
روایت شمخانی از شکست راهبرد 
فشار حداکثری 

دبیر شــورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: قرار بود 
راهبرد  فشار حداکثری  ترامپ، جمهوری اسالمی را 
به تســلیم واداشته و از معادالت جهانی و منطقه ای 
حذف کند، اینک ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا و 
جهان حذف شده است. علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در صفحه توئیترش نوشت:  قرار بود 
راهبرد  فشار حداکثری  ترامپ، جمهوری اسالمی را 
به تســلیم واداشته و از معادالت جهانی و منطقه ای 
حذف کند.وی یادآور شــد: اینــک ترامپ از صحنه 
سیاســی آمریکا و جهــان حذف شــده و  ایران  در 
ابعاد داخلی و خارجی قدرتمندتر از گذشته راهبرد 
 مقاومت فعال را به پیش می برد.عای شــمخانی روز 
یکشنبه نیز در توئیتی نوشت: جنگ ادراکی  آمریکا  
برای بزرگ نمایی موضوعی بی ارزش چون بازگشت 
این کشور به  برجام ، فرجامی نخواهد داشت.لغو کامل 
و قطعی کلیه  تحریم  ها، تنها گزینه واشنگتن برای 
بازگشــت از راهبرد شکست خورده فشار حداکثری 

ترامپ است.  فارس
امیر نصیرزاده:

خبرهای خوبی از پیشرفت دانش 
پهپادی خواهیم داشت

فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشــیه نخســتین 
تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، از پیشرفت دانش پهپادی در این نیرو خبر داد 
و گفت: در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این باره 
خواهیم داشت. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، 
فرمانــده نیروی هوایی ارتش در حاشــیه رزمایش 
پهپادی ارتش که در سمنان در حال برگزاری است، 
درباره آخرین تجهیزات، دستاوردها و زیرسامانه های 
پهپادی تولید شــده توســط متخصصان کشورمان 
در ارتش و صنایع دفاعی، اظهار داشــت: بخشــی 
از توانمندی هــای پهپادی ارتــش با تعداد متنوعی 
از جمله پهپادهای شناســایی، مراقبت و نیز رزمی 
در این رزمایش به نمایش گذاشــته شده و بخشی 
هم در یگان ها مســتقر هستند.سرتیپ نصیرزاده با 
بیان اینکه »اهمیت ویژه ای برای پهپاد در نبردهای 
هوایی قائل هســتیم«، گفت: دانش بسیار خوبی در 
این حوزه به دســت آورده ایــم و در آینده خبرهای 

خوبی از دانش پهپادی خواهیم داد.

اخبار

سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
سرلشــکر موســوی فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه 
عمومــی تمرین بــزرگ رزم پهپادی ارتــش از یگان های 

پهپادی حاضر در تمرین سان دیدند.
همچنین پس از این مراسم، سرلشکر محمد باقری رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر موسوی فرمانده 
کل ارتــش از یگان ها و ســامانه های پهپادی ارتش که در 

قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده بازدید کردند.
در این نمایشــگاه که شامل دســتاوردهای پهپادی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران متشــکل از پهپادهای عملیاتی 
از نیروهــای چهارگانه ارتش اســت، صدهــا فروند انواع 
پهپادهای رزمی، بمب افکن، رهگیر، شناســایی و مراقبتی، 

جنگالی، انتحاری و … به نمایش در آمده است.
دســتاوردهای پهپادی ارتش از جملــه پهپادهای کمان، 
کرار، کیان، ســیمرغ، انــواع مهاجر، انواع ابابیل، یســیر، 
صادق، حــازم، انواع مولتی روتورهای رزمی و پشــتیبانی 
رزمی و … بــا قابلیت اجرای عملیــات در محیط جنگ 
الکترونیک و مجهز به ســامانه های اخالل و فریب راداری 
از جمله ســامانه هایی بودند که رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح و فرمانده کل ارتش از آنها در این نمایشگاه بازدید 
کردند. همچنین در این نمایشــگاه برای نخســتین بار از 
تعدادی از محصــوالت جدید در حــوزه پرنده های بدون 
سرنشین رونمایی شد. در آغاز این مراسم و در مراسم سان 

دیــدن از یگان های پهپادی مســتقر، فرماندهان نیروهای 
چهارگانه ارتش، ســردار سرلشــکر باقری و امیر سرلشکر 

موسوی را همراهی کردند.
تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش آغاز شد

همزمان با نمایش اقتدار پهپادی ارتش، نخســتین تمرین 
بزرگ رزم پهپادی ارتش با شــرکت صدها فروند پهپاد از 

نیروهای چهارگانه ارتش صبح در منطقه عمومی ســمنان 
آغاز شد. امیر دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات 
ارتش در تشــریح ابعاد مختلف ایــن تمرین بزرگ با بیان 
اینکه جمهوری اســالمی ایران امروز یکی از کشــورهای 
توانمند جهــان در حــوزه هواپیماهای بدون سرنشــین 
محســوب می شــود، گفت: در تمرین بزرگ رزم پهپادی 

ارتش انواع مختلف سامانه های پهپادی در نیروهای زمینی، 
پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در شرایط رزم واقعی 

به اجرای مأموریت های تعریف شده خواهند پرداخت.
وی افزود: اجرای عملیات های رزمی پهپادی شامل رهگیری 
هوایی و انهدام اهداف هوایی با استفاده از موشک هوابه هوا، 
انهدام اهداف زمینی با اســتفاده از بمب ها و موشــک های 
نقطه زن و همچنین بکارگیری گسترده پهپادهای انتحاری 
از جمله اقداماتی اســت که در بخش عملیاتی این تمرین 
اجرا می شــود. معاون عملیــات ارتش تاکید کــرد: پرواز 
پهپادهای نیروی دریایی ارتش از روی شــناور در آب های 
جنوبی کشــور، پرواز برد بلند پهپادهای انتحاری نقطه زن 
برای انهدام اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک دشمن 

از طرح های تمرینی رزم پهپادی خواهد بود.
دریادار موســوی افزود: مشارکت یگان های پهپادی درگیر 
رزمایش از ســایر نقاط کشــور و همزمــان پایش و رصد 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی از دیگر اقدامات مهم این 

تمرین بزرگ رزم پهپادی است.
معــاون عملیــات ارتش با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه 
دســتاوردهای پهپــادی ارتش در حاشــیه ایــن تمرین، 
گفت: در این نمایشــگاه، دســتاوردهای جدید ارتش در 
حوزه پرنده های بدون سرنشــین با حضور رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح و فرمانده کل ارتش به نمایش گذاشــته 

می شود.  روابط عمومی ارتش

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
عملیات روانی در بازار بورس 

و ارز با هدف دلسردی 
فعاالن اقتصادی است

رئیس جمهور گفت: ســیاه نمایی و عملیات روانی تخریبی 
در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوســانات ارزی 
با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه داران و 

فعاالن اقتصادی است.
حسن روحانی روز سه شــنبه در یکصد و نود و چهارمین 

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه 
گــذاری در هر کشــور از مهمترین مولفه های توســعه و 
شــکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه های 
خروج ســرمایه از کشور و تشــویق جذب سرمایه از خارج 
کشــور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد 

کشور است.
روحانی با اشــاره به عوامل سیاسی و اجتماعی در امنیت 
ســرمایه گذاری گفت: پیامی که از مجموعه سیاست های 
کشور به ســرمایه گذار منعکس می شود باید پیام واحد و 

حمایت از سرمایه گذاری باشد.
وی امنیــت و اعتماد متقابل دولــت و بخش خصوصی را 
رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ 
سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری 
می کند، نباید در فرآیند مشــارکت خود در توسعه کشور 

احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
رئیس جمهور هدف دشــمن را از تحریم هــا، جلوگیری از 
سرمایه گذاری در توســعه زیرساخت ها و پیشرفت کشور 
دانست و تصریح کرد: دولت همواره تالش کرده با حذف و 
اصالح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصالح بروکراسی 
آســیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم 
تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای 

شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
روحانــی با تاکیــد بر ضــرورت انجام صحیــح وظایف و 
ماموریت هــای وزارتخانه هــای مرتبط با حوزه ســرمایه 
گذاری اظهار داشــت: باید با ایجاد مشوق های مستقیم و 
غیرمســتقیم اقتصادی و تدوین قوانین شــفاف در فرآیند 
اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت 

و توسعه بخشید.

وی با بیان اینکه ممانعت از خروج ســرمایه از کشور صرفاً 
با وضع قوانین و اقدامات ســلبی قابل تحقق نیست، گفت: 
دولت از آن دســته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که 
در حوزه اقتصاد مولد ســرمایه گــذاری انجام می دهند به 
شــکل ویژه حمایت کرده و مشــوق هایی را برای سرمایه 
گذاران و اطمینان از امنیت و ســودآوری سرمایه آنان در 

نظر گرفته است.
رئیس جمهور سیاه نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش 
اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوســانات ارزی را با هدف 
دلســردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه داران و فعاالن 
اقتصادی دانست و اظهار داشت: اتکا به توان داخلی منوط 
به وجود اعتماد و امنیــت الزم برای فعاالن عرصه اقتصاد 
اســت که می تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.

  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وزیر اطالعات: 

پرونده ترور »سردار سلیمانی« 
آماده ارائه در مجامع حقوقی 

و بین المللی است
وزیر اطالعات گفت: وزارت 
دیگر  با همکاری  اطالعات 
موضــوع  در  دســتگاه ها 
شهادت »سردار سلیمانی« 
پرونــده ای را تنظیم کرده 
که آمــاده ارائه در مجامع 
حقوقی و بین المللی است.

»ســید  حجت االســالم 
محمود علوی« در حاشــیه حضور در گلزار شــهدای 
کرمــان در جمع خبرنگاران، گفــت: امیدواریم صدای 
مظلومیت شهید سردار سلیمانی در مجامع حقوقی به 

گوش جهانیان برسد.
وی افــزود: مــا در برابر خــون این شــهید بزرگوار و 
همرزمانش رســالت داریم و این رسالت ما چندوجهی 
اســت که یک وجه آن پرداختن حقوقــی به موضوع 
اســت. وزیر اطالعــات تصریح کرد: تمام مســتندات 
تروریسم دولتی و این نقض حاکمیت ملی کشور، دیگر 
در این ترور دولتی وجود دارد و بیش از هزار صفحه در 

این زمینه کار حقوقی انجام شده است.
علوی تاکیــد کرد: اضافه بر جنبــه حقوقی، همانطور 
که رهبر معظــم انقالب اســالمی فرمودند جمهوری 
اســالمی ایران از خون حاج قاســم نمی تواند بگذرد و 
قابل گذشــت نیســت؛ بخصوص که دشمن با وقاحت 
تمام آمده و این حرکت تروریستی را بر عهده گرفته و 

به نوعی روی آن مانور داده است.
وی ادامه داد: این جالب اســت کــه ترور انجام دهند، 
حاکمیــت یک کشــور را نقض بکنند و حقوق بشــر 

ادعایی خود را زیر پا بگذارند و بعد ژست بگیرند.

وزیر اطالعــات تصریح کرد: البته جمهوری اســالمی 
سیلی کوچکی در عین االسد به دشمنان حاج قاسم زد، 
اما ســیلی اصلی و انتقام سخت در جای خود محفوظ 
اســت. علوی تاکید کرد: اینکه ایــن انتقام چه وقت و 
چگونه گرفته شــود، بستگی به اراده جمهوری اسالمی 
دارد و ایــران به موقع این انتقام ســخت را از دشــمن 

خواهد گرفت و این کار را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه خون ســپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی پایمال شدنی و جبران شــدنی نیست، اظهار 
داشت: از دست دادن سرمایه ای مانند حاج قاسم قابل 
جبران نیست و دشمنان ما می دانند که جنایت بزرگی 

را مرتکب شدند.
شناسایی عامالن شهادت فخری زاده ادامه دارد

وی به شهادت »محسن فخری زاده« دانشمند دفاعی و 
هسته ای کشورمان نیز اشاره کرد و اضافه کرد: مطالعات 
کاملی و شناسایی انجام شده است، ولی کار پایان یافته 
نیســت و در حال انجام است؛ امیدواریم با دعای مردم 
و همت و هوشــیاری سربازان گمنام امام عصر )عج( و 
سایر دســتگاه های اطالعاتی مرتبط با موضوع بتوانیم 

قاتالن را به دستگاه عدالت بسپاریم و مجازات شوند.
وی ادامه داد:، اما قاتالن که به عنوان مباشران در قتل 
می شناســیم، جزو این قضیه هستند؛ لذا قاتالن اصلی 
این امر رژیم تبهکار صهیونیستی و اشغالگر قدس است 
که حیات خود را در همین حرکت های تروریســتی و 

بزدالنه جستجو می کند.
وزیــر اطالعات تأکیدکرد: رژیم صهیونیســتی می داند 
با شــهادت افرادی مانند شهید فخری زاده باید نابودی 
نه چندان دور خــود را پیش بینی کند، زیرا با این ترور 

مرتکب جنایت و اشتباه بزرگی شد.
وی اظهار داشــت: ایران فخری زاده های بسیار و سردار 
ســلیمانی های زیــادی تربیت کرده و جای شــهیدان 
فخری زاده و ســلیمانی با رفتن آن ها خالی نمی شود و 
کسانی که در مکتب حاج قاسم و در کالس فخری زاده 
پــرورش یافته اند، جای آن ها را پر و راهشــان را ادامه 
می دهند و این آرزو بر دل دشــمنان می گذارند که راه 

این شهیدان، ابتر بماند.   دفاع پرس

سردار حجازی مطرح کرد

نقشه رژیم صهیونیستی و 
سعودی ها برای ایجاد بحران در 

منطقه
جانشین فرمانده نیروی قدس 
سپاه گفت: رژیم صهیونیستی 
با  و ســعودی ها قصــد دارند 
ایجــاد بحــران در منطقه به 
زعم خودشــان از ایران انتقام 

بگیرند.
سردار محمد حجازی جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه روز 
)سه شنبه( در بزرگداشــت اولین سالگرد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شــد، گفت: یکی از ویژگی های ســردار سلیمانی که 
بارها گفته شــده و برای همه واضح اســت این بود که مردم 

نسبت به او عالقه زیادی داشتند.
وی با تاکید بر اینکه ســردار ســلیمانی محبوب دل ها بود، 
افزود: دلیل واضح این امر تشــییع جنازه باشکوه و بی سابقه 
وی بــود که بــه تعبیری نوعی رفراندوم بــرای تأیید خط و 
مسیر مقاومت بود. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار 
داشــت: با مشاهده تشییع جنازه باشکوه حاج قاسم می توان 
نتیجه گرفت که مردم حقیقتاً از صمیم قلب وی را دوســت 
داشــتند، زیرا سردار سلیمانی مســیر و رفتارش باعث این 
اتفاق باشــکوه بود؛ این شــهید بزرگوار از صمیم قلب مردم 
را دوســت داشــت و متقاباًل مردم هم او را دوست داشتند. 
محبت و عشــق متقابل یک چنین نتیجه ای را رقم می زند. 
ســردار حجاری تاکید کرد: مردم ما فهیم، بصیر و با شــعور 
باالی سیاسی، انقالبی و عاطفی هستند و اگر نسبت به کسی 
محبتی دارند بی دلیل نیســت بنابراین برای همه ما درس 
اســت تا خدمت مخلصانه و محبت بی منــت باعث چنین 
اتفاقی می شود. وی با اشاره به اینکه دشمنان توقع نداشتند 
و تصور نمی کردند، حاج قاسم سلیمانی یک چنین جایگاهی 

در دل های مردم ایران و منطقه داشــته باشد، گفت: ترامپ 
تصور می کرد، زمانیکه ایــن جنایت را انجام دهد، عده ای او 
را در کشــور تشویق کنند، اما این ســیل عظیم جمعیت و 
تشییع میلیونی در ایران اسالمی، او را در بهت و حیرت فرو 
برد. جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه افزود: ترامپ اگر 
می دانست چنین سیلی از ملت ایران دریافت می کند، دست 
به چنین اقدامی نمی زد، اما او را کشاندند به جایی که چنین 
جنایتی را مرتکب شــود. در حال حاضر هم ممکن اســت تا 
در روزهای آخر ریاست جمهوری اش این اتفاق بیفتد. سردار 
حجاری تصریح کرد: ترامپ اگر هم بخواهد اقدام رذیالنه ای 
انجام دهد و تنش آفرینی کند، سیســتم های آمریکایی بعید 
اســت او را همراهی کننــد، اما قطعاً رژیم صهیونیســتی و 
ســعودی ها در حال فعالیت هستند تا او را غرق در ماجرایی 

تنشی کنند.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و سعودی ها قصد دارند با 
ایجاد بحران در منطقه اوالً به زعم خودشــان از ایران انتقام 
بگیرند و ثانیاً رئیس جمهور آینده آمریکا را به ســمتی سوق 
دهند که مجبور باشــد، دنباله رو سیاست های ترامپ باشد؛ 
این تحلیل نیست بلکه اطالعات است و از کانال های مختلف 
این اطالعــات را دریافت کرده ایم که رژیم صهیونیســتی و 
ســعودی ها تالش می کنند تا در این روزهای آخر ریاســت 
جمهــوری ترامپ، بحرانــی را ایجاد کنند تا به اهدافشــان 
برسند. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: 
قطعاً سیاست هایی که دولت آینده آمریکا اعالم کرده است، 
مورد تأیید رژیم صهیونیســتی و ســعودی ها نیست و آن ها 
می خواهند مانع تراشی کنند، اما آیا ندیدند در شهادت حاج 
قاســم چه خطایی انجام دادند و چه کاله بزرگی ســر رژیم 
آمریکا گذاشتند. بارها سر سردمداران آمریکایی کاله رفته و 
با اطالعات یک مزدور و وطن فروش آن ها مجبور شده اند تا 
تصمیماتی بگیرند؛ این توجه الزم دارد، البته از آمریکایی ها 

توقعی از بصیرت و منطقی فکر کردن نداریم.
سردار حجاری در هشداری به آمریکایی ها، گفت: بدانید که 
جمهوری اســالمی ایران و نیروهای مســلح آماده و هوشیار 
هســتند؛ تحرکات آن ها در منطقه هیــچ توجیهی ندارد و 
نوعی ماجراجویی و بحران ســازی است. باید مراقب باشند تا 

خودشان و طرفدارانشان را به گرفتاری نیندازند.

گزارش

FATF راه دور زدن تحریم ها را در اختیار دشمنان قرار می دهد
 FATF نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفــت: با عضویت ما در
راه هــای دور زدن تحریم ها اطالعات مربوط به راه های دور زدن تحریم ها 
در اختیار دشــمن قرار خواهد گرفت و کسانی که از پیوستن به این گروه 

حمایت می کنند ضعف دانش بین المللی خود را نشان می دهند.
ولی اســماعیلی گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب نیز اشــاره داشتند 
FATF و امثال آن ســاخته و پرداخت و دســتپخت کســانی است که خود را 
ابرقدرت جهان می دانند.اسماعیلی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری در شرایط تحریم 
اطالعات مالی خود را به به بیگانگان می دهد و اجازه نمی داد و نمی دهد که کســی 
از خارج بخواهد به اطالعات مالی آن دست پیدا کند. اسماعیلی گفت: عضویت در 
FATF و دادن اطالعات مربوط به گردش مالی و دور زدن تحریم ها باعث شدیدتر 

شدن تحریم ها می شود.  مهر

واکنش ربیعی به حقوق  ۴۵ میلیون تومانی 
سخنگوی دولت گفت: اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد 
کــه حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می گیرد معرفی کند و قطعاً از 

وی پس گرفته خواهد شد.
علی ربیعی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه دیوان محاســبات در 
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ اعالم کرده است که طبق مصوبات شورای 
حقوق و دستمزد و دولت، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان 
دستگاه های اجرایی به ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است و این درحالی 
است که چطور در دورانی که حقوق کارگران به سختی به سه میلیون می رسد، 
دولــت به برخی کارکنان خود حقوق ۴۵ میلیــون تومانی می دهد؟ گفت: اگر 
دیوان محاســبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در 

دولت می گیرد معرفی کند و قطعاً از وی پس گرفته خواهد شد.  فارس

غنی سازی ۲۰ درصد جایگاه ایران قوی را احیا می کند
رئیس مجلس شــورای اسالمی نوشــت: آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی، 
جایگاه ایران قوی و مقتدر را در مواجهه با پیمان شــکنان احیا و قانون 
شکنی را هزینه زا خواهد کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: آغاز غنی سازی ۲۰ 
درصــد، جایگاه ایران قوی و مقتدر را در مواجهه با پیمان شــکنان احیا 
خواهد کرد و قانون شــکنی را هزینه زا خواهد کــرد. وی تاکید کرد: مهلت 
بدعهدی و وقت کشــی سرآمده است؛ شکســتن تحریم های ظالمانه با »تولید 
قدرت« و بی اثر کردن تحریم ها، دســتور کار کشور است. علی ربیعی سخنگوی 
دولت دیروز اعالم کرده بود: فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در مجتمع 
غنی سازی شهید علیمحمدی )فردو( آغاز شده است. این اقدام بر اساس مصوبه 

مجلس در پاسخ به بدعهدی های طرف های 1+۵ صورت گرفته است.  مهر

با حضور سرلشکر باقری صورت گرفت

اقتدار پهپادی ارتش با نمایش صدها فروند پهپاد
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

جمهوری اســالمی ایران براســاس اصل حمایت از 
امنیت زیست محیطی اقدام به توقیف این نفت کش 
کرده اســت. رفتاری که البته درگذشته نیز صورت 
گرفت و کشــتی انگلیســی به دلیل نقض قوانین 
دریایی و تهدید زیست محیطی توسط ایران توقیف 
شد. این رویکرد جمهوری اسالمی برگرفته از اهمیت 
امنیت زیست محیطی برای جمهوری اسالمی است 
که بر امنیت کل کشــورهای منطقه تاثیر بسیاری 

دارد.
چهارم آنکه دنیا امروز گرفتــار بحرانی به نام کرونا 
اســت که به گفته بهداشــت جهانی شاید تا سالها 
باقــی بماند. امروز اقدام علیه شــیوع و گســترش 
کرونا و کشف واکنش به مولفه ای برای امنیت بین 
الملل مبدل شده اســت. جمهوری اسالمی ایران با 
اقدامات بسیار ســازنده و تحسین برانگیز در مقابله 
با کرونا و نیز ســاخت واکنــش کرونا که به مرحله 
تســت انسانی رســیده گامی مهمی برای کمک به 
امنیت جهان برداشــته اســت. این اقــدام درحالی 
صورت می گیــرد که غرب با نقض تمام قوانین بین 
المللی سیاســی تحریم دارویی را علیه ایران اعمال 
می کند و جمهوری اســالمی در چنین شرایطی به 
این موقعیت ها دست یافته اســت. اقدام جمهوری 
اسالمی برای ساخت واکسن کرونا برگرفته از نقش 
آن در امنیت منطقه و جهان است که سندی دیگر 
بر واهی بودن ادعای تهدید بودن جمهوری اسالمی 
است. با توجه به مولفه های ذکر شده می توان گفت 
که جمهوری اسالمی در حوزه امنیت نظامی، امنیت 
هسته ای، امنیت زیست محیطی و امنیت بهداشتی 
محور و کانون امنیت منطقه و بعضا جهان است که 
سندی بر واهی بودن ادعاهای ایران هراسانه غرب و 
مهره های منطقه ای آنهاســت که با هوچی گری و 
جوســازی های ضدایرانی به دنبال پنهان سازی این 
حقایــق و نقش ارزنده ایران در تحقق امنیت جهان 
هســتند. تقالیی که تاکنون با ناکامی همراه شد و 
جهان، ایران را کانون امنیت و آمریکا را محور ناامنی 
می دانند که نمــود آن را در مطالبــه جهانی برای 
مجازات آمریکا به عنوان عامل ترور سرداران مقاومت 
در ســالروز شــهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس معاون حشدالشــعبی و هم رزمانشان در 

تروریسم آمریکایی می توان مشاهده کرد.


