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دکتر اصغر زارعی

درماندگی آمریکا و شرکا
 .1درست پس از پایان چهلمین جشن پیروزی انقالب ،مقامات کاخ سفید
س��خنانی از سر حیرت و سردرگمی به رشته تحریر درآورند که در طول 4
دهه گذشته بیسابقه بوده است.
رئیسجمهور متوهم آمریکا ب��رای اولین بار و در بدعتی عجیب ،به زبان
فارسی علیه کش��ورمان توئیت کرد .حداقل در مورد ترامپ سراغ نداریم
که وی به زبان کش��وری دیگر توئیت کرده باش��د! توئیت وی کوتاه و پر
از اتهامات تکراری بود اما آنچه در این میان حائز اهمیت اس��ت اینکه به
لحاظ روانش��ناختی ،رئیسجمهور آمریکا نهایت استیصال خود را با این
پیام که درس��ت مصادف با برگزاری همایش میلیونی  22بهمن منتش��ر
شد ،به اثبات رساند.

این اقدام نش��ان داد ک��ه لجنپراکنیهای وی به زبان انگلیس��ی ،روح
س��رکش او را اقناع نکرده و باید اوج ناکامی خود را به زبان فارس��ی فریاد
میزد .البته ترامپ خیلی زود متوجه ش��د که یادداشتنویسی اینترنتی به
زبان فارس��ی ،کاربران فارسیزبان انقالبی بیشتری را پای توئیتهای او
کش��انده و هر چه آمریکا و تصمیمگیران این کش��ور الیق آن بودند را در
کامنتها نثارشان کردند.

س��یلی مهمتر را اما آح��اد مردم به ترام��پ زدند ،وقتیک��ه بزرگترین
راهپیمایی تاریخ انقالب در یوماهلل  22بهمن را زیر برف و باران ،در مقابل
چشمان حیرتزده مستأجر مفلوک کاخ سفید برگزار کردند.
 .2فقط ترامپ نبود که سیلی محکمی به خاطر یاوهگوییهایش دریافت
ک��رد« .مایک پمپئو» وزیر امور خارجه و «جان بولتون» ،مش��اور امنیت
ملی آمریکا هم تودهنی سختی از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران
اسالمی خوردند.

ای��ن دو در تبعیت از یک برنام��ه از پیش تدوینش��ده ،از چند ماه پیش،
ترجیعبن��د « 40س��ال شکس��ت» را تک��رار میکردن��د و در آس��تانه و
پسازاین گردهمایی غرورآفرین هم طی پیامهای توئیتری به این شیوه
شکس��تخورده ادامه دادند .خب ،اینکه ملتی علیرغم اوج دش��منیها و
تحریمها  40س��ال پای آرمانهای انقالب خود بایستد ،اگر مفهومی جز
پیروزی نداش��ته باشد ،پس چه نام دارد؟! مقامات آمریکایی پیروزی را در
چه میدانند که طومار افتخارات ایران اس�لامی را یکسره نادیده گرفته و
از آن با عنوان «شکست» یاد میکنند؟
ایران اسالمی به برکت انقالب پیشرفتها و جهشهایی در تمام حوزهها
داش��ته که مش��ابه آن را نمیتوان در هیچ مقطعی از تاریخ کشور آدرس
داد .آقای ترامپ ،بولتون ،پمپئو! این اتفاقات شگرف ازنظر شما شکست
محسوب میش��ود؟! اگر اینطور است که – هس��ت – به روانپزشک
مراجعه و پیش از اینکه شما هم به زبالهدان دشمنان ایران انداخته شوید،
خود را درمان کنید!

 .3روز گذشته ،جان بولتون یکبار دیگر خشم خود را از برگزاری راهپیمایی
 22بهمن نش��ان داد و طی پیامی ویدیویی گف��ت که فکر نمیکند ایران
جشنهای پیروزی بیشتری برای انقالب برگزار کند! وقتی مشاور امنیت
ملی آمریکا س��ال گذشته در نشست منافقین سخن میگفت ،با قاطعیت
از عدم برگزاری جش��ن چهلمین س��الگرد انقالب اسالمی خبر میداد و
پاس��خ خود را با حضور گسترده مردم دریافت کرد ،حاال که از آن قاطعیت
پوشالی خبری نیست و با تردید سخن میگوید ،تکلیف کام ً
ال معلوم است.
 .4این سه نفر دائم ًا ادعا میکردند که مردم از انقالب خسته شدهاند و آمریکا
در کنار آنها ایستاده است! کمترین اثر حماسه حضور حیرتانگیز ملت در
یوماهلل  22بهمن امسال تفهیم این مطلب ساده به احمقهای کاخ سفید
بود که مردم همیشه پای کار انقالباند و محاسبات آنها از اساس و بنیان
غلط و اشتباه بوده است.
گاهی در مستندهای مربوط به حیوانات میبینیم که جانوری پس از چند
بار تکرار و خطا ،باالخره مسیر درست را پیدا میکند اما آمریکاییها پس
از  40سال آزمونوخطا هنوز از درک واقعیتهای ابتدایی انقالب اسالمی
عاجزند و راه صحیح را نیافتهاند.

 .5اولین واقعیت انقالب اسالمی این است که ایرانیهای سرافراز زیر پرچم
قدرتهای زورگو و سلطهگر نخواهند رفت و تحتاالخم آنها از شرکت در
تعیین مقدرات خود صرفنظر نمیکنند ،چراکه طعم تلخ تحقیر را در رژیم
فاسد و نوکرمآب پهلوی چشیده بودند؛ این تجسم عینی استقالل است.
دومین حقیقت در خصوص عشق و ارادتشان به آرمانها و اصول انقالب
است .گرچه برخی مسئولین آب به آسیاب دشمن میریزند و با بیتدبیری
و عدم مدیریت خود ،مصائب معیشتی سالهای اخیر را رقمزدهاند ،اما این
اتفاق دلیلی برای دل بریدن از اصل نظام نیس��ت .همین مردم بودند که
قی��ام کردند ،خون دادند ،مقاومت کردند و حاال که اس��اس انقالب ،آماج
توطئهها قرارگرفت��ه ،خود به میدان آمدن��د و از تمامیت آن تمامقد دفاع
کردند .سومین واقعیت در ورود قطار انقالب به سراشیبی پرشتاب پیشرفت
است .اکنونکه نظام اس�لامی پیچ چهلم را رد کرده ،با قاطعیت میتوان
گفت که در برابر تمام خطرات بیمهشده ،زیرا شدیدترین تحریمهایی که
به قول ترامپ ،بشر علیه بشر اعمال کرده را پشت سر گذاشته و سرفراز بر
قله  40سالگی ایستاده است.
اکنون وقت پاکسازی و تنقیح انقالب اسالمی از آفاتی است که دشمنان
خارجی و داخلی باعثوبانی آن بودهاند تا از این رهگذر ،هر مانع و رادعی
از پیش پای پویایی ش��تابان نظام اسالمی برداشته شود .برگزاری جشن
تولد چهلس��الگی انقالب اسالمی به مفهوم بیمه ش��دن قطعی نظام و
کش��ور اس��ت و ترامپ و اذنابش از منافقین و س��لطنتطلبها گرفته تا
تروریس��تهای تکفیری و کوتولههای منطق��های باید منتظر روزهایی
باشند که ایران اسالمی به یک ابرقدرت منطقهای و بالمنازع تبدیل شود.
واقعی��ت آخر اینکه ملت ایران اس��تاد باطل ک��ردن اراجیف و بلوفهای
دشمنان هستند .حریف هرچه بیشتر بلوف بزند و رجز بخواند ،مردم با عزم
راس��ختر و تصمیم محکمتر پا به میدان میگذارند .جنگ به راه انداختند،
فتنه به پا کردند ،تحریمهای سنگین در پیش گرفتند و هر آنچه بدخواهی
در چنته داش��تند رو کردند ولی نتیجه این شد که همه دنیا از حضور مردم
در بزنگاه چهلم انگش��ت حیرت به دهان گزیدند .به آمریکا و ش��رکایش
توصیه میکنیم که ایرانیها و غیرت انقالبی آنها را دوباره به بوته آزمون
نیاورند ،چراکه باز هم سیلی خواهند خورد.

خبرکوتاه
پایگاه خبری المانیتور آمریکا  ،با اش��اره به عقبنشینی نیروی دریایی
آمریکا از طرح افزایش تعداد ناوگان این کشور به  ۳۵۵کشتی ،درباره ناتوانی
برای مقابله با «تهدیدات ایران» هشدار داد.
اصغر زارعان دس��تیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی درخصوص
قابلیت بازگشتپذیری صنعت هس��تهای گفت :اگر نیاز شد با شرایط
به مراتب بهتر و ش��تابانتر از قبل ،بدون مالحظ��ات برجام اقدامات
الزم را انج��ام میدهی��م.

ترامپ ،بولتون و نتانیاهو
بهاستیصال افتادند

گزارش خبری -تحلیلی« حمایت» از پس لرزه های حضور میلیونی مردم در جشن  40سالگی انقالب

دش�منان نظ�ام ک�ه برخلاف می�ل خ�ود ش�اهد راهپیمایی
دشمنش�کن و میلیون�ی 22بهم�ن بودن�د و وعدههایش�ان
درخصوصچهلسالهنشدنانقالبنقشبرآبشد،ادعاهایی
از سر عجز مطرح کردند.

س��یلی راهپیمایی عظیم و حماسی مردم ایران اس�لامی در 22بهمن بر
گوش دشمنان نظام ،چنان سنگین بود که آنها همچنان در بهت و حیرت
این خروش پرش��کوه هستند .حضور پرشکوه ملت انقالبی ایران آنچنان
تماشایی بود که رسانههای غربی شوکزده شده و اعتراف کردند که مردم
ایران نمیخواهند تس��لیم آمریکا و غرب شوند .ماهها پیش از راهپیمایی
22بهمن ،دشمنان س��تیزهجو بس��یار تالش کردند که مردم کشورمان
چهلسالگی انقالب خود را نبینند ولی این رویای خام و بیهوده آنها با سیلی
محکم ملت ایراننقشبرآبشد .مردم ایراناسالمینشاندادندکهتحت
شرایط سخت هم گوش به فرمان فرامین ولیفقیه و حامی اصلی انقالب
خودهستند.عالوهبرمردمایراناسالمیکهبامقاومتخودآمریکاواذانبش
را دریوزگی انداختهاند ،گزارش ساالنه کنفرانس امنیتی مونیخ هم که قبل
از نشست هفته جاری منتشر شده ،بر این نکته تصریح دارد که تحریمهای
آمریکا علیه ایران بعد از خروج این کشور از توافق هستهای برجام ،اثرات
مدنظر کاخ سفید را نداشته است.
باگذشتدو روزاز برگزاری راهپیمایی عظیمگرامیداشتچهلمین سالگرد
وقوعانقالباسالمیایران،مقامهایآمریکاورژیمصهیونیستیهمچنان
با انتشار پیامهایی نامتعارف خشم خود از ناکامی در تحقق رؤیای شکست
انقالب اسالمی را ابراز میکنند« .دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا که
در ماههای گذشته از هیچ تالشی برای اعمال فشار به مردم ایران کوتاهی
نکرده،دوشنبهشبدرپیامهاییبهزبانانگلیسیوفارسی،انقالباسالمی
ایران را عامل «فساد» و «ترور» توصیف کرده و مدعی شد :مردم ایران که
مدتهاست در رنجند شایسته آینده روشنتری هستند.
در همین رابطه ،جان بولتون نیز مدعی ش��ده که جمهوری اسالمی بعد
از  ۴۰س��ال در تحقق وعدههایش برای محافظت از حقوق شهروندانش
شکست خورده و برگزاری مراسم چهل سالگی ،تنها برای برجسته کردن
«شکستها» و «وعدههای محققنشده» به کار میآید .اظهارنظر جان
بولتون درباره  ۴۰سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران در حالی صورت
گرفته که او تیرماه سال  ۱۳۹۶در نشست گروه تروریستی منافقین گفته
بودنتیجهسیاستهایآمریکابایستیاینباشدکهانقالباسالمیتاجشن
چهل سالگیاش دوام نیاورد.
خصومتها همچنان ادامه دارد
در ادامه موضعگیریهای واشنگتن علیه ایران نیز «آژانس اطالعات دفاعی
آمریکا» در گزارش��ی برنامه فضایی ایران را تهدیدآمیز خواند .طبق ادعای
این گزارش ،ایران در حال پیش بردن فناوریهای فضاپایه است که امکان
پارازیتانداختنرابهآنهامیدهد.نهاداطالعاتیآمریکاییهمچنینمدعی
شده که ایران در زمینه پرتاب ماهواره به فضا توانمندیهای مستقلی دارد
و امکان اس��تفاده از این توانمندیها برای آزمایش موشکهای بالستیک
وجود دارد« .برایان هوک» نماینده آمری��کا در امور مربوط به ایران نیز روز
گذش��ته اعالم کرد :معافیتهای داده ش��ده برای خرید نفت از ایران بعد از
ماه «می» تمدید نمیشود .وی ادامه داد :سیاست ما کاهش صادرات نفت
خام ایران است و به دادن معافیتهای دیگر به مشتریان نفت ایران پایبند
نیستیم و استثناهایی وجود داشت که در گذشته داده شد .نشست ضدایرانی

وزیر خارجه کشورمان خطاب به ترامپ:

آمریکا در سیاستهای ضدایرانی خود بازبینی کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به عوامفریبی تازه ترامپ« ،چهل سال شکست» آمریکا در برابر ایران را به وی یادآوری کرد.
وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت ۴۰ :سال شکست از پذیرش این واقعیت که ایرانیها هرگز تسلیم نخواهند شد۴۰ .سال
شکست از انطباق سیاست آمریکا با واقعیت۴۰ .سال شکست در بیثباتسازی ایران از طریق خونریزی و هزینه کردن از خزانه مردم آمریکا؛
بعد از ۴۰سال انتخابهای غلط ،وقت آن است که رییس جمهور آمریکا در سیاست شکستخورده آمریکا نسبت به ایران بازنگری کند.
آمریکایی-لهستانیهمدرحالیدرورشوبرگزارمیشودکهعالوهبرانصراف
کشورهایی مانند روسیه ،لبنان و عراق از حضور در آن ،با اما و اگرهایی حول
حضورمتحداناروپاییواشنگتنهمراهخواهدبود.پسازانصرافاروپاییها
از حضور در این نشست و فش��ارهای مکرر بینالمللی ،واشنگتن شکست
دیگری را پذیرفت و موضوع ایران از لیست موضوعات اصلی نشست خارج
ش��د .در همین رابطه« ،جاناتان کوهن» نماینده موقت آمریکا در سازمان
ملل در جلسه شورای امنیت با عقبنشینی از اظهارات «مایک پمپئو» وزیر
خارجه آمریکا درباره تمرکز نشست ورشو بر مسائل ضدایرانی ،گفت :دستور
کار این جلسه موارد زیر را شامل میشود :بحث درباره بحرانهای بشری در
سوریه و یمن ،برگزاری جلساتی درباره توسعه موشکی ،افراطگرایی و امنیت
سایبری ...این هم اهمیت دارد که به صراحت بگوییم که محور این نشست
وزراتیچهچیزهایینخواهدبود.اینجلسه،محفلیبرایطرحدعویمجدد
درباره صالحیتهای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نیست».
خشم نتانیاهو از40سالگی انقالب اسالمی
همچنین پس از آنکه میلیونها ایرانی چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را
جشنگرفتند«،بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیمصهیونیستیکهبهنظر
میرسدازمشاهدهاینحضورخشمگینشده،باانتشاریکپیامویدئوییبه

گالیه تهران از بروکسل
درخصوص عدم اجرای تعهدات

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سازوکار مالی
اروپا(اینستکس) و گالیهمندی ایران از تاخیر اروپا
در اعالم ثبت این س��ازوکار و تأکید بر اجرایی شدن
هر چه سریعتر آن ،اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران هرگ��ز از ابتدا به سازوکار(اینس��تکس) نه به
شکل100درصد و تمام و کمال دل بسته بوده و نه به
عنوان راهحل نهایی و ثمربخش به آن میاندیشیده
است .در واقع ایران به این راهکار به عنوان راهکاری
توج��ه کرده که میتواند در عرص��ه جهانی در کنار
سایر راهکارها وجود داشته باشد .سخنگوی دستگاه
دیپلماس��ی در ادامه به دالیل تأخی��ر اروپا پرداخت
و گفت :به ه��ر حال با توجه به اینکه س��رمایهدار و
موسسات مالی و بانکی بسیار محافظه کار هستند و
تحتتاثیرایننوعفشارهاقرارمیگیرند،لذاموانعیبر
سر راه این سازوکار از سوی آمریکا ایجاد شد .موضوع
دیگری که در ابتدا به نظر میرسید ساده است ،ولی
بعدا با مشکالت مواجه شد ،همین مکانیسم بود که
بهعنوانتجربهوکارجدیدیبینکشورهایاروپایی
و ایران ،مطرح ش��د .آمریکا به تمامی ش��رکتها،
بانکها و اش��خاص اروپایی اعالم کرده بود که اگر
در این سازوکار دخالت داشته باشند و به نوعی حضور
یابند،تحریممیشوند.دلیلدیگرنیزاینبودکهاروپا

در این مقطع نشان داد که هنوز توانایی و بلوغ الزم را
برای ورود به این نوع اقدامات صرفا اروپایی و مستقل
از آمریکا پیدا نکرده و برای رس��یدن به یک فرمول
مشخصبادشواریهاییبسیاریمواجهبود.موضوع
دیگری که بیشتر نمایان شد ،ناهماهنگی رفتاری در
درون خود اروپا بین کشورهای اروپایی بود .قاسمی
در گفتوگو با فارس ،ادامه داد :نهایتا شاهد بودیم که
آنهاتوانستنداینموسسهخصوصیراثبتکنند.این
یک گام نخس��ت و مثبت تلقی میشد ،ولی کاری
دیرهنگام و با تاخیر بود که قطعا جای انتقاد و گالیه از
جانب جمهوری اسالمی نسبت به این تاخیر و اقدام
دیرهنگامآنهاکماکانپابرجاست.
اینستکس انتظارات ایران را
برآورده نمیکند
حشمتاهلل فالحتپیشه رییس کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هم در گفتوگو با
ش��بکه العربی قطر درخصوص سازوکار مالی اروپا،
اظهارداشت:اینستکسیکشروعخوباستامااین
سازوکار انتظارات ایرانیان را از آن برآورده نمیکند و
توسعه آن برای بازگشت پول ایران و تضمین فروش
آن ضرورت دارد .وی درباره بیانیه اخیر اتحادیه اروپا
نیز گفت :به اروپاییها اجازه اتالف وقت ایران داده
نخواهد ش��د .در دهه ۹۰میالدی توطئهای تحت
عنوان گفتوگوی انتقادی بین ایران و اروپا مطرح
شد و مدام آنها انتقاداتی مطرح میکردند و ایران باید
پاسخ میداد ،اآلن ما اجازه چنین کاری را نمیدهیم.

تهدید مردم ایران پرداخت .به گزارش تسنیم ،نتانیاهو در این پیام ویدئویی
با بیان اینکه ایران نمیتواند تلآویو و حیفا را نابود کند ،مدعی شد که اگر
چنین اتفاقی رخ دهد ،این آخرین سالگرد انقالبی بود که ایرانیها جشن
میگیرند .بهتر است این موضوع را مد نظر داشته باشند .وی همچنین ادعا
کرد :تلآویو «تهدیدات» ایران را نادیده نمیگیرد ،اما تحت تأثیر آنها نیز
قرار ندارد« .ترکی الفیصل» رییس پیشین سازمان اطالعات آلسعود نیز
در گفتوگویی با ش��بکه آمریکایی سیانبیسی ،ابراز امیدواری کرد که
سیاستهای ترامپ به تغییر نظام در ایران بینجامد!
تهدیدات ذکر شده در حالی ادعا میشود که حضور میلیونی مردم ،محور
عبری-عربی-غربی را به وحشت انداخته و دشمنان نظام مطمئن شدهاند
که حربههای رنگارنگ آنها ،مردم کشورمان را در حمایت از انقالب خود
منصرفنخواهدکرد.همینحمایتها،ایراناسالمیرابهقدرتیتأثیرگذار
در مع��ادالت منطقه و جهان بدل ک��رده تا جاییکه ب��دون حضور ایران،
تصمیمات تأثیرگذار منطقه گرفته نمیشود .در همین رابطه میتوان به
اجالس پیشروی سوچی روسیه اشاره کرد که رییسجمهوری کشورمان
پنجشنبه ۲۵بهمن به دعوت رس��می «والدیمیر پوتین» رییسجمهور
فدراسیون روسیه و با هدف شرکت در نشست سهجانبه رؤسای جمهوری
ایران ،روسیه و ترکیه ،عازم بندر سوچی روسیه میشود.

رییس مجلس:

ایران و ژاپن باید گام های بلندتری
برای توسعه روابط بردارند
علی الریجانی در دی�دار رییس و جمعی از
نمایندگان مجلس مش�اوران ژاپن ،گفت:
ضروری اس�ت میان ایران و ژاپن گامهای
بلندتری برای توسعه روابط برداشته شود.

رییس مجلس شورای اس�لامی که برای دیدار با
مقامات ژاپن به توکیو س��فر ک��رده ،در بدو ورود به
این کشور با اشاره به اهمیت گسترش روابط ایران
و ژاپن ،اظهار داشت :سفر به این کشور برای توسعه
همکاریهای دوجانبه میان تهران و توکیو صورت
میگی��رد و قطعا باید تعام�لات و روابط اقتصادی
بین دو کش��ور افزایش یابد .الریجانی با اش��اره به
همکاریهای ایران و ژاپن در بخشهای مختلف
افزود :در گذش��ته نیز خوش��بختانه در بخشهای
مختل��ف ایران و ژاپن همکاریه��ای قابل قبولی
داش��تند و این س��فر میتواند در گس��ترش روابط
تاثیرگ��ذار باش��د .وی تصریح کرد :ای��ران و ژاپن
در بخشه��ا و حوزههای مختل��ف از جمله حوزه
اقتصادی همکاریهای خوب��ی را دنبال کردهاند و
تقویت و گسترش روابط با ژاپن برای ما بسیار مهم و
حائز اهمیت است.
استقبال تهران از توسعه روابط تجاری
باتوکیو
الریجان��ی در ادامه دیدارهای خ��ود در توکیو ،روز
گذش��ته با رییس و جمعی از اعض��ای نمایندگان
مجلس مشاوران دیدار و گفت وگو کرد .الریجانی

در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار رییس مجلس
مشاوران گفت :روابط ایران و ژاپن دیرینه بوده و به
طور مداوم در حال حاضر که نودمین سال برقراری
روابط سیاسی دو کش��ور سپری میشود نیز روابط
دوستانه است .رییس مجلس با بیان اینکه فرصت
خوبی است که میان ایران و ژاپن گامهای بلندتری
برداشته شود ،افزود :برخی از کشورها ممکن است
به دنبال ایجاد اختالل در روابط باشند که نباید اجازه
داد .وی با یادآوری اینکه در طول تاریخ ،تنشی میان
ایران و ژاپن به وجود نیامده است ،تصریح کرد :علت
آن نزدیک بودن فرهنگ دو کشور است .الریجانی
با بیان اینکه در ایران نگاه مثبتی به کشور ژاپن وجود
دارد ،گفت :در بخشه��ای مختلف صنعتی ،فنی
و تجاری عالقمند به همکاری با ش��ما هستیم .به
گزارش خانه ملت ،رییس قوه مقننه کش��ورمان با
تأکید بر اینکه از توسعه روابط تجاری بین ۲کشور
استقبالمیکنیم،ادامهداد:زمینههایمناسبیبرای
سرمایهگذاری ژاپن در ایران در زمینههای مختلف
مانند نفت ،گاز ،پتروش��یمی و صنعت داروس��ازی
وجود دارد.
در ادامه «چوایچی داته» رییس مجلس مشاوران
ژاپن در دی��دار با هیأت پارلمانی ایران با بیان اینکه
ای��ران دارای تمدنی ب��زرگ و غن��ی و بزرگترین
کشور خاورمیانه اس��ت ،گفت :ایران با ژاپن روابط
دیرینهای داش��ته و در دیدار اخیر نخس��توزیر ما
با رییسجمه��وری ایران ،بی��ش از پیش فعالتر
شده است.

در نشست دستاوردهای چهل ساله سیاست خارجی ایران تاکید شد

عزتمندی و اقتدار مهمترین دستاورد جمهوری اسالمی
علیاکب�ر والیت�ی اظهار داش�ت :مهمترین
دس�تاورد جمهوری اسلامی ایران در چهل
سال گذشته عزتمندی و اقتدار است.

نشست دس��تاوردهای چهار دهه سیاست خارجی
ایران روز گذش��ته با حض��ور وزرای خارجه وقت و
پیشین جمهوری اسالمی ایران در محل وزارت امور
خارجه برگزار شد .علیاکبر والیتی وزیر امور خارجه
اسبق کشورمان طی سخنانی در این نشست گفت:
اصل کلی که در همه دورهه��ا و البته با برنامههای
متفاوت در سیاس��ت خارجی بر آن تکیه شده است
عزت ،حکمت و مصلحت است .مشاور رهبر انقالب
در امور بینالملل در این نشس��ت ک��ه محمدجواد
ظریف ،کم��ال خرازی ،منوچه��ر متکی ،علیاکبر
صالحی ،سفراء و رؤسای نمایندگیهای سیاسی و
بینالمللی و جمعی از مدیران و کارشناس��ان وزارت

تکذیب ادعای افزایش حقوق
کارکنان سپاه در بهمن و اسفند
درپی انتش��ار خب��ری جعلی
منتسببهسرلشکرمحمدعلی
جعفری فرمانده کل سپاه مبنی
ب��ر افزایش حق��وق کارکنان
شاغل س��پاه در بهمن و اسفند
ماه ،س��ردار رمضان ش��ریف
س��خنگو و مس��ئول رواب��ط
عمومی کل س��پاه ،اعالم کرد :این خبر جعلی و از اساس کذب بوده
که توسط جریان رسانه ای معاند با هدف تشویش اذهان عمومی و
ایجاد شبهه و اختالف صورت گرفته است .به گزارش سپاهنیوز ،وی
هرگونه افزایش حقوق کارکنان سپاه را تابع مصوبات دولت و مجلس
شورای اسالمی دانست و تصریح کرد :در عین حال سپاه در رایزنی
با مراجع قانونی در تالش اس��ت بهبود معیش��ت کارکنان شاغل و
بازنشسته را دنبال کند.

آمادگی شورای نگهبان برای بررسی
بودجه  98همزمان با مجلس

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد

بهرام قاس�می گف�ت :قطعا ج�ای انتقاد و
گالیه از جانب جمهوری اسالمی نسبت به
تاخیر و اقدام دیرهنگام اروپاییها کماکان
پابرجاست.

گزیده ها

امور خارجه نیز حضور داش��تند ضمن فرا رس��یدن
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب با اش��اره به این
که سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی ایران در
چهار دهه گذش��ته عنوانی عمومی و فراگیر است و
تاکید بر این که اصل کلی که در همه دورهها و البته
با برنامههای متفاوت در سیاس��ت خارجی «عزت،
حکمت و مصلحت» است؛ افزود :عزتمندی افزون
بر آنکه یک اصل اسالمی است ،یکی از ویژگیهای
تاریخی ملت ایران اس��ت .سیاس��ت خارجی که در
همه حال باید برآورد از افکار عمومی داخل کش��ور
باش��د و در جهت تحقق آمال ای��ن ملت عمل کند
نمیتواند عزتمندی این ملت را در نظر نگیرد .وی به
عزتمندی در کنار واژه اقتدار اشاره و تاکید کرد :شاید
مهمترین دستاورد جمهوری اسالمی ایران در چهل
سال گذشته در کنار عزتمندی ،اقتدار باشد .نظامی
مقتدر که با تکیه بر تواناییهای ملت ش��ریف ایران

توانسته اس��ت بدون اتکاء بر هیچ قدرت خارجی در
برابر توطئههای پایانناپذیر نظام س��لطه و به ویژه
آمریکا ایستادگی کند.
والیتی در بخش دیگری از س��خنان خود به شرایط
خطیر کنونی اش��اره و افزود :ما در منطقه ای زندگی
میکنیم که به جرأت میتوان آن را سیاس��یترین و
پرچالشترین منطقه جهان دانست .تحوالت منطقه
تأثیرمستقیمیبرموازنهقوادرجهانونظامبینالمللی
دارد و آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ،با بهرهگیری از
همه امکانات کوش��یدهاند تا هژمونی خ��ود را بر این
منطقه حاکم کند ،اما این تالش در برابر سد بزرگی به
نام ملتهای منطقه ناکام مانده است.
آمریکا از کشورها باجخواهی میکند
کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی
هم طی س��خنانی در این نشست گفت :امروز دولت

آمریکا به باجخواهی مالی از کش��ورهایی مثل چین،
روسیه و حتی اروپا میپردازد و از طرف دیگر میبینیم
که آمریکا ش��روع به باجخواهی امنیتی کرده است.
خرازی اضافه ک��رد :ما امروز در حال��ی چهلمین بار
پیروزیانقالبراجشنمیگیریمکهدنیابایکبحران
جدی روبرو است ،بعد از ناکامی فاشیسم و کمونیسم
امروز شاهد ناکامی لیبرالیسم و کاپیتالیسم هستیم.
آنچه در اروپا و آمریکا اتفاق میافتد نشان میدهد که
لیبرالیسم با مشکالت جدی مواجه است.
همچنین محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه طی
سخنانی در نشس��ت بررسی سیاس��ت خارجی 40
ساله جمهوری اس�لامی با اشاره به اینکه جمهوری
اسالمی عالوه بر اصل عزت ،حکمت و مصلحت دو
مبنای درونزایی و برونگرایی را در سطح جهان دنبال
میکند ،اظهار داشت :مردم به عنوان پایههای اصلی
اقتداروامنیتایرانفشارهایدشمنراخنثیمیکنند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی
ش��ورای نگهبان با اش��اره به
اینکه رون��د بررس��ی الیحه
بودج��ه س��ال  98در مجلس
شورای اسالمی ،روز  27بهمن
آغ��از میش��ود ،گف��ت :طبق
قانون ،تمامی مصوبات مجلس
میبایست بهتأیید شورای نگهبان برسد که بودجههای ساالنه نیز از
این قاعده مستثنی نیس��ت .وی با بیان اینکه الیحه بودجه  98نیز
میبایست مانند دیگر مصوبات مجلس بهتأیید شورای نگهبان برسد،
اظهار داشت :طبق قانون ،شورای نگهبان پس از دریافت مصوبات
مجلس درباره الیحه بودجه  ،98برای بررسی و اعالم نظر پیرامون
آن 10 ،روز فرصت دارد که میتواند با اس��تمهال از مجلس 10 ،روز
دیگ��ر به این زمان اضاف��ه کند .قائممقام دبیر ش��ورای نگهبان در
گفتوگو با تسنیم تصریح کرد :با توجه به اینکه زمان برای بررسی و
ابالغ الیحه بودجه 98تا پایان س��ال محدود اس��ت و قانون بودجه
میبایست از ابتدای سال آینده اجرا ش��ود ،بنابراین ،این آمادگی در
ش��ورای نگهبان وجود دارد که مصوبات پیرامون الیحه بودجه 98
بهطور روزانه به شورای نگهبان ارسال شود تا آنها را بررسی و اعالم
نظر کنیم.

هرگز بخشی از تحریمها
علیه ایران نخواهیم بود
«اسعد العیدانی» استاندار بصره
عراق در جریان برگزاری جشن
چهلمی��ن س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایران در محل
کنس��ولگری ای��ران در بصره
اظهار داشت :بصره حتی یک
روز ه��م نمیتوان��د بخش و
جزئی از سامانه تحریمهای (آمریکا) علیه جمهوری اسالمی ایران
باشد و هرگز نخواهیم پذیرفت که کشور همسایه ما از طریق عراق
مورد آزار و اذیت قرار گیرد ،عراق باید الگوی صلح در منطقه باش��د.
وی خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران اولین طرفی بود که از
عراق در خالل بحران داعش حمایت کرد و کنار کشورمان قرار گرفت
و شهدایی تقدیم کرد و جانفشانیهایی از خود نشان داد و همچنین
بسیاری از ملتهای جهان را هم یاری رسانده است .العیدانی اظهار
داش��ت :ما بهعنوان دولت محلی بصره از شرکتهای بزرگ ایران
برای مشارکت در بازس��ازی این استان دعوت میکنیم .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،استاندار بصره تأکید کرد پس از گذشت چهل سال
از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران امروز در اوج قدرت خود قرار دارد با
وجود چالشهایی که با آن روبهرو است ،ایران امروز قویتر از 10سال
پیش و 10سال پیش هم قویتر از بیست سال پیش از آن بوده است.

نداسا به شناور موشکانداز جدید
مجهز شد
جدیدترین شناور تندرو موشک
انداز ساخت جمهوری اسالمی
ایران در نمایش��گاه اقتدار۴۰
رونمایی شد .این شناور تندرو از
نوع دوبدنه (کاتاماران) است و
 ۱۶متر طول ۵ ،متر عرض و ۶۵
سانتیمتر آبخور دارد .بر روی
این قایق تندرو ،مقر نصب النچر موشکهای کروز ضدکشتی قرار
گرفته که با توجه به ابعاد آن به نظر میرسد ،می تواند موشکهای
کروز «ظفر» و «نصر» را برای انهدام اهداف خود حمل و شلیک کند.
به گزارش فارس ،ابعاد و ظاهر این ش��ناور تندرو ،شباهت زیادی به
قایق رزمی و مینریز  14Mدارد که حاکی از ایجاد تغییراتی بر روی
بدنه آلومینیومی این شناور است .بهرهگیری از دو موتور ۱۳۰۰اسب
بخاری ،سرعت ۴۵گره دریایی معادل ۸۳کیلومتر بر ساعت را برای
این شناور تندرو به همراه خواهد داشت .این شناور ،جدیدترین شناور
تندرو رزمی ایران از نوع دو بدنه (کاتاماران) است و پیش از این شناور
شهید ناظری با قابلیت حمل بالگرد توسط نیروی دریایی سپاه ساخته
ش��ده بود که هم اکنون در حال اج��رای ماموریت در آبهای خلیج
فارس است.

واشنگتن به دنبال تکرار
بحران سوریه در آمریکای التین
حسین امیرعبداللهیان دستیار
ویژه ریی��س مجلس در دیدار
جمع��ی از مقامات سیاس��ی،
پارلمانی و اساتید دانشگاههای
آمریکای التین و حوزه بالکان،
گف��ت :ما با افتخ��ار و صدای
بلن��د ،در چهلمی��ن س��الگرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران اعالم میکنیم که جمهوری اسالمی
ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریستها در منطقه غرب آسیا
حاکم شوند .وی افزود :ایران برخالف فشارهای ترامپ ،به کمک
مردم و نسل بزرگ جوان کش��ور ،با تمام توان در مسیر شکوفایی
اقتصادی ،به پیش میرود .به گزارش مهر ،امیرعبداللهیان افزود:
کاخ سفید با دخالت آشکار در تحوالت ونزوئال درصدد تکرار بحران
سوریه در آمریکای التین است .مادورو و گوآیدو از فرزندان ونزوئال
هس��تند و باید به جای مداخله خارجی ،گفتوگوی دولت قانونی و
معارضه مبنای کار قرار گیرد.

