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سياست

وطن امروز شماره 1497

فتنه
آیتاهلل ایمانی:

تطهیر سران فتنه
مقدمه فتنهای دیگر است

نماینده ولیفقیه در استان فارس تاکید میکند
تالش برخی افراد برای تبرئه و تطهیر سران فتنه،
مقدم��های برای راهاندازی یک فتنه دیگر اس��ت.
آیتاهلل اس��داهلل ایمانی با اشاره به اظهارات برخی
افراد برای تطهیر س��ران فتنه گف��ت :با روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید ،برخی به دنبال تطهیر
سران فتنهاند ،این در حالی است که تطهیر سران
فتنه مقدمهای برای فتنهای دیگر اس��ت و مردم
در مقاب��ل این اقدامات واکنش نش��ان میدهند.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس خبرگان رهبری
خاطرنش��ان کرد :تطهیر سران فتنه ،سبب ایجاد
فتنهای دیگر است و خواهناخواه این افراد بهدنبال
این هستند که فضاسازی کنند تا بتوانند مسؤوالن
را در مقابل فضای ساختهشدهای قرار دهند تا آنها
ناچار شوند مطابق این فضا نسبت به آزادی سران
فتنهتصمیمگیریکنند.

فرزندان شهدا طالب خون پدران
خود از فتنهگران هستند

غالمعل��ی حدادع��ادل ،رئیس
فراکس��یون اصولگرایان مجلس
ش��ورای اس�لامی در همایش
«راه روش��ن» که به مناس��بت
گرامیداش��ت س��الروز شهادت
شهید احمدیروشن در تاالر جابربن حیان دانشگاه
صنعتی ش��ریف برگزار ش��د با بیان اینکه س��ران
فتنه برای روشن ش��دن نتیجه انتخابات همراهی
نمیکردند ،تاکید کرد :نتیجه چنین اقدام آنها این
بود که فردی که  8س��ال نخس��توزیر جمهوری
اس�لامی ایران بود و نیز کسی که چند دوره رئیس
مجلس ش��ورای اس�لامی بوده ،به دنیا اعالم کرد
نظامی که براساس دین ایجاد شده است و رهبر آن
یک رهبر دینی اس��ت ،تقلب ک��رده که پس از این
بود که دشمنان انقالب اسالمی و نیز شیوخ مرتجع
منطقه و نوکر آمریکا این پیام را مانند هدیهای برای
خود دریافت کردند به طوری که هنوز که هنوز است
در این باره کتاب چاپ میکنند .به گزارش تسنیم،
وی در ادامه افزود :اینکه گفته شود اکنون بیاییم و
بگوییم سران فتنه بدون اینکه توبه کنند و از راه خود
بازگردند ،دوباره ه��ر هفته بیانیه بدهند و کارهای
دیگری بکنند ،ممکن نیست و این راه مسدود است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه 9
دی برای این ایجاد شد که فراموش نکنیم در فتنه
 88برای انقالب چه شهدایی داده شده است ،گفت:
فرزندان شهدای هستهای طالب خون پدران خود از
فتنهگرانی هستند که به آمریکا گرا دادند که به سراغ
تحریمها بروید و از آمریکا خواستند ملت ایران را با
تحریمها مجازات کند.
دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد باز هم تکذیب میکند؟

حضور تعدادی از زنان
برای شرکت در کنسرت رقص

بهرغم انکار مس��ؤوالن دانشگاه آزاد ،بعد از ظهر
دیروز تعدادی از بانوانی که بلیت کنس��رت رقص و
موس��یقی را خریداری کرده بودند ،مقابل دانشکده
هنر و معماری دانش��گاه آزاد ته��ران مرکز حضور
یافتند .به گزارش تسنیم ،روز شنبه خبری منتشر
شد مبنی بر اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری
اس�لامی ایران در یک ارگان رس��می کش��ور ،قرار
است کنس��رت عجیبی با عنوان کنسرت «رقص»
و «موس��یقی» برگزار شود .براساس این خبر که با
ارائه تصاویری از سایت بلیتفروشی و جزئیات دیگر
مخابره شد ،این کنسرت قرار بود در دانشکده هنر و
معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز برگزار شود.
با این حال پس از انتشار این خبر ،مسؤوالن دانشگاه
آزاد و بویژه طه هاشمی ،معاون فرهنگی دانشگاه از
اساس منکر وجود چنین کنسرتی شده و تسنیم را
به انتشار اخبار کذب متهم کردند .همچنین روابط
عمومی دانش��گاه آزاد نیز در فحشنامهای که روی
خروجی خود با عنوان تکذیب خبر تسنیم منتشر
کرد ،این خبرگزاری را به داش��تن اغراض سیاسی
در انتش��ار این «خب��ر کذب» متهم ک��رد .با این
حال همانطور که پیشبینی میش��د ،بهرغم انکار
مسؤوالن دانش��گاه آزاد ،بعد از ظهر دیروز ،تعدادی
از بانوانی که بلیت این کنس��رت را خریداری کرده
و از لغو یکباره آن توسط مسؤوالن دانشگاه آزاد که
در پی انتش��ار خبر تس��نیم صورت گرفت اطالعی
نداشتند ،در مقابل دانشکده هنر و معماری دانشگاه
آزاد تهران مرکز حضور یافتند .یکی از این بانوان در
گفتوگو با تسنیم میگوید :ما بلیت مراسم رقص
و آواز را از س��ایت تخفیفان خریداری کرده بودیم،
اما امروز(یکش��نبه) که برای تماشای این مراسم به
دانش��کده هنر و معماری آمدی��م ،با کمال تعجب
حراست این دانشگاه گفت ،چنین مراسمی به هیچ
عنوان وجود نداش��ته و سر شما را کاله گذاشتهاند،
اما ما برای پیگیری مراسم با سایت تخفیفان تماس
گرفتی��م ،آنها به ما گفتند از حراس��ت دانش��گاه با
م��ا تم��اس گرفتند و این مراس��م را لغ��و کردند و
ط��ی روزهای آینده پول ش��ما را عودت میدهیم.
مستندات حضور این بانوان در مقابل دانشکده هنر
و معماری دانش��گاه آزاد تهران مرکز نیز در صورت
تمایل مسؤوالن دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد.
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نمایش بمب متحرک ایران در رزمایش ارتش ،اسرائیل را لرزاند

وحشت نتانیاهو از پهپاد انتحاری

گروه سیاس�ی :پهپ��اد انتحاری ای��ران که در
رزمای��ش محم��د رس��ولاهلل ب��رای اولینبار
رونمایی ش��د موج��ی از خبرها و تحلیلهای
رس��انههای غربی ،عربی و صهیونیستی را در
پی داشته اس��ت .از نظر رسانههای غربی این
رزمایش پیام بس��یار مهمی برای کش��ورهای
ع��رب منطقه و اس��رائیل داش��ته اس��ت .به
گزارش «وطن امروز» ،بنیامین نتانیاهو اولین
کسی است که به رزمایش محمدرسولاهلل در
ایران واکنش نش��ان داد .او نتوانست نگرانی و
ترس خود را از دس��تاوردهای جدید نیروهای
نظام��ی ایران پنه��ان کن��د و در گفتوگو با
سناتور لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه
و جنگطلب کنگره آمریکا با اش��اره به پهپاد
انتح��اری ایران که در ای��ن رزمایش رونمایی
شد ،گفت« :امروز ایران رزمایشی با یک پهپاد
انتحاری برگزار کرد .من نمیخواهم ش��ما را
قانع کنم اما همانطور که خودتان میبینید ،مهمترین
وظیفه ما در حال حاضر این است که از دستیابی این
رژیم خطرناک به سالح هستهای جلوگیری کنیم!» او
همچنین در این دیدار درباره تواناییهای دفاعی ایران
بویژه پیشرفتهای چشمگیر ایران در حوزه پهپادها
به آمریکا هش��دار داده اس��ت .شبکه خبری العربیه
نیز با انتش��ار خبر س��اخت این پهپاد انتحاری ،از آن
بهعن��وان بمب متحرک ایران یاد کرد و نوش��ت :این
پهپاد ب��رای حمالت هوایی ،زمینی ،حمله به ناوها و
اهداف در حال حرکت طراحی شده است .این شبکه
نام این پهپاد را «یاس��ر» عنوان کرده است اما اضافه
ک��رده که احتمال دارد پهپاد «رعد» نیز جزو یکی از
همین بمبهای متحرک یا پهپادهای انتحاری باشد.
به گزارش این شبکه ،پهپاد یاسر برای اولین بار سال
گذشته توسط نیروهای نظامی ایران معرفی شد .این
پهپاد میتواند برای  10س��اعت پرواز داشته باشد و
تصویرب��رداری  360درج��ه دارد .برخی تحلیلگران
غربی میگویند پهپاد یاس��ر از روی پهپاد آمریکایی
«اسکن ایگل» ساخته شده است .ایران در ماه دسامبر
س��ال  2012بود که اعالم کرد  3فروند پهپاد اسکن
ایگل از س��اختههای شرکت بوئینگ را که به مناطق
مرزی کش��ور وارد شدهاند ،به دس��ت آورده است .با
این حال اگ��ر مدل پهپاد انتحاری امتحانش��ده در
رزمای��ش اخیر ،از نوع رعد  85باش��د ،باید گفت این
پهپاد بومی است و بهوسیله کنترل از راه دور هدایت
ش��ده و به بمب تبدیل میشود .سایت واینتنیوز ،از
س��ایتهای صهیونیستی که سعی داشت خبر تولید
پهپ��اد انتحاری ایران را بیاهمیت جلوه دهد ،باز هم
به این مس��اله اعتراف کرد اگر قرار باشد این پهپاد به
دست حزباهلل و حماس بیفتد ،میتواند برای اسرائیل
خطر بزرگی محسوب ش��ود .ران بنیشای ،تحلیلگر
این س��ایت با اش��اره به خبر رونمایی از پهپاد جدید
انتحاری ایران نوش��ت« :این پهپاد به دلیل حجم باال
و ب��رد کوتاهی که دارد نمیتواند جنگافزار مهمی از
نظر اس��رائیل باشد اما مشکل زمانی برای اسرائیل به
وجود میآید که این پهپ��اد از فاصله نزدیکتری به

گروه سیاسی :الیاس نادران ،نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی که همواره با مواضع قاطعاش
در برابر فتنه  88شناخته میشود ،شنبهشب در برنامه
«نگاه یک» به ناگفتههایی در این زمینه اشاره کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،طراحیهای پشت صحنه
فتنه ،استنادات مضحک کروبی درباره تهمت تقلب و
ادعایی از هاشمی رفسنجانی در این زمینه که سرانجام
دروغ از آب درآمد ،از جمله موضوعاتی بود که نادران
در آستانه پنجمین سالگرد حماسه 9دی به آن اشاره
کرد .نماینده مردم تهران همچنین ضمن اش��اره به
حماس��ه بزرگ 9دی تاکید کرد جریان اصالحطلب
باید تکلیف خود را با جریان برانداز مشخص کند .در
ای��ن برنامه که قرار بود با حضور  2فعال سیاس��ی و
صاحبنظر از طیفهای اصالحطلب و اصولگرا برگزار
ش��ود ،تنها الیاس نادران ،نماینده م��ردم تهران در
مجلس حاضر بود و نماینده طیف اصالحطلب حاضر
به گفتوگو و مناظره در این برنامه نشد .مجری برنامه
در این باره تأکید کرد :ما از ش��ماری از فعاالن طیف
اصالحطلب دعوت کردیم تا در برنامه حاضر شوند اما
هیچیک از آنها دعوت ما را نپذیرفتند و حاضر نشدند
در برنامه حضور یابند و اس��امی آنه��ا را نیز بهدلیل
اینکه تهیهکننده برنامه اجازه نمیدهند ،نمیتوانیم
بیان کنیم .در ادامه برنامه نادران در بخشی از روایت
خود درب��اره اتفاقات پیشآم��ده در زمان انتخابات
ریاستجمهوری دهم گفت :سال  88رفتیم خدمت
آقای کروبی .میگفت تقلب شده .گفتیم چرا؟ گفت
احمدینژاد صندوقهای رای را از روس��یه وارد کرده
که ای��ن صندوقها  2جداره اس��ت .یک ج��داره را
پ��ر کردند از رای به احمدینژاد .م��ردم رای خود را
داخ��ل جداره دوم ریختند و ج��داره این صندوقها
گروه سیاس�ی :بی��ش از  30نفر از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی طی نامهای به محمد سرافراز ،خواستار
ق ژنو در رس��انه ملی ش��دند.
حض��ور منتق��دان تواف 
نمایندگان مجلس پیش از این نیز در  2نامه جداگانه
به رئیس سابق سازمان صدا و سیما این درخواست را
ارائه کرده بودند که بنا به برخی دالیل با درخواس��ت
آنها مخالفت ش��ده بود .به گزارش تسنیم ،در بخشی
از ای��ن نامه خطاب به محمد س��رافراز آمده اس��ت :با
توجه به اصل  175قانون اساس��ی که تصریح میکند:
«در صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران ،آزادی
بیان و نش��ر افکار با رعایت موازین اس�لامی و مصالح
کش��ور باید تأمین گردد» و ب��ا توجه به تأکید جناب
آق��ای روحانی ،رئیسجمهور محترم در پیامش��ان به

نما
روحانی :اقتدار ملی فقط در برد موشک نیست!
حس�ن روحانی دیروز گفت که اقتدار ملی
تنه�ا با برد موش�کها بهدس�ت نمیآید.
ب�ه گ�زارش «وط�ن ام�روز» ب�ه نق�ل از
خبرگزاریها ،روحانی در بیس�تونهمین
دوره تجلی�ل از تولیدکنندگان برتر بخش
کش�اورزی گف�ت :پیش�رفت در ح�وزه
کش�اورزی ،قدرت و اقتدار مل�ی ما را باال
میبرد البته برخی اقتدار ملی را در برد موشک میدانند و البته نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروهای
امنیتی قدرت و اقتدار ما هستند اما اگر در کشور انواع سالح داشته باشیم اما برای گوشت ،گندم ،جو ،روغن
و ...به دیگران نیازمند باش�یم و دس�ت ما به بیرون دراز باشد ،اقتدار حاصل نمیشود .اظهارات حسن روحانی
درب�اره مح�دود نبودن اقتدار ملی به توان دفاعی درحالی اس�ت که جواد ظریف نیز چندی پیش و در همایش
دیپلماس�ی هس�تهای ادعا کرد مذاکرات او امنیت ملی را در ایران افزایش داده است .البته این ادعای ظریف با
واکنش مقامات نظامی ایران مواجه شد و آنها به دولت یادآوری کردند اگر اقتداری در پشت میز مذاکره باشد
نیز به دلیل اقتدار و صالبت نیروهای مس�لح کش�ور است .ادعای ظریف حتی اعتراض امیر سرلشکر صالحی،
فرمانده کل ارتش را نیز به همراه داشت .امیر صالحی در اینباره اظهارداشت :نیروهای مسلح هیچ چشمداشتی
به مسائل سیاسی و دیپلماسی ندارند و تعجب میکنیم برخی کار ما را با مسائل دیپلماسی و مذاکرات مرتبط
میکنند .وی افزود :کار ما آمادگی است و هیچ چشمداشتی به موفقیت ،عدم موفقیت یا توقف مسائل دیپلماسی
نداریم و روزبهروز بر آمادگی خود میافزاییم .البته این اولین اظهارنظر جنجالی ظریف در این حوزه نبود .او سال
گذشته و در دانشگاه تهران نیز در اظهارنظری عجیب مدعی شده بود که توان دفاعی ایران با یک بمب آمریکا
از کار خواهد افتاد! این اظهارنظر هم با واکنشهای فراوانی مواجه شد .در کنار نظامیان که از وزیر امور خارجه
خواستند اظهارنظرهای غیرمسؤوالنه نکند؛ کارشناسان و متخصصان امور دیپلماسی نیز این اظهارنظر ظریف را
مغایر آداب و هنر دیپلماسی دانستند .ناصر نوبری ،دیپلمات باسابقه کشورمان در اینباره به «وطن امروز» گفت:
هنر یک دیپلمات بویژه کس�ی که در حال مذاکره با قدرتهای بزرگ است ،باید این باشد که داشتههای ملت
خود را بهعنوان ظرفیت و فرصت و امتیاز مذاکره ببیند .وی افزود :دیپلماسی حتی میگوید امکانات و فرصتها
را باید بزرگنمایی کرد تا امتیازات الزم را برای مردم بگیریم .نوبری با بیان اینکه این جزو بدیهیات و اصول اولیه
دیپلماس�ی است ،تصریح کرد :قطعا دیپلماتهای ما باید از توان و ظرفیت کمنظیر دفاعی ایران برای پیشبرد
اهداف خود در مذاکرات هستهای استفاده کنند .گفتنی است؛ سال گذشته برخی نمایندگان مدعی شده بودند
دولت با برگزاری رزمایشهای نظامی مخالفت کرده است که البته این موضوع از سوی برخی مقامات تکذیب شد.

اسرائیل رهگیری و هدایت شود و به دست نیروهای
حزباهلل و حماس بیفت��د ».وی در ادامه تاکید کرد:
در این صورت میت��وان گفت این جنگافزار نتیجه
ه��ر جنگی را تغیی��ر میدهد .از نظ��ر این تحلیلگر
صهیونیست ،هدف اصلی ایران از رونمایی این پهپاد

در موقعیت کنونی این کشور ،نشان دادن قدرتش در
تنگه هرمز به آمریکا و متحدان عربش در منطقه است
که درباره این شاهراه حیاتی نگرانیهای زیادی دارند.
این پهپاد میتواند کشتیها را هدف قرار داده و آنها را
منفجر کند و از این منظر این مساله برای کشورهای

الیاس نادران ناگفتههایی از فتنه  88را مطرح کرد

صندوقهای خندهدار کروبی و حرف عجیب هاشمی
به ش��کلی بود که خود به خ��ود رای مردم را از بین
میبرد و موقعی که رای صندوقها را شمردند فقط
رای احمدینژاد مانده بود! وی همچنین با اشاره به
مالقاتش با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در
آن زمان اظهار داشت :خدمت آقای هاشمی رفتیم.
آقای هاش��می هم گفت موسوی و کروبی معتقدند
تقلب ش��ده .گفتیم مستنداتش��ان چیست؟ آقای
هاش��می گفت یکی از روحانیون مجمع تشخیص
گفت یکی از معاونان من روز  15خرداد (یعنی یک
هفت��ه قبل از روز رایگیری) به یکی از روس��تاهای
اط��راف اراک رفته بود .یک بن��ده خدایی را دید که
انگشتش جوهری اس��ت گفت چرا انگشتت
جوهری اس��ت؟ جواب داد ما به ش��ورای
ش��هر رفتیم و به احمدینژاد رای دادیم
( 15خ��رداد) و  50هزار تومان گرفتیم.
بعدها در مجمع تش��خیص وقتی آن
روحان��ی را ب��ا هاش��می روبهرو
کردی��م؛ آن روحانی منکر این
داستان ش��د و خطاب به آقای
هاش��می ب��ه اعت��راض گفت
من ک��ی چنی��ن حرفی
به ش��ما زدم؟ که آقای
هاشمی گفت برای من
س��وءتفاهم شده بود! و
بع��د از موضوع عبور
کرد!

■■روایتی بیاننشده از مالقات کمیته 6نفره با
میرحسین
ن��ادران به دی��دار کمیته 6نفره ب��ا کاندیداهای
معترض اش��اره و روایت��ی از آن ارائه کرد .وی گفت:
ما با آقای موس��وی ،هاشمی ،کروبی ،رضایی و افراد
مختلف دیگری هم مالقات داش��تیم؛ در جلسهای
که با میرحسین داشتیم ،او اصرار داشت تقلب شده
و باید انتخابات ابطال ش��ود ،البته در جلسه اول این
موضوع را اظهار نکرد اما جلس��ه دوم تصریح کرد ،او
میگفت دولت ماه گذش��ته سود سهام عدالت را به
م��ردم داده و این تقلب اس��ت! نماینده مردم تهران
در مجلس افزود :حرف ما به او این بود :ش��ما چرا
ای��ن کار را در ماه گذش��ته اع�لام نکردی اما
حاال که رأی نی��اوردهای این کار را میکنی؟
این مس��اله نه تقلب است نه تخلف ،چون به
روال ع��ادی حتی آقای هاش��می
تا  2هفته ب��ه انتخابات در
رسانه ملی حاضر میشد و
گزارش اقدامات خود را ارائه
میکرد .وی بیان کرد :اینها
هیچ چیز دیگر نداشتند،
آقای ابوترابیفرد به
ایشان گفت آقای
موس��وی ،اگر شما
بر نظر خودت اصرار
داری بی��ا در یک

س رسانه ملی:
نامه نمایندگان مجلس خطاب به رئی 

زمینه حضور منتقدان توافق ژنو را در رسانه ملی فراهم کنید
همایش اعتدال مبنی بر اینکه «اداره جامعه ما با عالئق
و س�لائق گوناگون بدون دانش ،گفتوگو و سعهصدر
امکانپذیر نیست .باید با س��عهصدر با مسائل برخورد
کنیم و بگذاریم افراد حرفش��ان را بزنند» و همچنین
با توجه به ش��بههافکنیهای اخیر برخی از غربزدگان
درباره اصل برخورداری ملت ایران از انرژی هس��تهای
و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز در خصوص
موضوع هس��تهای و مذاکره ب��ا  5+1ضمن حمایت از
مذاکرهکنندگان تأکید فرمودهاند« :ملتبایدبیدارباشد،

بداند چه اتّفاقى دارد مىافتد تا بعضى از تبلیغاتچىهاى
مواجببگیر دشمن و بعضى از تبلیغاتچىهاى بىمزد و
مواجب  -از روى سادهلوحى  -نتوانند افکار عمومى را
گمراه کنند» جا دارد حضرتعالی این روال را تغییر داده
و ترتیبی اتخاذ دهید تا منتقدان و مدافعان توافقنامه
ژنو در برنامههای مختلف صدا و سیما حضور یابند و به
محاسن و معایب این پرونده بپردازند و زیا دهخواهیهای
طرف غربی و شبههافکنی تبلیغاتچیهای مواجب بگیر
داخلی را بیش از پیش برای افکار عمومی روشن کنند.

صادرکننده نفت در ح��وزه خلیجفارس مهم
خواه��د بود .در ادامه این تحلیل آمده اس��ت:
«این پهپاد ش��اید نتواند موشکهای در حال
حرکت را هدف ق��رار دهد اما بهخوبی از پس
تانکرهای نفتی یا هواپیماهای جنگی برمیآید.
دوربین تعبیهشده در آن نه برای تصویربرداری
و گرفتن اطالعات ،بلکه برای شناسایی هدف
و اطمینان حاصل کردن از این مس��اله است
که این پهپاد انتحاری دقیقا به هدف برخورد
میکن��د» .اما اگر این جنگاف��زار نظامی به
اس��رائیل برس��د چه خطری میتواند داشته
باشد؟ نویسنده این تحلیل در ادامه آورده است:
اگر این پهپاد به دس��ت ح��زباهلل یا حماس
بیفتد ،آنها میتوانند بهراحتی تاسیسات گازی
در مدیترانه یا هدفه��ای بزرگتر در مناطق
مرزی غزه و اسرائیل را هدف قرار دهند .پیش
از این نیز ایران اعالم کرده بود پهپادهای خود
را با بردی میسازد که بتواند به اسرائیل نیز دسترسی
داشته باشد .به همین دلیل در زمان رونمایی از پهپاد
شاهد  129اعالم شد این پهپاد بردی در حدود 1700
کیلومتر دارد و میتواند  24س��اعت به صورت ثابت
پ��رواز کند .این پهپاد همچنی��ن میتواند  8بمب و
موش��کی را که قادر به هدف ق��رار دادن اهداف ثابت
و متحرک هستند ،با خود حمل کند.
■■اخطار به  2ناو خارجی در چهارمین روز رزمایش
در چهارمی��ن روز از رزمای��ش مش��ترک
محمد رس��ولاهلل(ص) ،بهمنظور جلوگی��ری از نفوذ
دش��من به آبه��ای س��احلی ،یگانهای پ��روازی،
شناورهای سطحی ،قایقهای تندرو ،زیردریاییهای
سنگین کالس طارق و شناورهای بومی و بهینهشده
به اج��رای عملیات مینریزی پدافندی در گس��تره
دریای عمان و منطقه رزمایش پرداختند .همچنین
در پ��ی مینری��زی نیروه��ای مهاجم در راس��تای
آسیبرس��اندن به خطوط مواصالتی و محل عبور و
مرور شناورهای خودی ،نیروی دریایی ارتش بهمنظور
تامی��ن امنیت کش��تیهای تج��اری و نفتکش و باز
نگهداش��تن این خطوط با بهرهگی��ری از بالگردهای
 RHب��ه انجام عملیات مینروبی اق��دام کرد .در این
مرحله از رزمایش ،جنگندههای فانتوم نیروی هوایی
ارتش بهمنظور پش��تیبانی از یگانهای شناور نیروی
دریایی دیروز با شلیک موشکهای ماوریک 1نسبت
به انهدام اهداف شناور دریایی اقدام کردند .همچنین
امیر سیاری ،فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران از اخطار به  ۲ناو متعلق به کشورهای
فرامنطقهای توسط این نیرو خبر داد و گفت این ناوها
پس از اخطار منطقه رزمایش ارتش را ترک کردند .به
گزارش تس��نیم ،فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:
در روزهای گذش��ته  2ناوشکن متعلق به کشورهای
فرامنطقهای در  2محدوده از رزمایش حاضر ش��دند.
وی افزود :به این  2ناوش��کن اخط��ار مجدد دادیم و
آنه��ا را وادار به ترک منطق��ه کردیم که بهدنبال این
درخواست ،ناوشکنهای یادشده منطقه را ترک کردند
و ما رزمایش را بهخوبی انجام دادیم.

مناظره حرفهای خ��ود را بگو و یک نفر موجه نیز
بیاید دفاع کند و ایشان گفت :من در مناظره شرکت
نمیکنم ،یک برنامه زنده به من بدهید و کسی حق
ندارد به من بگوید چه بگو و چه نگو! نادران با اشاره
به نقشهای مختلفی که افراد در فتنه بازی کردند،
تاکید کرد :جریان اصالحطلب باید نسبت به خائنان
به کش��ور اع�لام موضع کند .نماینده م��ردم تهران
حماسه  9دی را یک اتفاق ملی دانست که اختصاصی
به جناح خاصی ندارد و در این باره گفت :دوس��تان
اصالحطلب باید نسبت به خائنین به این کشور و نظام
اعالم موضع و دامن خود را پاک کنند و اآلن چنین
فرصتی است.
■■خسارات اقتصادی فتنه برای کشور و نظام
ن��ادران در بخش دیگ��ری از س��خنان خود به
خسارتهای اقتصادی فتنه برای کشور و نظام اشاره
کرد و در عین حال تاکید کرد این خس��ارات تنها به
موضوع اقتصادی برنمیگردد بلکه در حوزه مس��ائل
بینالمللی هم خسارات متعددی به کشور وارد کرد.
نادران گفت :خسارات فتنه منحصر در اقتصاد نیست،
اعتب��ار بینالمللی م��ا از بین رفت ،م��ا در مذاکرات
هستهای تا سال  87دست برتر را داشتیم که حاضر
بودند به ما امتیازهایی بدهند .این اقتصاددان تصریح
کرد :بعد از فتنه  88سختترین تحریمها علیه این
مل��ت و نظام ص��ورت گرفت ،تحری��م نفتی صورت
گرفت ،تحریمهای سنگین مالی که معیشت مردم را
مستقیماً تحت تأثیر قرار داد ،چهکسی چنین امیدی
را در دل دش��من ایجاد کرد؟ آنهایی که این فتنه را
ش��کل دادند و سعی کردند در بستر انتخابات ماهی
بگیرند باید پاسخگو باشند :این مسائل برای مردم و
کشور چه دستاوردی داشت؟
این نامه با اشاره به حق منتقدان توافق ژنو برای حضور
در آنتن زنده صدا و س��یما میافزای��د :این حق از آن
رو برای منتقدین  -که خیل عظیمی از تش��کلهای
دانشجویی و طالب ،نخبگان سیاسی و علمی ،رسانهها
و نماین��دگان مجلس هس��تند  -ضروری اس��ت که
در طول یک س��ال گذش��ته از سوی برخی رسانهها و
ش��خصیتها انواع و اقس��ام اتهامات و توهینها مانند
بیسواد ،بیشناسنامه ،افراطی ،مدافعان تحریم ،بزدل،
ترسو و ...متوجه منتقدان شده است .بدیهی است هیچ
یک از منتقدان ،با اصل مذاکره مخالف نیس��تند بلکه
همانطور که رهبر معظم انق�لاب تصریح کردهاند ،به
دلیل ماهیت استکباری طرف غربی ،نتایج این مذاکرات
را چیزی که مردم بپسندند ،نمیدانند.

دفاع

حماسه ۹دی چهره واقعی مدعیان
و فتنهگران را نشان داد

سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
به مناس��بت فرا رسیدن یوماهلل
نه��م دی پیامی ب��رای مقامات
لش��کری و کارکن��ان نیروهای
مس��لح صادر کرد .به گزارش تسنیم در بخشی از
این پیام آمده است« :حماسه نهم دیماه و حضور
عاشورایی مردم حماسهساز والیتمدار ایران اسالمی
در راهپیمایی آن روز نقطه عطفی در تاریخ انقالب و
برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن مسلمان
ایرانی به حساب میآید .حماسه نهم دی نماد عزت،
استقالل ،بصیرت و میثاق مردمی است که تا پای
جان برای حفظ اصول اس�لام و آرمانهای انقالب
اس�لامی و حضرت امام خمینی (ره) ایستادهاند و
با صدای رس��ا اعالم کردند که اگر دشمن در برابر
دین آنها بایس��تد در برابر تمام دنیای آنها خواهند
ایستاد .حماسه نهم دی تمام محاسبات دشمن را
ب��ه هم ریخت ،نهم دیماه نمایش بصیرت انقالبی
مردم ب��ود .بصیرتی که غبارها و نقابها را کنار زد
و چه��ره واقعی مدعیان و فتنهگران را نش��ان داد،
چهره کسانی که به خاطر رسیدن به قدرت از هیچ
تالشی حتی ضربه زدن به ریشههای انقالب و ارکان
رکین انقالب اس�لامی دریغ نکردند .چهره کسانی
که س��الها با نقاب انقالبیگ��ری در صفوف مردم
نفوذ کرده و والیتمداری را فقط در ش��عار و ظاهر
و ن��ه در عمل و رفتار از خودش��ان بروز داده بودند،
یقینا بزرگترین پیام حماس��ه نه��م دی ضرورت
بصیرتمداری و پرهیز از غفلت بود».

باید مراقب فتنههای آینده باشیم

سرلشکر سیدیحیی صفوی ،دس��تیار و مشاور
عال��ی فرمانده��ی معظم کل قوا با اش��اره به تالش
طراحان جنگ نرم در تضعیف پایههای نظام ،گفت:
وحدت و انسجام ملی از عوامل پیروزی کشور است
و طراحان جنگ نرم برای دس��تیابی به اهداف خود
در جمهوری اسالمی ایران به دنبال تضعیف جایگاه
رهب��ری و والیت فقیه ،ایجاد فاصله میان نخبگان و
جامعه ،کاهش محبوبیت نیروهای مس��لح در میان
مردم ،بر هم زدن وحدت سیاس��ی و انسجام ملی و
بیاعتماد کردن مردم به مسؤوالن و رسانههای ملی
هستند .به گزارش سپاه نیوز ،سرلشکر صفوی با بیان
اینکه دشمن دست از سر ملت ما برنخواهد داشت،
افزود :باید مراقب فتنههای آینده باشیم ،مبادا مسائل
سیاسی موجب شود از رفع مشکالت مردم و کشور
باز بمانیم ،ما مردم قانعی داریم و باید در مسیر رفع
مشکالت آنان گام برداریم ،رفع مشکالت اقتصادی و
ایجاد کار از نیازهای اصلی خانوادههاست.

امروز؛ تشییع پیکر سردار حمید
تقوی شهید دفاع از عتبات

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای از شهادت
سردار سرتیپ پاس��دار حمید تقوی از فرماندهان
قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس در حین انجام
ماموریت مستش��اری برای مقابله با تروریستهای
تکفیری و داعش در سامرا خبر داد .در این اطالعیه
آمده اس��ت :سردار سرتیپ پاس��دار حمید تقوی
پ��س از دوران دفاع مقدس در عرصههای مختلف
پاسداری از انقالب اسالمی و مقابله با دشمنان اسالم
و جبه ه مقاومت و بیداری اسالمی نقشآفرینیهای
ارزش��مند و ماندگاری داش��ته و سرانجام در حین
انجام ماموریت مستشاری به ارتش و بسیج مردمی
عراق ب��رای مقابله ب��ا تروریس��تهای تکفیری و
داعش در ش��هر س��امرا و در جوار مرقد مطهر امام
عسگری(ع) به شهادت رسید .به گزارش ابنا ،سردار
حاج حمید تقوی یک��ی از افتخارات منطقه کوت
عبداهلل مرکز شهرس��تان کارون و فرزند روس��تای
ابودبس روس��تایی از توابع بخش مرکزی اهواز در
درگیریهای منطقه بلد در اس��تان صالحالدین به
درجه رفیع ش��هادت نائل آم��د .این مجاهد بزرگ
عصر روز ش��نبه هدف تکتیرانداز تکفیری داعش
قرار گرفته و به ش��هادت رسید .همچنین مراسم
تشییع پیکر پاک سردار شهید تقوی امروز دوشنبه
س��اعت  ۹صبح در حسینیه عاش��قان ثاراهلل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی واقع در تهران ،انتهای
پیروزی ،میدان شهید کالهدوز برگزار و سپس برای
تشییع و خاکسپاری در زادگاهش به اهواز منتقل
خواهد شد .مجمع پیشکس��وتان جهاد و شهادت
جبهه سوسنگرد نیز اعالم کرد :مجاهد شهید حاج
حمید تقوی سردار دالور جبهههای جنگ در دفاع
از عتبات عالیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد و
به پدر ،برادر و دوستان شهیدش پیوست.
تکذیبیه

وزارت امور خارجه
ارسال نامه به عربستان را تکذیب کرد

ی��ک مق��ام مس��ؤول در وزارت امور خارجه
ارس��ال نامه به عربس��تان را تکذیب کرد و گفت:
آخرین نام��ه ایران ب��ه وزرای خارجه ،نامه دکتر
ظریف به همتایانش در دنیا بوده و نامه جدیدی
برای عربستان ارسال نشده است .این مقام ارشد
وزارت امور خارجه یکش��نبه ش��ب در گفتوگو
با ایرنا در پاس��خ به س��والی درباره صحت و سقم
اخبار برخی رسانهها مبنی بر ارسال نامه از ایران
به دولت عربستان ،وجود چنین نامهای را رد کرد و
افزود :بعید است خارج از مجموعه دولت نیز چنین
اقدامی صورت گرفته باشد .برخی رسانهها به نقل
از یک منبع آگاه گزارش داده بودند که ایران 7روز
پیش در نامهای به دولت عربستان خواستار تفاهم
بر س��ر مس��ائل منطقهای ،مذاکرات هستهای و
قیمت نفت شده است.

