
اخبار كشور

عظیمی میرآبادی، مدیر انجمن سینمای انقالب:
بودجه جشنواره مقاومت

 از یک فیلم سینمایی معمولی کمتر است
دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: پس از پایان جشنواره، 
هزینه ها را به صورت شفاف اعالم می کنیم اما فعال بدانید که هزینه جشنواره امسال 
از یک فیلم معمولی دفاع مقدســی هم کمتر است. در آستانه برگزاری شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« نخستین نشست خبری این جشنواره، پیش از 
ظهر دیروز )شنبه ۲۹ شهریورماه( با حضور مهدی عظیمی میرآبادی دبیر این دوره 
از جشنواره و سید احد میکائیل زاده معاون ارتباطات و اطالع رسانی به صورت مجازی 
برگزار شد. عظیمی میرآبادی دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در 
این نشست آنالین، پیرامون تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره گفت: فضایی که علیه 
سینمای دفاع مقدس و جشنواره مقاومت بود، جوری وانمود می کرد که آثاری برای 
برگزاری هر ساله جشنواره نیست اما تجربه امسال نشان داد می توان با برنامه ریزی 

بهتر، زمینه را برای دریافت بیشتر آثار فراهم کرد.
عظیمی درباره میزان بودجه جشــنواره هم گفت: جشــنواره بین المللی فیلم 
مقاومت هزینه باالیی ندارد. هزینه این جشنواره از یک فیلم سینمایی معمولی دفاع 
مقدســی هم کمتر است؛ این در حالیست که در یک فیلم سینمایی ۴۰ نفر درگیر 
می شــوند اما ما با این رویداد ۱۰ هزار نفر را درگیر و همراه جشنواره فیلم مقاومت 

کردیم.پس از پایان جشنواره فیلم مقاومت هزینه ها را اعالم می کنیم.
دبیر شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت درباره دو بخشی شدن زمان برگزاری 
جشنواره هم یادآور شد: حجم برنامه ها باال بود و باید دو زمان را برای برگزاری در نظر 
می گرفتیم. وقتی بحث مدافعان سالمت مطرح شد نیاز به زمان مناسب برای دیده 

شدن آثار این بخش داشتیم.
وی درباره شــیوه برگزاری آنالین جشــنواره مقاومت هم گفت: ما ترفندهایی 
برای برگزاری این جشنواره داریم که محرمانه است. ضمن اینکه ما آنچه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اعالم کرده اســت، رعایت می کنیم و برگزاری جشنواره از این منظر 
بدون تجمع مشــکلی ندارد. وی درباره بخش سیدالشهدا مقاومت اظهار کرد: بخش 
سیدالشــهدای مقاومت ادای دین و تکریم سردار سلیمانی است. امیدوارم حرکتی 

پیش برنده در راستای شناخت این شهید بزرگوار داشته باشیم.
وی افزود: در آیین افتتاحیه از خسرو سینایی، هادی مشکوه، غالمرضا جنت خواه 
دوســت، همایون رضا عطاردی و شهید حسین فهمیمی تجلیل می شود؛ همچنین 
در آیین اختتامیه از جمشید هاشم پور، محسن علی اکبری و جمال شورجه تجلیل 
می شود.جشنواره فیلم مقاومت این دوره کاماًل بین المللی است. در واقع، همه بخش ها 
به جز جشنواره جشنواره ها و فیلمسازان بسیجی، جهانی و بین المللی است. هشت 
هزار و۹۱۴ اثر به جشــنواره رســیده حدود پنج هزار عدد از ایــن آثار ملی و بقیه 
بین المللی است. در انتخاب آثار هم، فیلمی برنده خواهد شد که ارزش های بیشتری 

دارد. نه اینکه لزوما ایرانی باشد.
ضرب و شتم کارشناس »من و تو« 
به خاطر مخالفت با مواضع این شبکه

کارشناس شــبکه »من و تو« از بازداشت و ضرب و شــتم خود در استودیوِی 
این شــبکه خبر داد!  فربد طالیی پژوهشگر مطالعات راهبردی و امنیت بین الملل، 
که به تازگی به عنوان کارشناس در شبکه انگلیسی »من و تو« حضور یافته و به طور 
مستدل مواضع دیگر کارشناسان همسو با این شبکه را به چالش کشید، در روزهای 
اخیر خبرساز شده است. اما وی روز گذشته با انتشار ویدئویی، افشا کرد که به خاطر 

اظهاراتش در استودیوی شبکه »من و تو« هدف ضرب و شتم قرار گرفته است!
طالیی، همچنین در فضای مجازی نوشت: »االن وسط برنامه روبه رو به من حمله 
فیزیکی کردن و چند نفری ریختن سرم و االن هم دارن تحویل پلیس می دهندم.«

یکی دیگر از کارشناسان شبکه های خارج کشور نیز در واکنش به این اتفاق در 
فضای مجازی نوشت: »چندی قبل که نجاح محمد علی گفت که ]از سوی[ من وتو 
تهدید به قتل شده و می خواستند کتکش بزنند، گفتم اغراق می کند و ممکن نیست 
متولیان یک شبکه این طور رفتار کنند. امروز که شعبون خان ها، فربد طالیی را ظاهرا 
وســط برنامه کتک زدند، معلوم شد که نجاح شانس آورده و به لطف جثه بزرگ و 

سن باالیش نجات یافته.«
مجری مصری به دلیل حمایت از حجاب

 تحت پیگرد قرار گرفت!
»رضوی الشربینی« مجری بی حجاب سرشناس تلویزیونی مصر گفته بود زنان 

محجبه صد هزار برابر بهتر از زنان بی حجاب هستند.
به گزارش فارس، چندی پیش »رضوی الشــربینی« مجری معروف تلویزیونی 
مصر که خود بی حجاب اســت در مورد حجــاب اظهارنظر کرده بود و گفته بود که 
حجاب بسیار بهتر از بی حجابی است و زنان محجبه نزد خداوند بسیار برتر هستند. 
حاال پس از آن اظهارنظرها که با حمایت انبوه مردم مصر و بسیاری دیگر از کشورهای 

جهان قرار گرفت این مجری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که خانم شربینی که برنامه ای پربیننده با موضوع زنان 
در تلویزیون غیردولتی »ســی بی ســی« در مصر را اجرا می کند با وجودی که خود 
بی حجاب اســت، به صورت مستقیم به بیننده ها توصیه به پوشش و حجاب کرد و 
گفت که زنانی که حجاب دارند از بی حجاب ها بهتر هستند. عین عبارت او به نقل از 
رویترز چنین است: »زنانی که حجاب دارند صد هزار برابر بهتر از زنانی هستند که 
حجاب ندارند.« اظهارنظرهای مستقیم وی به شدت به ارکان بی حجابی که حکومت 
فعلی مصر تاکید بر نهادینه کردن آن در جامعه مســلمان سنتی مصر دارد، برخورد 
کرده و پیش برندگان تفکر بی حجابی و تجدد قرن بیســت و یکمی حاکمیت فعلی 
این کشور او را به برهم زدن امنیت اجتماعی و نفرت افزایی بین زنان و اقشار جامعه 

متهم کرده و او را تحت پیگرد قانونی قرار داده اند.
به دنبال نشر اخبار مبنی بر پیگرد قانونی وی و همچنین ورود سازمان نظارت 
بر رســانه به این موضوع، بســیاری از انبوه مردم و حامیان این مجری در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی به شدت این اقدام حکومت مصر را محکوم کرده و هشتگ »من 
از رضوی الشربینی حمایت می کنم« را به سرعت در فضای مجازی دست به دست 
به اشتراک گذاشته و ابراز می دارند که او کار خطایی انجام نداده به جز اینکه محترمانه 

در مورد حجاب و تبعات آن صحبت کرده است. 
گلعلی بابایی، پژوهشگر دفاع مقدس:

دسترسی به اسناد جنگ بسیار آسان تر شده است
نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: اصوالً دسترسی به اسناد سخت است و 
چندان آسان نیست ولی االن با شکلی که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به 
وجود آمده خیلی آسان تر شده است و راحت تر می توان به اسناد دسترسی پیدا کرد. 
»گلعلی بابایی « پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدس به تسنیم گفت: بعد از اینکه 
آقای نائینی به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس آمد درِ مرکز را به روی همه باز 
کرد و به همه یگان ها، لشکرها، تیپ ها و مراکز استان ها اعالم عمومی کرد و گفت هر 
کس می خواهد بیاید و فایل مورد نظرش را بررسی کند و هرچه را بخواهد بگوید تا 
ما نسخه بندی کرده و به او بدهیم. البته طبیعتا دسترسی برای افراد شخصی که کار 
شخصی می کنند کمی سخت تر است. اصوال دسترسی به اسناد سخت است و چندان 
آسان نیست ولی االن با شکلی که در مرکز اسناد به وجود آمده خیلی آسان تر شده 

و راحت تر می توان به اسناد دسترسی پیدا کرد.
وی همچنین بیان کــرد: بعد از اینکه کتاب »کالک هــای خاکی« آقای عزیز 
جعفری در آمد، حضرت آقا در جلسه ای که فرماندهان حضور داشتند به کتاب  اشاره 
کردند و گفتند از شما فرماندهان می خواهم برای چنین کاری همت کنید. نه تنها 
در آن جلســه، بلکه در چند جلسه دیگر هم مطرح کردند که خاطراتتان را بگویید؛ 

اما نمی دانم چرا نمی شود؟
بابایی ادامه داد: یکی از کم کاری هایی که آقایان باید پاســخگو باشند همین از 
دست دادن فرصت فرماندهان بعثی بود. اگر یک فرمانده عراقی در مورد شهید همت، 
باکری، خرازی، قاســم سلیمانی و... حرف بزند خیلی بهتر به دل می نشیند تا اینکه 
خودمان بگوییم.بســیاری از اینها مانند سلطان تکریتی، ماهر عبدالرشید و دیگران 
ُمردند ولی افرادی مثل وفیق السامرایی هنوز هستند و باید سعی کرد از آنها مصاحبه 

گرفت. باید مستندهایی ساخت که اینها بیایند در آن صحبت کنند.
»کالشینکف های آمریکایی« روی آنتن سیما رفت

مجموعه مســتند »کالشینکف های آمریکایی« با روایت اسناد و مسائل ناگفته 
درباره هشــت سال دفاع مقدس و با هدف پاسخگویی به شبهات مطرح شده درباره 
این موضوع، از شــب گذشته روی آنتن شبکه مستند سیما رفت و در شش قسمت 
۴۰ دقیقه ای پخش می شــود. داوود مرادیان، کارگردان مجموعه »کالشینکف های 
آمریکایی« به کیهان گفت: این مجموعه مستند به ماجراهایی ناگفته چون عضویت 
صدام در ســازمان سیا و به قدرت رسیدن وی، عضویت سران ارتش رژیم پهلوی در 
سیستم نظامی صدام و مشــاوره های آنها برای حمله به ایران، نقش دولت موقت در 
کــم توانی قدرت مرزی ایران، چرایی ادامه یافتن دفاع مقدس از نگاه اســناد جهانی 
و... می پردازد.  کارگردان »کالشینکف های آمریکایی« قالب این مستند را آرشیوی- 
مصاحبه ای معرفی کرد و افزود: اغلب اســناد در این مســتند، برای اولین بار افشــا 

می شوند. این سندها را از کتاب های عربی و انگلیسی ترجمه نشده به دست آوردیم.

ذوالفقاری: حركت زائران اربعین به مرزها 
ممنوع است

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور گفت: حرکت 
زائرین به سمت مرزهای عراق ممنوع است و خواهش 

می کنم مردم عزیز این کار را نکنند.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در 
جلسه ستاد مرکزی اربعین گفت: اهمیت جان زائران باعث شده 
که دولت عراق تا این لحظه مجوزی برای حضور آنها در مراسم 
پرشــکوه اربعین حسینی صادر نکند. جز حفظ سالمت زائران 
بحث های دیگر یا مسائل سیاسی مطرح نیست و از مردم عزیز 
کشورمان و موکب داران تقاضا دارم که به شایعات توجه نکنند.
وی افزود: برخی اخبار جعلی در رسانه ها و فضای مجازی 
کشور عراق مطرح شــده که با بررسی های صورت گرفته فاقد 
اصالت بوده است. برخی از عشایر و دوستانی که با موکب داران 
ایرانی ارتباط مستقیم دارند از موکب داران ایرانی برای حضور در 
مراسم اربعین دعوت کرده اند، اما صرفاً دعوت عشایر و شیوخ 
عراقی که ارتبــاط نزدیکی با موکب داران ایرانی دارند کفایت 
نمی کند؛ چرا که باید مجوز ورود به کشــور عراق را دولت این 

کشور صادر کند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با بیان این مطلب که 
اگر دولت عراق مجوزی صادر نکند امکان تردد به این کشــور 
وجــود ندارد، گفت: از مردم عزیز و موکب داران گرامی و همه 
خدام عزیز حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( تقاضا دارم صرفاً به 
اخبار رسمی که عمدتاً از طریق صداوسیما و رسانه های رسمی 

توجه کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: فراخوان های صادرشده از نظر ما رسمیت 
ندارند. حرکت زائران به ســمت مرزهای عراق ممنوع است و 
خواهش می کنم مردم عزیز این کار را نکنند. به این دلیل که 
امکان ورود به کشور عراق برای برگزاری مراسم اربعین وجود 
ندارد، در مناطق مرزی هم امکانات الزم فراهم نشــده است و 

در این سو و آن سوی مرز عراق موکب نداریم.
به گزارش تسنیم، ذوالفقاری اضافه کرد: زائران اگر به مرز 
ایران با عراق بروند با ممانعت روبرو خواهند شــد؛ ضمن آنکه 
عراقی ها هم رســماً اعالم کرده انــد مرزها را باز نخواهند کرد. 
پس خواهشمندم که زائران به سمت مرز عراق حرکت نکنند؛ 
زیرا در این صورت با ممانعت نیروهای امنیتی و مسلح مواجه 

خواهند شد.

شهید سیدمرتضی آوینی)ره(: شاید جنگ خاتمه یافته 
باشد، اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

فرمانده کل سپاه پاسداران:

این هشدار جدی است
تمام عوامل ترور سردار سلیمانی را می زنیم

قوه قضائیــه در نظــر دارد مناقصه عمومــی یک مرحلــه ای واگذاری 
فعالیت های پشــتیبانی و خدماتی به شــماره )2099004813000010( را از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
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جمهوری اسالمی ایران
قوه قضائیه

چرایی سکوت علی)ع( 
در گرفتن حق خالفت

امام علی)ع(: »همانا می دانید که ســزاوارتر از دیگران 
به خالفت من هســتم. ســوگند به خدا! به آنچه که انجام 
داده اید گردن می نهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به 
راه شــود و از هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم نشود، 
و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار 
دارم، و از آن همــه زر و زیــوری که بــه دنبال آن حرکت 

می کنید پرهیز می کنم.«
نهج البالغه - خطبه ۷۴

پای درس علی)ع(

سرویس سیاسی-
فرمانده کل ســپاه در واکنش به تهدیدات و 
گزافه گویی های اخیــر رئیس جمهور آمریکا علیه 
ایران گفت: آقای ترامپ اگر تار مویی از ســر یک 
ایرانی کم شود؛ تمام کُرک  و پشم های شما را به باد 
می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه چیز را در 

عمل ثابت می کنیم.
سردار سرلشــکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران به جوسازی های اخیر آمریکایی ها مبنی بر 
قصد ایران برای ترور ســفیر آمریکا در آفریقای جنوبی! و 
اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ واکنش نشان داد و خطاب 
به وی گفت: آقای ترامپ انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان 
قطعی، جدی و واقعی است. شما فکر می کنید ما در برابر 
خون برادر شــهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی 
را می زنیم؛ ما کســانی را می زنیم که در شهادت این مرد 
بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و شما بدانید 
هر که در این ماجرا نقش داشــته است زده خواهد شد و 

این پیام جدی است.
گفتنی است چند روز پیش نشریه آمریکایی پالتیکو 
بــدون هیچ گونه مدرکی و صرفاً جهــِت دادن فرصتی به 
ترامپ برای خودنمایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
ماه نوامبر، مدعی شده بود که ایران قصد دارد برای گرفتن 
انتقام ترور سردار سلیمانی به دست تروریست های سنتکام، 
علیه یک دیپلمات آمریکایی اقدام کند! ادعایی که حتی با 
تکذیب رسمی و اظهار تعجب وزیر خارجه آفریقای جنوبی 

و آژانس امنیت دولتی این کشور مواجه شد.
بعــد از آن بود که ترامپ در پیــام توییتری، ایران را 
تهدید کرد و نوشت: »ایران ممکن است در حال طرح ریزی 
برای یک قتل هدفمند و یا حمله به آمریکا باشد تا انتقام 
]شهادت حاج قاسم[ سلیمانی را بگیرد. هر گونه حمله، به 
هر نوعی علیه ایاالت متحده با حمله ای هزار برابر قوی تر 

علیه ایران مواجه خواهد شد.«
وی همچنین، بامداد جمعه با تکرار این ادعا در جمع 
هواداران خود در ایالت ویسکانسین، در واکنش به برخی 
گزارش هــا مبنی بر تصمیم ایران برای گرفتن انتقام ترور 
سردار »قاسم ســلیمانی« تهدید کرد: »ما ضربه ای هزار 
برابر ســخت تر از چیزی که تــا االن به آن ها زده ایم، وارد 

خواهیم کرد.«
رئیس جمهــور آمریکا مدعی شــد در حــال حاضر 
»دســتورهای مکتوب« خود در این بــاره را به مقامات و 

دستگاه های مربوطه داده است.
بر همین اســاس بود که فرمانده کل سپاه پاسداران 
جمهوری اســالمی بــه اظهــارات تهدیدآمیــز ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد.
سردار سرلشــکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم صبحگاه 
فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل و 

حوزه مرکزی سپاه که در آستانه فرارسیدن هفته دفاع 
مقدس برگزار شــد؛ با گرامیداشت یاد و خاطره سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان سیدالشهدای 
مقاومت اظهار کرد: حاج قاسم که همچون خورشیدی 
در میان شــهیدان می درخشــد در وفاداری به اسالم، 
انقالب، والیت و ملت ایران بی بدیل بود؛ او سال گذشته 
در میان ما بود اما امســال به خدا پیوســته و در محضر 
اصحاب عاشــورا و مقربین الهی شاهد ادامه راه خود در 

مسیر جهاد است.
تا هر جا نشانه بگیریم می رویم
و دشمنانمان را تعقیب می کنیم

فرمانده کل سپاه جنگ ها را بهترین معیار برای نشان 
دادن عظمت و شــکوه ملت ها توصیف و تصریح کرد: هر 
ملتی در ارتفاع رهبر خود بزرگ می شود و شکوه می یابد 
و ملت ایران در تراز رفیعی که رهبرانش از انقالب و ایران 

ایجاد کرده اند بزرگ شده است.
وی بــا بیان اینکه امروز از عظمتی ماندگار به نام 
دفاع مقدس ســخن می گوییم کــه در دامنه قله ای 
ایســتاده که عاشــورا بر بلندای آن است، گفت: ملت 
ایــران در لحظه تولد یــک انقالب درگیر یک تهاجم 
همه جانبه شد و دشمنان دست به دست هم دادند تا 
نور خدا را در جنگی با ابعاد جهانی خاموش کنند؛ اما 
دفاع جانانه 8 ساله ما در دوران دفاع مقدس نظریه و 
الگوی جدیدی را در معرض همگان قرار داد که کیفیت 
و کمیت سالح ها، مساحت هندسی کشورها و اتصال 
جغرافیایی جنگی به جهان نمی تواند تضمین کننده 
پیروزی در جنگ باشــد؛ بلکه حقیقت قدرت در قلب 
و دل انســان های با ایمانی نهفته است که مصمم و با 

شوق شهادت به میدان می روند.
سرلشکر سالمی دفاع مقدس را عرصه تجلی ایمان به 
عنوان عامل اصلی پیروزی توصیف و تصریح کرد: برد پیش 
روی هر نیروی مسلحی در جنگ به افق های نگاه آرمانی 
او است نه برد سالح ها؛ ما تا هر جا نشانه بگیریم می رویم؛ 
امروز تا مدیترانه رفته ایم اما ادامه می دهیم و دشمنانمان 

را تعقیب می کنیم.

وی پاسداران را نشانه های برجسته فرزندان جهاد که 
دشمن را در زمین، هوا و دریا تعقیب می کنند و آرمان های 
بلندی دارند توصیف و خاطرنشــان کــرد: در دوران دفاع 
مقدس باتالق، هــور، ارتفاعات، قله هــا، میدان های مین 
وحتی الیه های دفاعی به ظاهر مستحکم نتوانستند مانعی 
در مســیر مردان این سرزمین ایجاد کنند و امروز نیز این 
روحیه مجاهدت و جانفشــانی در میان سبزپوشان حریم 

والیت جاری است.
آمریکا شکست خورده است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه اگر انقالب اسالمی 
ایران نبود، آمریــکا دنیا را می بلعید؛ گفت: انقالب ما بود 
که آمریکا را فرســوده کرد؛ آمریکای امروز فاقد نشــاط 
سیاســی و بی رمق و ناتوان در تحول و شکست خورده در 
میدان است و تمام مفاهیمی که آمریکا با آن با دنیا سخن 

می گفت شکسته اند.
وی بــا بیــان اینکه انقالب اســالمی، آمریــکا را از 
پناهگاه های راهبردی خود خارج و وارد میدان عمل کرد، 
گفت: امروز توان نظامی آمریکا نیز کهنه و قدرت پیروزی 
را از دست داده است؛ بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا در 
هیچ جنگی پیروز نشد مگر در ائتالف، که آن را هم نتوانست 

به منفعت تبدیل کند.
فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه شکســتن چهره 
آمریکا بازگشت ناپذیر اســت، گفت: امروز سهم آمریکا از 
جهان در حال کوچک شدن است، به دلیل آنکه قدرت های 
جدیدی در حال ظهورند و اسالم با ایفای نقش تمدنی در 

قامت یک قدرت ظاهر شده است.
وی افزود: قرن آمریکا با پایان قرن بیســتم به پایان 
رسید و به دلیل مقاومت انقالب اسالمی در مقابل ستمگری 
آنان، امروز در جای جای عالم آزادی خواهان و مســلمانان 
با الگوپذیــری از انقالب، برابر آمریکا صف کشــیده اند و 

قدرت ساخته اند.
سرلشکر سالمی با اشاره به وضعیت مناسبات سیاسی 
آمریکا اظهار کرد: از نظر سیاسی آمریکا امروز منزوی شده 
است؛ در موضوع تحریم تسلیحاتی حتی متحدان سنتی 
خود را نیز به همراه نداشت و تنها به دومینیکن متکی بود.

مکانیسم ماشه؛ مکانیسمی بدون گلوله!
ســردار ســالمی با بیان اینکه پایان آمریکا واقعیتی 
انکارناپذیر اســت، گفت: در موضوع مکانیســم ماشه نیز 
ماشه ای اســت که حتی اگر چکیده شود، گلوله ای از آن 

خارج نخواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز شعارهای انقالب 
اسالمی تا قلب آمریکا پیش رفته و از آمریکا چیزی جز 
دود، آتش و شکستن حرمت انسان ها در خیابان ها و 
ناتوانی در مدیریت بیماری و فروپاشــی نظام سالمت 
چیزی باقی نمانده است؛ انحطاط اخالقی تمام زندگی 
رهبر آمریکا را فراگرفته و آمریکایی که برای نشان دادن 
قدرت طناب مجازی بر گردن برخی حکام خودفروخته 

می اندازد تا مانور قدرت دهد، ما را تهدید می کند.
انتقام ما، جدی و واقعی است

فرمانده کل سپاه در واکنش به گزافه گویی های اخیر 
رئیس جمهــور آمریکا، خطاب به وی گفت: آقای ترامپ 
انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی، جدی و واقعی 
اســت، اما ما اهل شرف و شرافت هستیم و جوانمردانه و 
عادالنه انتقام می گیریم؛ شــما فکر می کنید ما در برابر 
خون برادر شــهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی 
را می زنیم؛ ما کسانی را می زنیم که در شهادت این مرد 
بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند و شما بدانید 
هر که در این ماجرا نقش داشته است، زده خواهد شد و 

این پیام جدی است.
وی افــزود: شــما ما را به حمله هــزار برابری تهدید 
می کنید؛ ما شما را می شناسیم؛ آن وقت که عین االسد را 
زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ می دهید و صدها موشک 

آماده کردیم که اگر زدید داشته هایتان را ویران کنیم.
دشمن همه  جا زیر دید ما است

فرمانده کل ســپاه در پایان با بیان اینکه دشمن همه 
جا زیر دید ما اســت و اگر الزم باشــد زیر تیر ما نیز قرار 
خواهد گرفت، تاکید کرد: آقای ترامپ اگر تار مویی از سر 
یک ایرانی کم شــود؛ تمام کُرک  و پشم  های شما را به باد 
می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه چیز را در عمل 

ثابت می کنیم.

عضو هیئت نظارت بر برجام مکانیزم ماشه را یک بازی تبلیغاتی 
از سوی آمریکایی ها دانست و گفت: هیچ دیپلماسی ای ضعیف تر از 
این نیست که یک کشــور امید و آینده خود را به سرنوشت دیگر 
کشورها وصل کند. ما اینجا بنشــینیم و به جای اینکه فعال عمل 
کنیم، منفعل باشیم و ببینیم در انتخابات آمریکا چه پیش می آید، 

مگر اوباما دموکرات نبود؟ کاری که اوباما کرد بهتر از ترامپ نبود.
علی  اکبر والیتی، عضو هیئت نظارت بر برجام در گفت وگو با تســنیم، 
درباره احتمال فعال ســازی مکانیزم ماشــه از ســوی آمریکا و اینکه دولت 
و مقامات کشــورمان باید چه واکنشی نشــان دهند، اظهار داشت: موضع 
جمهوری اسالمی کاماًل مشخص است؛ اوالً نمی شود برجام به صورت یک طرفه 
توسط جمهوری اسالمی رعایت شود اما طرف های مقابل آن را اجرا نکنند. 
همچنین آمریکایی ها که از برجام خارج شــدند، جایی برای ســخن گفتن 
ندارند و ادعایشــان هم ادعای باطلی اســت. وقتی آنها عضو برجام نیستند 

چگونه می خواهند مکانیزم ماشه را اجرا کنند؟!
وی افزود: هیچ کدام از طرف های برجام به تعهداتشان عمل نکردند و فقط 
وعده دادند و در تحریم های آمریکا مستقیم یا غیرمستقیم شرکت کردند. ما 
هیچ ارتباط قابل قبولی به لحاظ تجاری یا پولی با اروپا نداریم؛ زیرا به تََبع دعوت 
آمریکا علناً ایران را تحریم عمومی کردند؛ پس عماًل آمریکا به یک شــکلی و 
اروپا به شکل دیگر، برجام را نقض کردند؛ بنابراین این توافقنامه ای که عماًل 

از یک طرف نقض شده است اعتباری ندارد.
والیتی با بیان اینکه آرای ترامپ رو به ســقوط اســت و کاری هم که 
آمریکایی ها می کنند جز تبلیغ و سروصدا و تالش برای جذب افکار عمومی 
در داخل آمریکا نیســت، ابراز کرد: ما نشــان دادیم که بر ســر اصول خود 
ایســتادیم. از ابتدای انقالب تحریم بودیم و زمانی که قرار بر این بود که ما 
طــرح ۱ + 5 را بپذیریــم و تحریم ها را بردارند، ما تعهداتمان را انجام دادیم، 
اما طرف مقابل تحریم ها را برنداشــت پس برجام یک طرفه اعتباری ندارد، 

مکانیزم ماشه هم یک بازی تبلیغاتی است.
عضو هیئت نظارت بر برجام در پاسخ به این پرسش که برخی جریان های 
داخل کشور به انتخابات آبان  ماه آمریکا چشم دوخته اند و نسبت به انتخاب 
بایدن خوش بین هســتند، گفت: هیچ دیپلماسی ای ضعیف تر از این نیست 
که یک کشــور امید و آینده خود را به سرنوشــت دیگر کشورها وصل کند. 
ما اینجا بنشــینیم و به جای اینکه فعال عمل کنیم، منفعل باشیم و ببینیم 
در انتخابات آمریــکا چه پیش می آید، مگر اوباما دموکرات نبود؟ کاری که 
اوباما کرد بهتر از ترامپ نبود. فقط او بی ســروصدا کار می کرد اما ترامپ با 
جنجال کار می کند. مقدمه این تحریم ها و تحمیل ها از سوی آمریکا توسط 

دموکرات ها انجام شد، به خصوص در دوره اوباما.
وی افزود: ما سعادت کشور و استقالل و عزت ملی را می خواهیم. هیچ 
کشــوری در جهان به عزت جمهوری اسالمی نیست و اگر عزت و استقالل 
کشور را بخواهیم نباید به انتخابات آمریکا دل ببندیم. هیچ فرد صاحب فکر 
و وطن پرســتی نیست که اینجا بنشــیند و امید ببندد که آمریکایی ها چه 

 رأیی می دهند و این جز اینکه برای دیپلماسی ما یک ضعف منعکس بکند، 
چیز دیگری نیست. مطمئنم که مسئوالن کشور و جمهوری اسالمی به این 

امر اعتنایی نمی کنند که چه کسی روی کار خواهد آمد.
موازنه قدرت در منطقه به نفع مقاومت است

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی درباره ســازش دو کشــور 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی و تأثیر اقدام اخیر این دو کشور بر 
فعالیت های جبهه مقاومت، تصریح کــرد: ما دو گفتمان داریم؛ گفتمان 
سازش و مقاومت. ما به مقاومت پایبند هستیم و بهره آن را هم دیده ایم؛ 
اما عده ای خائف و خائن دنبال سازش اند. تجربه اعراب و آنهایی که تابع 
سازش اند و گفت وگوهای سازشکارانه از بعد ژوئن ۱۹67 مانند طرح راجرز، 
کمپ دیوید، صلح مادرید تا پیمان اسلو را دنبال کردند، باید بدانند اینها 
طرح هایی بود که قدم به قدم سازشکاران عرب را عقب نشاند و اسرائیلی ها 
را جلو برد؛ لذا تجربه نشان داده است سازشکاری و عقب نشینی از مواضع 
انقالبی نفعی ندارد، اما به عکس، کســانی که پایبند به انقالب و مقاومت 

بودند، بهره بیشتری بردند.
والیتی خاطرنشان کرد: امروز مقاومین و مبارزین غزه اعم از حماس، 
جنبش جهاد اسالمی و سایر گروه های مبارز فلسطینی جلوی اسرائیل 
ایســتاده اند و در جنگ های متعددی که بین غزه و رژیم صهیونیستی 
رخ داد، همیشه برد با غزه بود؛ لذا اگر بخشی از مقاومت هم جلو بیاید 
پیروزی از آن مقاومت اســت؛ کما اینکه حزب اهلل به تنهایی اسرائیل را 
شکســت داد یا حماس به تنهایی اسرائیل را شکست داد. موازنه قدرت 

در منطقه بدون تردید به نفع خط مقاومت است.
وی با بیان اینکه امروز ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین با هم متحد 
هســتند و دســت برتر را دارند، خاطرنشان کرد: امروز تنها روابط بحرین و 
امارات با رژیم صهیونیستی برمال شد؛ درحالی که از قبل هم رابطه داشتند 
و این نشان دهنده نیاز آمریکا و رژیم صهیونیستی است که مانند اختاپوس 
به ســران برخی کشورهای اسالمی چسبیده اند. آنها ناچار بودند این ارتباط 
پنهان را آشــکار کنند، چون در عراق تودهنی خوردند، در سوریه شکست 
خوردند و در لبنان سرشــان به سنگ خورد، در یمن انصاراهلل دست برتر را 
دارند و این انفعال برخی کشــورهای عربی در برابر این پیروزی ها نتیجه ای 

نخواهد داشت.
فعال شدن مکانیسم ماشه

 از سوی آمریکای خارج شده از برجام بی معناست 
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، رئیس  کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با فارس، درباره تهدید آمریکا 
مبنی بر فعال ســازی مکانیسم ماشــه با وجود خروج این کشور از برجام، 
اظهار داشــت: سازوکار مکانیسم ماشه طی نشــده که بخواهد فعال شود؛ 
اولین قدم برای فعال ســازی مکانیسم ماشه آن است که درخواست کننده 
موضوع از اعضای برجام باشــد در حالی که آمریکا از برجام خارج شــده و 

دیگر عضو برجام نیست.

وی افزود: در حال حاضر چیزی به نام فعال شدن مکانیسم ماشه وجود 
ندارد و عمال فعال شدن آن بی معناست مگر آنکه آمریکا بخواهد یک جانبه 
و با زورگویی اقداماتی را انجام دهد که این موضوع در گذشــته هم وجود 
داشــته و هم اکنون هم هست و در آینده هم ممکن است این کشور دست 

به اقداماتی علیه ملت ما و منافع جمهوری اسالمی بزند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر 
آمریــکا بنا دارد بــا زورگویی و قلدری چیزی را به این عنوان عملیاتی کند 
و کشــورهای دیگر هم از این اقدام تبعیت کنند، طبیعتا جمهوری اسالمی 

واکنش هایی خواهد داشت.
بازگشت تحریم ها 

یعنی متوقف کردن کلیه همکاری های برجامی با آژانس
حجت االســالم ذوالنوری گفت:  هم اکنون طرح سه فوریتی در مجلس 
وجود دارد که هفته جاری مطرح خواهد شــد که البته این کار بســتگی به 
عزم هیئت رئیســه دارد که این طرح را در دســتور کار صحن علنی مجلس 

قرار بدهد یا خیر.
وی افزود:  من این طرح ســه فوریتی را تهیه کرده ام؛ بندهای متعددی 
هم ذیل ماده واحده آن وجود دارد که در همین راســتا جمهوری اسالمی 

باید واکنشی قاطع نسبت به زورگویی و قلدری آمریکا نشان دهد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: اقدامات مقابله به مثل جمهوری 
اســالمی نسبت به زیاده خواهی های آمریکا و قلدری های این کشور شامل 
متوقــف کردن کلیه همکاری های برجامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است؛ بر همین اساس سطح همکاری ما با آژانس تا سطح همکاری نظارتی 
در NPT کاهش پیــدا خواهد کرد یعنی پروتکل الحاقی را تعلیق کرده و 
متوقف خواهیم کرد. ضمن اینکه دسترسی هایی را که به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر اساسNPT، پروتکل الحاقی و یا برجام داده  بودیم، متوقف 
 NPT کرده و این دسترسی باید قطع شده و صرفا به عنوان یک کشور عضو

با آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت خواهیم کرد.
جزئیات طرح سه فوریتی مجلس

 برای الزام دولت به کنار گذاشتن محدودیت های برجامی
حجت االسالم ذوالنوری تأکید کرد: اگر آمریکا چیزی به عنوان مکانیسم 
ماشــه را فعال کنند و این اقدامات هم از جنبه حرف به جنبه اجرا برسد و 
اتحادیه اروپا و دیگر کشــورها هم تحت تاثیر آن با جمهوری اسالمی رفتار 
کنند، طبیعتا ما هم نظارت هــای برجامی آژانس را تعطیل خواهیم کرد و 
هم کلیه محدودیت هایی را که برای ما در برجام در مورد فعالیت های صلح 

آمیز هسته ای ایجاد شده بود، کنار خواهیم گذاشت.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تصریح کرد: 
دولت جمهوری اسالمی را بر اساس طرح سه فوریتی مجلس شورای اسالمی 
موظــف کرده ایم که همه آن محدودیت های مذکور ـ از فرآوری اورانیوم تا 
تکمیل چرخه سوخت ـ را کنار گذاشته و هر آنچه را الزم است ـ از ساخت 
سانتریفیوژهای پیشرفته، نصب هر تعداد سانتریفیوژی که مورد نیاز کشورمان 

است، تولید و غنی سازی و انباشت اورانیوم تا هر درصدی که نیاز داریم که 
فعال غنی سازی ۲۰ درصدی است ـ سریعا عملیاتی کند.

وی گفت: در صورتی که زورگویی های آمریکا و قلدری این کشور منجر به 
اجرای چیزی به عنوان مکانیسم ماشه شود به قبل از برجام باز خواهیم گشت.

اگر 4+1 همراه آمریکا شود 
مخاطب اقدامات مان خواهد شد

نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشــان کرد: مخاطب اقدام جمهوری 
اسالمی هم کشورهای ۱+۴ است و هم آمریکایی ها. لذا ۱+۴ باید خالء حضور 

آمریکا را در برجام جبران کنند و تعهدات خودشان را هم انجام دهند.
حجت االســالم ذوالنوری تأکید کرد: اگر آمریکا بنا داشته باشد یکطرفه 
اقدامــی انجام دهد تاثیری نخواهد داشــت ولی اگر ۱+۴ از اقدامات ایاالت 
متحده تبعیت کنند این موضوع علیه کشــورمان تاثیرگذار خواهد بود؛ اگر 
آمریــکا چیزی بگوید که ۱+۴ عمــل نکنند ۱+۴ مخاطب ما نبوده و با آنها 
همکاری خواهیم داشــت ولی اگر۱+۴ از آمریکا تاثیرپذیری داشــته باشد، 

مخاطب اقدامات جمهوری اسالمی ۱+۴ هم خواهد بود.
تحریم ها بازگردد به قبل از برجام باز می گردیم

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: 
۱+۴ خیلی سفت و سخت می گوید بنا دارد برجام را حفظ کند در صورتی 
که حفظ برجام به اجرای تعهدات طرفین وابســته است؛ اروپایی ها بایستی 
به تعهدات شــان پایبند باشــند و جلوی فروش نفت ایــران را نگیرند و به 
مانند گذشــته نفت از جمهوری اســالمی بخرند، ضمــن اینکه جمهوری 
اســالمی هم باید پــول نفت خود را به صورت آزادانــه مدیریت کرده و به 
دســت آورد. همچنین تحریم هایی که در برجام رفع شده بود، باید در مقام 
عمل هم اینگونه باشد و اگر این کارها را انجام ندهد، جمهوری اسالمی هم 

محدودیت های برجامی را رعایت نخواهد کرد.
وی درباره تاثیر روانی اقدام متقابل ایران علیه تالش های یکجانبه  آمریکا 
در برجــام، تصریح کرد: اقدام جمهوری اســالمی در تک روی آمریکا برای 
فعال ســازی مکانیسم ماشه با وجود خروج این کشور از برجام، تاثیر روانی 

بر بازارهای کشورمان نخواهد گذاشت.
با تمرکز بر توانمندی های داخلی بسیاری

 از مشکالت حل خواهد شد
حجت االسالم ذوالنوری خاطرنشان کرد: ما اگر بر توانمندی های داخلی 
خود تاکید کرده و متمرکز شــویم تا از این پتانسیل ها استفاده کنیم خیلی 
از مشکالت حل خواهد شد؛  معتقدم اگر دولت و دستگاه های ذیربط همین 

راهبرد را عمل کند ما مشکل الینحل در کشورمان نداریم.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس افزود: همه 
مشــکالت ما در داخل کشورمان ناشی از تحریم ها و عملیات روانی ترامپ 
نیســت که قالب این مشکالت منشا داخلی و سوء  مدیریتی دارد و طبیعتا 
اگر مدیران ما به وظایف شان خوب عمل کنند به حول و قوه الهی به راحتی 

می توانیم از این شرایط عبور کنیم و مشکل خاصی هم ایجاد نشود.

والیتی:

ضعیف ترین دیپلماسی دل  بستن به انتخابات آمریکا است

رئیس اداره عقیدتی سیاســی پایگاه چهارم 
هوانیروز ارتش گفت: مسلح بودن به بینش مکتبی 
مبتنی بر دین مبین اســالم، شــجاعت و دانش 
خلبانان و رزمندگان هوانیــروز ارتش جمهوری 
اســالمی ایران را در مسیری هدایت نموده که در 
سطح جهان متمایز و دارای برتری های ویژه است.

حجت االســالم حبیب نمــازی راد، رئیــس اداره 
عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ضمن 
حضور در دفتر فرماندهی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش 
طی سخنانی اظهار داشت: حماسه و رشادت هوانیروز 
قهرمان در ســال های متمادی پس از پیروزی انقالب 

تاکنون ستودنی است. وی ضمن قدردانی از تالش های 
این پایگاه در طول این ســال ها، بیان داشــت: پایگاه 
چهارم هوانیروز در حوزه های تعمیر و نگهداری بالگردها 
و ارتقای سامانه های تســلیحاتی و سامانه های پروازی 
و نیز تربیت نســل جوان خلبانان و مهندســین فنی و 
نگهداری بالگرد که عشق و ایمان در دل و جانشان موج 

می زند، توسعه قدرتمندانه ای داشته است.
رئیــس اداره عقیدتی سیاســی پایــگاه چهارم 
هوانیروز ارتش با اشاره به قدرت نمایی خلبانان جوان 
بالگردهای جنگنده کبرا در تمرین گسترده تیراندازی 
هوا به زمین در هفته اخیر، گفت: شــلیک موفق هر 
موشک و راکت از سوی خلبانان هوانیروز ارتش اسالم، 

خاری در چشــم دشمنان و شعله این شلیک ها، برق 
امیدی در دل دوســتان است و به طور قطع، اجر این 

رشادت ها در نزد خدای مهربان محفوظ است.
وی خاطرنشان کرد: مجهز بودن به بینش مکتبی 
مبتنی بر دین مبین اسالم، شجاعت و دانش، خلبانان 
و رزمندگان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
در مسیری هدایت نموده که در سطح جهان متمایز و 

دارای برتری های ویژه باشند.
حجت االســالم نمازی راد پس از سخنان خود، با 
اهدای یک جلد کالم اهلل مجید به امیر سرتیپ خلبان 
خاموشی، پروازهای ایمن و موفق را برای خلبانان این 

پایگاه در پناه خدای مهربان آرزو کرد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش:

شجاعت و دانش در كنار بینش مکتبی رمز پیروزی خلبانان ایران است


