور بی ضرر کشتی های مختلف از این منطقه 
آزاد اس��ت اما آنها مزاحمت برای ماهیگیران ایجاد می کنند 
به مسائل محیط زیس��تی توجه نمیکنند و به مراکز نظامی 
کش��ورهای این منطقه نزدیک میشوند و از آن طرف نیست 
رام پیام میدهد که ارتش و نیروهای مزاحم آنها مقابله کنند

س��خنگوی ارش��د نیروهای مسلح خطاب به س��ران ایاالت 
متحده گفت شما دستور دادید و اقدامی هم شد بازتاب این 
اقدامات چه خواهد بود آمریکاییها حتما تجربه کردند که اگر 
کوچکترین اقدام و تعرضی علیه آبهای س��رزمینی جمهوری 
اسامی و منافع مردم ما داشتند داشته باشند سیلی محکم 
تر از قبل خواهد خورد چرا که ما در بحث دفاع از کش��ور ما 

با کسی شوخی نداریم
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امام رضا )ع(: مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند 
و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند..

گزارش

ذوالفقاری:
ساعت کاری برخی از مشاغل مورد 

بازنگری قرار میگیرد

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا از شناخته شدن ۱۱4 شهر کم 
خطر و س��فید در کشور خبر داد. حسین ذوالفقاری 
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا در پایان شانزدهمین نشست 
کمیت��ه اجتماعی و انتظامی مدیری��ت کرونا که در 
وزارت کش��ور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: طبق اعام س��تاد ملی مقابله با کرونا وضعیت 
ش��یوع این ویروس در کشور بررسی و اعام شد که 
وضعیت در ۱۱4  ش��هر کم خطر و س��فید است. او 
ادامه داد: مقرر ش��د در این شهرهای سفید تعدادی 
از فعالیتها آغاز ش��ود، البته این فعالیتها با همکاری 
وزارت صنعت و بهداش��ت مشخص میشوند. رئیس 
کمیت��ه امنیتی، اجتماع��ی و انتظامی س��تاد ملی 
مدیری��ت بیماری کرونا تصریح ک��رد: بعضی از افراد 
قبل از عید نوروز وکالتنامههایی را برای نقل و انتقال 
خودرو از س��وی فروش��ندهها در اختیار داشتند، اما 
به دلیل تعطی��ات کرونایی، ح��دود ۳۵ روز مراکز 
ش��ماره گذاری تعطیل ش��دند، امروز به س��تاد ملی 
کرونا پیش��نهاد دادیم که این تعطیلی جزء روزهای 

غیرکاری قرار گیرد.
ذوالفق��اری اف��زود: نکته بعدی درباره ش��هرداریها و 
کانش��هرهای کش��ور بود که مقرر ش��د مشکات 

شهرداریهای سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور بیان کرد: ترافیک 
و حمل و نقل یکی از موضوعاتی است که این روزها 
م��ورد بحث قرار میگیرد؛ اما پیش��نهاد جلس��ه این 
بود که تمام ش��هرداریها پروتکلهای بهداش��تی را در 
مترو، تاکسی و آژانسها رعایت کنند و بر مبنای این 
رعایت، ط��رح ترافیک خود را تنظیم کنند. او اضافه 
کرد: همچنین مقرر شد که شورای ترافیک استانها به 
صورت روزانه وضعیت را رصد کرده و با تعادل، طرح 
ترافیک و بیماری کرون��ا را کنترل کنند. ذوالفقاری 
بیان کرد: در این جلسه تصمیم بر آن شد که ساعت 
کاری برخی از مش��اغلی که در حال فعالیت هستند 
مورد بازنگری قرار گیرد و این پیشنهاد به ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعام ش��ود. او با بیان اینکه بازگشایی 
مدارس و دانشگاهها در ۱۱4 شهر کم خطر و سفید 
مطرح نیست گفت:  براس��اس گزارشات اخیر، پس 
از بازگش��ایی تعدادی از اصن��اف، 8۰ درصد از مردم 
در شهرستانهای کشور پروتکلهای بهداشتی را رعایت 
کردند، اما سطح رعایت در استان تهران پایین است.

 باشگاه خبرنگاران جوان 

حجت االسالم تقوی خبر داد؛
ترکیب مدیریت مجلس یازدهم 

بررسی شد
منتخب م��ردم تهران در مجل��س یازدهم گفت: در 
نشس��ت وحدت در مورد ترکی��ب مدیریت مجلس 
یازده��م و مدیریت کمیس��یونها صحبتهایی مطرح 
شد. حجتاالسام والمسلمین سیدرضا تقوی درباره 
جزئیات جلس��ه برخ��ی منتخبان م��ردم تهران در 
مجلس یازدهم تحت عنوان نشس��ت وحدت اظهار 
کرد: این جلس��ه ب��رای انجام هماهنگیهای بیش��تر 
برگزار ش��د و همچنی��ن مش��ارکتکنندگان در این 
جلس��ه تصمیم گرفتند تا چنین جلساتی ادامه پیدا 
کن��د. وی افزود: نمایندگانی که بای��د کارهای مهم 
مجل��س یازدهم را پیگیری کنند در جلس��ه حضور 
داشتند و این جلسه واقعاً جلسه خوبی بود.  منتخب 
مردم ته��ران در مجلس یازدهم بیان کرد: همچنین 
در م��ورد ترکیب مدیریت مجلس یازدهم و مدیریت 
کمیسیونها هم صحبتهایی مطرح شد و نیز اولویتهای 
مهم مجلس آینده، نحوه نظارت مجلس بر دستگاهها 

و تقنین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  آنا

خبر
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

به عنوان شهردار شهر  انتصاب جنابعالى  افتخار  با کمال مسرت و 
محمدیه  را که نماد بارزى از توانایى ها وتالشهاى خستگى ناپذیر 
جنابعالى مى باشد تبریک عرض مینمایم .امید است در سایه الطاف 
و  چشمگیر  هاى  فعالیت  شاهد  شهرى  مدیریت  جایگاه  در  الهى 

موفقیت هاى روزافزون شما باشیم.

جناب آقاى مهندس رحیم لو

مروری بر روزهای غرور آفرین پایمردی ایرانیان در برابر بیگانگان   

یانکی ها جایی در خلیج فارس ندارند

یکی از مهم ترین روزهای تاریخ مردم ایران دهم اردیبهش�ت ماه یعنی روز ملی خلیج فارس اس�ت، 
روزی ک�ه پرتغالیها از تنگه هرمز و خلیج فارس اخراج ش�دند تا همگان بدانند که خلیج تا ابد فارس 
همواره متعلق به مردم ایران زمین است و نماد و سمبل استکبارستیزی در تاریخ مردم ایران به شمار 
می رود. اگر نگاهی به تاریخ این منطقه از کشورمان داشته باشیم خواهیم دید که در عصر حاضر، پس 
از ملی شدن صنعت نفت و اخراج شرکتهای انگلیسی از خلیج فارس نماینده انگلیس در بحرین تالش 
کرد تا از طریق تغییر نام این منطقه عربهای حاش�یه جنوبی خلیج فارس را علیه کش�ورمان تحریک 
کن�د او اولین بار کلمه خلیج ) ع ر ب ی(  را اس�تفاده کرد و س�پس ن�ام آن را به نام کل خلیج فارس 
تعمیم  داد اما هرگز نتوانس�ت به هدف خود دس�ت یابد. در سالهای اخیر نیز کشورهای عرب حاشیه 
نش�ین خلیج فارس و در صدر آنها عربس�تان تالش کردند تا نام خلیج فارس را تحریف کنند و از این 
را اعتباری برای خود بیابند و این آبراه اس�تراتژیک را به نام خود درآورند. جالب آنجاس�ت که اعراب 
خلیج فارس در پیمودن این مسیر تنها نبودند و کشورهای مخالف ایران نیز تالش می کردند تا بر این 
آس�یاب آب بریزند در این میانه آمریکاییها نیز ب�ه بهانه های مختلف تالش کردند تا در خلیج فارس 
حضور یافته و از این راه برای رس�یدن به اهداف خود در منطقه دس�ت یابن�د اما مردم ایران همواره 

نشان دادند که خلیج فارس جای یانکیها نیست. 

آگهی مناقصه عمومی واگذاري خدمات شهري رزن

روابط عمومی شهرداري رزن 
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