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قاليباف در گردهمايي بزرگ جهادگران عنوان کرد :

بدونطبقهبندیبهمردمخدمتکنیم

 KHAMENEI.IRبررسي کرد؛

رمزگشايي از ديدار مهم هيئت «انصاراهلل»
با رهبر معظم انقالب اسالمي

سخنگوي جنبش انصاراهلل يمن و هيئت همراه وي روز سهشنبه با رهبر معظم انقالب اسالمي
ديدار کردند؛ ديداري که از جنبههاي مختلف حائز اهميت است.به گزارش پايگاه اطالعرساني
 ،KHAMENEI.IRديدار روز سهشنبه  ۲۲مردادماه هيئتي از سوي جنبش انصاراهلل يمن با
حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالمي،درصدراخباررسانههايمنطقهايوبينالمللي
قرار گرفته است و انديشکدههاي مختلف کار تحليلي بر روي مفاد اين ديدار مهم را آغاز کردهاند .اين
ديدار از چند منظر داراي اهميت ويژه است که در ادامه به آنها اشاره ميشود:
ديدارکنندگان
سطح هيئتي که در اين ديدار حضور يافت حسب ظاهر و با لحاظ سطح پروتکلهاي رسمي ،معادل
سطح رايج ديگرديدارکنندگان با رهبر انقالب نبود و ميتوان گفت که ديدار يک هيئت رسمي به
رياست سخنگوي يک جنبش با ايشان ،براي نخستين بار بود که انجام ميشد که بالطبع علت آن،
ناممکنبودن خروج سران بلندپايه اين جنبش از کشور يمن است؛ با اين حال ،ايشان از اين هيئت،
دقيقا در سطح يک هيئت عالي رتبه استقبال کردند و همه آداب پروتکلي که براي بلندپايهترين
مقامات بينالمللي در ديدارها مراعات ميشود و بلکه با صميميتي به مراتب بيشتر ،در اين ديدار
نيز مراعات شد که نشان از اهميت موضوع يمن و مبارزات مردم اين کشور در نزد جمهوري اسالمي
ايران و رهبري آن دارد.
زمان ديدار
اين ديدار در يکي از مهمترين برهههاي تاريخ معاصر يمن انجام شد زيرا پس از گذشت حدود چهار
سال و چهار ماه از تجاوز همهجانبه رژيم آلسعود و نيز همپيمانان اين رژيم به کشور يمن ،امروز
در نقطهاي قرار داريم که نيروهاي متجاوز ،بيش از هر زمان ديگري به جان هم افتادهاند و آخرين
سنگرهاي سياسي عربستان سعودي در اين کشور ،در هفته جاري به دست مزدوران اصليترين
همپيمان آل سعود يعني امارات متحده عربي ،سقوط کرد و عدن بهعنوان پايتخت دولت خودخوانده
و دستنشانده سرلشکر عبدربه منصور هادي ،از کنترل سعوديها خارج شد؛ هرچند که مشروعيت
اين دولت خودخوانده ،قب ًال و با پايان مهلت قانوني حکومت وي پس از انقالب مردمي يمن پايان
يافته بود اما حکومتهاي متجاوز و پشتيبانان و رسانههاي آنان ،طي اين مدت ،سعي در پمپاژ اين
مشروعيت نامشروع و جا انداختن اين دولت غيرقانوني بهعنوان دولت رسمي يمن داشتند که در اين
امر ناکام ماندند و آخرين ميخها بر تابوت رسواييشان طي روزهاي اخير کوبيده شد تا جايي که دو تن
از وزيران اين دولت غيرقانوني نيز اظهارات تندي عليه رئيس خود مطرح کردند و پس از سقوط
مشروعيتشاندرجنوبيمن،کنترلمنطقهجنوبيراهمازدستدادند.نمايندهآلسعوددرسازمان
ملل نيز چندي پيش ،اشارهاي ضمني به فرا رسيدن زمان خروج عربستان سعودي از يمن کرده بود
و اکنون با توجه به ريزش تکتک کشورهاي همپيمان عربستان در اين جنگ و تنها ماندن آنان در
اين ورطه هولناک ،پيشبينيهاي ناظران بينالمللي به اين سمت رفته که آل سعود ظرف ماههاي
آينده ،دست خود را به نشانه تسليم باال خواهد برد و پس از صرف هزينهاي حدود  ۱۰۰ميليارد دالر
از سوي کشورهاي متجاوز و نيز ناکامي در سرنگوني حکومت مشروع و مردمي انصاراهلل و همچنين
ناتواني در روي کار نگهداشتن دولت نامشروع و غيرمردمي عبدربه منصور هادي و البته برجايماندن
صدهاهزار ويرانه و شهادت دهها هزار نفر از زن و بچه و پير و جوان و نيز مجروحيت صدهاهزار تن و
بيمار شدن ميليونها نفر از مردم به ويژه کودکان بيگناه و قحطيزده ،دست از پا درازتر ،تا بطور کامل
غرق نشده ،خود را از باتالق اين جنگ بيرون بکشد.
تحويلپيام
در اين ديدار ،نامهاي از سوي سيد عبدالملک الحوثي رهبر جنبش انصاراهلل يمن ،تقديم حضرت
آيتاهلل خامنهاي شد و معظمله فيالمجلس نامه را گشوده و آن را خواندند در حالي که ميتوانستند
آن را کناري بگذارند و پس از پايان ديدار بگشايند و مطالعه کنند .اين حرکت نمادين و در عين حال
واقعي و صميمانه ،دو ماه پس از آن انجام شد که بلندپايهترين مقام دولت ژاپن ،پيامي را از سوي دونالد
ترامپ رئيس جمهور آمريکا براي رهبر معظم انقالب اسالمي آورد که ايشان آن پيام را نپذيرفتند و با
ذکر داليل متعدد ،فيالمجلس ،از پذيرش آن خودداري کردند.تفاوت رفتار ايشان در پذيرش دو پيام
متفاوت ظرف دو ماه ،نشان از اين واقعيت دارد که مسير حرکت مردم منطقه تغيير کرده و در حال
عبور از گردنهاي تاريخي است که در آن ،جايگاه جنبشهاي مردمي و انقالبي ،بهمراتب تأثيرگذارتر
از تصميمات زورگويان جهان و دولتهاي دست نشانده آنان شده و برکات اين ترتيبات جديد ،به
زودي نمايان خواهد شد که يکي از اين برکات ،وعدهاي است که رهبر معظم انقالب در نخستين روز
سالجاريدادندکهبراساساينوعدهتاريخي،مراکزحساسهستهايوموشکيعربستانسعودي،
در دوران نهچندان دور به دست مبارزان اسالمي خواهد افتاد.
محتوايديدار
در اين ديدار مهم ،نکاتي از سوي حضرت آيتاهلل خامنهاي و نکاتي هم از سوي ميهمان ايشان مطرح
شد .سخنگوي انصاراهلل در اين ديدار ،ضمن ابالغ سالمهاي گرم آقاي سيدعبدالملک بدرالدين ،رهبر
جنبش انصاراهلل و همه مجاهدان و رزمندگان يمني خطاب به رهبر انقالب اسالمي گفت« :ما واليت
شما را امتداد خط پيامبر اسالم(ص) و واليت اميرالمؤمنين(ع) ميدانيم و مواضع حيدري و علوي
شما در حمايت از مردم مظلوم يمن را ادامه خط امام خميني(ره) و مايه برکت و بسيار روحيهبخش
ميدانيم».ميدانيم که رزمندگان يمني بر اساس معتقدات مذهبي و سنت تاريخي خود ،هر سيد
بزرگواري از نسل امام حسن و امام حسين عليهماالسالم را که در راه حق قيام کند ،امام مفترضالطاعه
خود ميدانند و اعالم رسمي و علني اين اعتقاد که جنبش انصاراهلل يمن ،واليت حضرت آيتاهلل سيد
عليحسينيخامنهايراامتدادخطرسولاهلل(ص)وواليتاميرالمؤمنين(ع)ميداند،اقداميهدفمند
بود که اهميت خود را در تحوالت آينده منطقه نشان خواهد داد و اکنون براي رمزگشايي از اين نکته،
کميزوداست.آقايعبدالسالمهمچنينگفت«:بهشماقولميدهيمکهملتيمنمنسجموهمچون
يَد واحد به استقامت و ايستادگي خود در مقابل تجاوز ظلم ،تا پيروزي کامل ادامه خواهند داد».اين نوع
تعهد دادن از سوي سران اين جنبش نيز نوعي اعالم تبعيت انصاراهلل از فرماندهي کل جبهه مقاومت
اسالم و بيعت با همان واليتي است که آن را تداوم واليت اميرالمؤمنين علي عليه السالم قلمداد مي
کنندوپيروزيخودراپيروزيتماميمحورمقاومتميدانند.رهبرمعظمانقالباسالميدراينديدار
به نکات متعدد و مهمي اشاره کردند که از جمله آنها اين جمالت بود« :هر ملت مؤمني که به خداي
متعال ايمان و به وعده الهي اعتقاد داشته باشد ،قطعاً پيروز خواهد شد و بر همين اساس ،بدون شک
پيروزي با ملت مظلوم و مجاهد يمن خواهد بود».اين نوع وعدهدادن قاطعانه ،براي نخستين بار نيست
کهبيانميشود؛پيشازاينسردارسرلشکرقاسمسليمانيفرماندهنيرويقدسسپاهپاسدارانانقالب
اسالميدرسفريبهبيروتکهدردهمينروزازجنگ ۳۳روزهرژيمصهيونيستيعليهلبنانانجامشد،
در شرايطي که بسياري از تحليلگران تصور مي کردند حزباهلل زير حجم سنگين هجمات وحشيانه
رژيم اشغالگر قدس شکست خواهد خورد ،پيامي بشارتآميز را از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي به
سيد حسن نصراهلل ،دبيرکل حزباهلل لبنان تسليم کرد.رهبر انقالب در اين پيام به رزمندگان مقاومت
وعده پيروزي داده و به آنان اعالم کرده بودند که بر خدا توکل کنند تا به خواست پروردگار ،مزد پيروزي
و رضاي خدا را در اين دنيا بگيرند.فرمانده کل قوا در اين پيام که در کتاب «حزباهلل و کشور لبنان»
نوشته «حسن فضل اهلل» نماينده پارلمان اين کشور به آن اشاراتي شده است ،خاطرنشان کرده بودند:
«اين جنگ ،طاقتفرسا خواهد بود اما شما بر خدا توکل کنيد .بايد استقامت کنيد .يقين کامل داريم
که مقاومت پيروز خواهد شد و حتي فراتر از اين ،مقاومت ،عالوه بر پيروزي ،به قدرتي منطقهاي تبديل
خواهد شد ».و اکنون ميبينيم که اين وعده چگونه محقق شده است.اکنون و بر اين اساس ميتوان
يقين کرد که جنگ جاري در کشور يمن نيز مبتني بر همين وعده ،به پيروزي کامل خواهد رسيد و
انصاراهلل يمن نيز قطعاً مانند حزباهلل لبنان به قدرتي منطقهاي تبديل خواهد شد.نکته ديگري که
رهبرمعظمانقالباسالميدراينديداربهآناشارهکردند،خطرتجزيهکشوريمنبهدستمتجاوزين
بود آنجا که تأکيد کردند که عربستان و امارات ،بهدنبال تجزيه يمن هستند که بايد با قدرت در مقابل
يمن يکپارچه ،متحد و با تماميت ارضي حمايت کرد.به نظر ميرسد تحليل به
اين توطئه ايستاد و از ِ
ِروز و دقيق ايشان در پيشبيني خطر اين اقدام ،به موضوع تسلط مزدوران اماراتي بر عدن طي هفته
جاري برميگردد چرا که عربستان سعودي در مجموع ،از تجزيه يمن حمايت نميکند هرچند که با
خروج خود از يمن ،زمينه اين تجزيه را فراهم ميکند زيرا اوالً اين تجزيه ،مساوي با رسميتبخشي به
حاکميتانصاراهللبرشماليمنبهپايتختيصنعاءاستکهچنينرويکردي،هرگزخواستسعوديها
نيست و عالوه بر اين ،تسلط امارات بر جنوب يمن ،باعث مهار ژئوپلتيک عربستان از شمال و جنوب
توسط امارات و کاهش وزن منطقهاي سعوديها در مقابل اماراتيها در شبهجزيره عربستان خواهد
شد.امارات به علل مختلف خواهان تجزيه يمن است که در اينجا مجال ذکر اين داليل نيست اما هشدار
مطرحشده در اين ديدار ،بيانگر دقت نظر رهبر حکيم انقالب مبتني بر تحوالت روز و مقارن با سقوط
دولت غيرقانوني مورد حمايت سعوديها در عدن و جايگزيني نيروهاي مزدور مورد حمايت امارات
در جنوب يمن است.رهبر انقالب اسالمي همچنين گفتند« :حفظ يکپارچگي يمن با توجه به عقايد
ديني و قوميتهاي مختلف اين کشور ،نيازمند گفتوگوهاي يمني-يمني است ».اين رهنمود ايشان
نيزمبتنيبرتحولمورداشارهدربندپيشيناستزيراساختاراجتماعيکشوريمن،ساختاريقبايلي
و متشکل از مذاهب مختلف است و بر اين اساس برخي قبايل ساکن در مناطق جنوبي اين کشور ،با
تداعي ريشههاي تاريخي و ايدئولوژيک خود ،مايل به گزينه استقالل هستند و از آنجا که امارات نيز
از اين گزينه حمايت ميکند احتمال تحقق خطر تجزيه بيش از پيش شده است که در اين بزنگاه،
پيشنهاد رهبري ايران به مردم يمن ،گفتوگوهاي يمني  -يمني است که به نظر ميرسد تنهاراه براي
مصالحه بين اقوام و برقراري ثبات داخلي و آرامش در اين کشور باشد.
رسميتبخشي
حکومت تشکيل شده از سوي انصاراهلل و نيروهاي همپيمان انقالبي اين جنبش در يمن شامل
دولت ،پارلمان ،کميتههاي مردمي و ديگرنهادهاي تشکيلشده پس از انقالب ،نهتنها هنوز از سوي
سازمانهايبينالملليوکشورهايجهانبهرسميتشناختهنشدهبلکهدولتمخلوع،شکستخورده،
فراري و عم ًال پايانيافته سرلشکر عبدربه منصور هادي  ۷۴ساله ،به جاي دولت مردمي و برخوردار از
مشروعيت قانوني ،به رسميت شناخته ميشود.ديدار هيئت اعزامي جنبش انصاراهلل با رهبر انقالب،
عم ًال ُمهر پاياني بر سياست ناديدهگرفتن دولت قانوني و مردمي و برآمده از انقالب يمن در جهان و
تبديل شناسايي دوژور اين حکومت به شناسايي دفاکتو در عرصه منطقهاي و بينالمللي بود.اکنون
شايسته است پس از اين تحول مهم ،ديگر سطوح رسمي جمهوري اسالمي نيز فعاالنهتر به موضوع
يمن ورود کرده و ضمن تعيين فوري سفير جمهوري اسالمي ايران در صنعاء و اعالم پذيرش ارتقاء
سطح نمايندگي ديپلماتيک يمن در تهران از کارداري به سفارت ،سفرهاي هيئتهاي ديپلماتيک،
اقتصادي ،فرهنگي و حتي تبادل هيئتهاي هنري و دانشگاهي و ورزشي و غيره را در دستور کار
جدي خود قرار دهند.
جمعبندي
اکنون مهمترين دستاورد ديدار مهم  ۲۲مرداد تهران را ميتوان تقويت جهشي انصاراهلل يمن ،نهتنها
به عنوان يک حلقه مهم زنجيره مقاومت اسالمي ،بلکه بهعنوان يک دولت تمامعيار و آماده براي بسط
حاکميت بر يمن يکپارچه و متحد دانست؛ تحولي که زمينهساز اتفاقي بزرگ نخست در داخل يمن و
سپس ايجاد تغييرات مهم ژئوپلتيک و سرنوشتساز در منطقه غرب آسيا و جهان خواهد شد و زمينه
تشکيل تمدن بزرگ اسالمي را رقم خواهد زد انشاءاهلل.

عضومجمعتشخيصمصلحتنظامبابيان
اينکهآنچيزيکهدرجبههجنگدردوران
دفاع مقدس مؤثر واقع افتاد ،زيست مومنانه چه
فردي و چه جمعي و اقدام و عمل انقالبي بود که
آن فضا را در جبهه حاکم کرد ،گفت :فضاي جهادي
فضائياستکهماکاريبکنيمکهشامل«منحيث
ال يحتسب» بشويم و براي اينکه شامل اين شويم
که خداوند از جايي که محاسبه اش را نمي کرديم
به ما کمک کند بايد زيست مؤمنانه داشته و اقدام
و عملمان انقالبي باشد و غير از اين هم فکر نکنيم
و حتما بايد بدون اينکه مردم را طبقه بندي کنيم
به آنها خدمت بي منت کنيم  .آن وقت مي بينيم
خداوند چگونه گره از کار ما باز مي کند و امورات
پيش مي رود.
به گزارش خبرنگارسياسي «رسالت» ،محمدباقر
قاليباف در اجتماع با شکوه جهادگران بسيجي که
عصر ديروز در شهرري برگزار شد ،با بيان اينکه
خداوند را شاکريم که اين توفيق را به جوانان ما
داده تا نداي رهبر و امامشان را بشنوند و فرامين
آن بزرگوار را دريافت کنند ،تاکيد کرد :شکر اين
نعمت اين است که هرگز جهادگران و جوانان ما
اجازه ندهند اين پيام و رهنمود رهبر معظم انقالب
لحظه اي متوقف شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه
لحظه اي که وارد اجتماع شما شدم و شور و نشاط
حاکم بر آن را ديدم در ذهنم جواني خودم در عيد
58ودرآغازپيروزيانقالبتداعيشد،خاطرنشان
کرد :آن موقع ،هيچ سازمان و تشکيالتي مانند

امروز نبود ،بلکه از همه بخش هاي مردمي ،افراد
براي آباداني کشور حرکت مي کردند ،به طوري
که بعد از ساعات اداري و پنجشنبه ،جمعه ها
همه درحال تالش براي ساختن بودند .البته تنها
يکسال اين شرايط ادامه يافت و در سال  59که
به سرکردگي آمريکاي جنايتکار کشورمان مورد
تجاوزقرارگرفت،اولويتبچههايجهادگر،ميدان
جنگ شد و نيروهاي جوان و انقالبي و پاي کار به
ميدان جنگ رفتند.
*جوانان بايد پا به ميدان بگذارند و منتظر
تعارف نباشند
وي با بيان اينکه امروز در 40سالگي انقالب و در
گام دوم نيز حضرت آقا خطاب اصلي شان جوانان
است ،اظهار کرد :جوانان عزيز به اين نکته دقت
کنند ،در گام دوم جوانان مورد توجه هستند و

توقع از آنان است که پا به ميدان بگذارند و منتظر
تعارف از سوي ديگران نشوند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به
خطاب رهبر معظم انقالب به جوانان جهادي ،بيان
کرد :اين حرف معنا دارد که اين گونه بعد از مالقات
وقت بگذارند و اين متن و اين ماموريت را به همه
جوان جهادي ابالغ کنند.
* طعم موفقيت در حوزه اقتصادي را به
مردم بچشانيم
فرماندهلشگرپنجنصردردوراندفاعمقدسبابيان
اينکه ما در جبهه فرهنگي داشتيم و مي گفتيم
همه مردم به جنگ مي آيند ،اما افراد خط شکن و
بچه هاي تخريب و اطالعات ،عمليات رسالتي
ديگري برعهده شان است ،افزود :امروز نيز من
مي خواهم خطاب به جوانان انقالبي عرض کنم که

رهبر انقالب در اين پيام براي پيشرفت و عدالت
در کشور به دور از همه تشريفات اداري و زائدي
که متاسفانه در کشور ما هست و اين تشکيالت
زائد و ناکارآمد و سخت در بخش هاي مختلف
هرگز اجازه و فرصت نداد که فرامين رهبر معظم
انقالب و باور هاي انقالب در اين کشور اثر خودش
رابگذاردوشيرينيخدمتدرکاممردممابنشيند،
اين مأموريت و اين پرچم را به دست شما جوانان
عزيز داده اند .ترديد نکنيد همه ما در کنار هم با
پيشقراولي شما جوانان جهادي ان شاهلل همان
طور که طعم کارآمدي را در عرصه هاي مختلف
نظير امنيت و صنعت دفاعي که امروز در جهان
جزء پنج کشور اول دنيا هستيم و مقابله با جبهه
کفر که رأس آن آمريکا و اسرائيل است و در حوزه
نظاميمنفعلهستند،چشانديمدرحوزهاقتصادي
هم مي چشيم ،گرچه متاسفانه در حوزه اقتصادي
دچار آسيب هستيم.
* پرچم پيشرفت و عدالت و تحول در اقتصاد
در دست جوانان جهادگر
قاليباف افزود :اين پيام رهبر انقالب يعني پرچم
پيشرفتوعدالتوتحولدراقتصادباگرايشاقتصاد
مقاومتي که هسته اصلي آن جز اقتصاد مردمي
چيز ديگري نيست ،در دستان شماست .پس همه
همت کرده و افتخار کنيد که اين پرچم در اختيار
شماست و ان شاهلل به پيش برويد.
وي تصريح کرد :پيشرفت در بخش اقتصادي که
بر زمين مانده ان شاهلل آغاز حرکت شما جوانان
جهادگر در گام دوم انقالب باشد.

سيدرضا صدرالحسيني در گفتوگو با «رسالت» عنوان کرد؛

| گروه سياسي |

سازناکوکترامپباجهان!

خروج آمريکا از پيمانها و نهادهاي
بينالمللي طي  2سال گذشته را ميتوان يک
رويه دانست ،به گونهاي که برخي صاحبنظران
در عرصه بينالملل معتقدند که آمريکا به
دنبال برتري يکجانبه گرايي بر چندجانبه
گرايي است.
شخصيت حقوقي دونالد ترامپ رئيس جمهور
آمريکا براي تمام جهان مشهود است و همگان
ميدانند که او شخصيت سياسي ندارد و تنها
يک دالل اقتصادي بوده و تصورش آنگونه است
هرجا پول و اقتصاد وجود داشته باشد ميتواند
قدرت را از آن خود کند.
ترامپ طي سخنان جديدي در جمع کارگران
يک کارخانه شيميايي در ايالت «پنسيلوانيا»
مطرح کرد« :در صورت نياز از سازمان تجارت
جهاني هم خارج مي شويم .».اين سخنان
ترامپ براي نخستين بار نيست چرا که خروج
او از نهادها و سازمانهاي بينالمللي مشاهده
شده است .نخستين بار خروج آمريکا از برجام
بود که پس از آن اين کشور با تنشهاي بسياري
مواجه شد چراکه از توافقي سرباز زد که خود
زير آن را امضا کرده بود.
بسياري از صاحبنظران در حوزه بينالملل
معتقدند تهديد ترامپ درباره خروج آمريکا
از «سازمان تجارت جهاني» به جهت ترجيح
يکجانبهگرايي بر چندجانبهگرايي است .در
مقابل برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند
سخنان اخير او تنها جنبه انتخاباتي دارد تا در
ميان مردم آمريکا دست به فرافکني زده و بتواند
مجددابرکرسيرياستجمهورياياالتمتحده
آمريکابنشينداماسيدرضاصدرالحسينيمعتقد
است« :اين اقدامات و سخنان نشاندهنده افول و

عدم توانمندي آمريکا براي مديريت مجامع
بينالمللي است».
* اقدامات ترامپ به ضرر جامعه جهاني و
مردم آمريکا محسوب ميشود
سيد رضا صدرالحسيني ،کارشناس مسائل
بينالملل در اين باره به «رسالت» گفت« :با
نگاهي به روند تحوالت داخلي آمريکا پس از
سپرده شدن کليد کاخ سفيد به ترامپ بسياري
از عملکردهاي او در حوزه داخلي و بينالمللي
تاثيرات شگرفي را به جاي گذاشته است.
خروج آمريکا از سازمانهاي متعدد که ساليان
سال آمريکاييها در آنان حضور داشتند حتي
بسياري از اين سازمانها را خودشان بنا کرده
بودند توجه بسياري از ناظران سياسي را به خود
جلب کرده است».
او با طرح سؤالي مبني بر اينکه آيا آمريکا از
مجموعه يا مرکزي به نام «تجارت جهاني»
خارج خواهد شد ،افزود« :اين تهديدي است
که اخيرا ترامپ در گفت و شنود با تعدادي از
کارگران آمريکايي مطرح کرده است ،البته در

ظاهراقداماتترامپغيرمعقولوغيرکارشناسانه
استکهباروندهايگذشتهآمريکاهيچهمخواني
ندارد اما به نظر ميرسد اين اقدامات را بايد در
فضا ،شعارها ،گفتوگو و بيانيههاي انتخاباتي
ترامپ استخراج کرد».
اين کارشناس مسائل بينالملل تصريح کرد:
«ترامپ در حال عملياتي کردن بسياري از
گفتهها و قولهايي است که در زمان انتخابات
مطرح کرده بود .به نظر ميرسد خروج از مجمع
جهاني تجارت براي آن است تا بتواند با دست
باز با رقباي تجاري خود از جمله چين روبهرو
شود .به طور قطع برخي از اقدامات ترامپ به
ضرر جامعه جهاني و مردم آمريکا محسوب
ميشود و برخي از آنها نيز براي افزايش درآمد
مردم آمريکا مفيد است».
صدرالحسيني گفت« :هنوز نظر قطعي درباره
خروج يا عدم خروج آمريکا از مجمع جهاني
تجارت وجود ندارد اما به نظر ميرسد با توجه
به سختشدن درگيريهاي اقتصادي آمريکا
با ديگر کشورها از جمله اتحاديه اروپا و چين،

آمريکاييها را واداشته تا اين تصميم را که در
حوزه اختيارات ترامپ است ،بگيرد .به هر حال
براي پي بردن به نظر نهايي و تاثيرات مثبت يا
منفي اين اقدام بايد صبر کرد».
* سخنان ترامپ از عدم توانمندي آمريکا
در مديريت مجامع بينالمللي است
کارشناسمسائلبينالمللدرپاسخبهاينسوال
که تاچه اندازه اينگونه تهديدات ترامپ جنبه
انتخاباتي دارد ،افزود« :بخشي از اقدامات ترامپ
جنبه داخلي و در شرايطي که به آستانه تبليغات
و فضاي انتخاباتي آمريکا نزديک ميشويم جنبه
تبليغاتي به خود ميگيرد اما امروز درباره اين
موضوع که عدم حضور در مجامع بينالمللي
نشانه ابرقدرتي باشد را بايد گفت جاي شک
و شبهه دارد».
او ادامه داد« :حضور در مجامع بينالمللي و
تأثيرگذاري روي اين مجامع امروزه در انديشه
سياسي بيشتر تاثيرگذار است تا انزواطلبي .اگر
آمريکاييها در قالب انزواطلبي ادعاي ابرقدرتي
کنندقطعااينموضوعموردشکميانکشورهاي
ديگر خواهد شد».
صدرالحسيني همچنين گفت« :هر کشوري در
زماني ميتواند ادعا کند که قدرت مطلق است
و آمريکا زماني ميتواند ادعاي ابرقدرتي کند
که دهها سازمان اقتصادي ،تجاري ،سياسي،
مالي ،امنيتي و نظامي را مديريت کند و خود
نيز در آن سازمانها قرار داشته باشد ،اما به نظر
ميآيد زمان هژمون آمريکا در اين سازمانها
و مجامع بينالملل به اتمام رسيده و پيش از
اينکه تشخيص دهيم آيا تمام اين اقدامات
انتخاباتياستياخير،بايدتوجهکردايناقدامات
نشاندهنده افول و عدم توانمندي آمريکا براي
مديريت مجامع بينالمللي است».

روحاني:

تأمين امنيت خليج فارس ،نيازي به نيروي خارجي ندارد
رئيسجمهورگفت:تأمينامنيتخليجفارسنيازيبهنيرويخارجي
ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر ،حجتاالسالم حسن روحاني در
جلسه هيئت دولت با بيان اينکه تمام شعارهايي که در خصوص
ائتالف جديد در منطقه خليج فارس و درياي عمان داده ميشود،
ظاهري و غيرعملي است ،گفت :بيترديد هر مقدار از اين شعارها
هم عملي شود ،کمکي به امنيت منطقه نخواهد کرد.وي خطاب
به کشورهاي ساحلي خليج فارس ،گفت :جمهوري اسالمي ايران
در کنار کشورهاي ساحلي اين خليج تاريخي آماده است امنيت
منطقه را حفظ کند ،همانطور که در طول تاريخ اين کار را انجام
داده است.رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه براي امنيت و ثبات در
خليج فارس نيازي به نيروهاي خارجي وجود ندارد ،اظهارداشت:
کشورهاي منطقه با وحدت ،انسجام و گفتوگو ميتوانند امنيت
خود را حفظ کنند و بدون ترديد ادعاها و اقدامات آمريکا هيچ
سودي براي آنها ندارد .کشورهاي منطقه در طول تاريخ همسايه
و برادر بوده و خواهند بود و تفرقه و جدايي به نفع دشمنان است.
روحاني ،طرح ادعاهايي که رژيم صهيونيستي ميخواهد در امنيت
منطقه حضور داشته باشد را سخنان پوچ توصيف کرد و گفت :پاسخ
به اين ادعاها روشن است ،اسرائيليها اگر ميتوانند همانجايي
که هستند امنيت خود را حفظ کنند! گر چه آنها هر جا که حضور
داشتند ،ناامني ،کشتار و ترور ايجاد کردند و عامل اصلي تروريزم،
جنگ و کشتار در اين منطقه صهيونيستها و رژيم غاصب اسرائيل
است.وي تصريح کرد :نبايد کسي به دام چنين حرفها و ادعاهايي
بيفتد که پايان آن براي همه روشن است.رئيس جمهور در ادامه با
بيان اينکه گاهي با مذاکره و گاهي با ايستادگي و مقاومت بايستي
مسير و راه خود را تا پيروزي نهايي ادامه دهيم ،به موضوع برجام
و کاهش تعهدات کشورمان در اين زمينه اشاره کرد و گفت:

آمريکاييها در روزهاي اخير به عظمت بخش ديگري از برجام پي
برده و تازه فهميدند که با ادامه برجام سال آينده همه تحريمهاي
تسليحاتي برداشته ميشود و ظاهرا ً براساس زمانسنجي که در
اتاق خود گذاشتهاند ،متوجه اين موضوع شدهاند که سه سال
بعد از آن هم تمام تحريمها لغو ميشود.روحاني تصريح کرد:
اين موضوع نشاندهنده آن است که وقتي در اين موضوع همه
با هم تصميم گرفتيم و پيش رفتيم موفقيتهاي خوبي به دست
آورديم که هر روز دشمنان به ابعادي از آن آگاهي پيدا ميکند.
وي با بيان اينکه يکسال صبر راهبردي پيش گرفتيم و چون به
نتيجه مطلوب نرسيديم ،ايجاد توازن در تعهدات برجامي را در
دستور کار قرار داديم ،اظهار داشت :براي اينکه تعهدات متوازن
باشد ،کاهش تعهدات خود را آغاز کرديم ،ضمن اينکه در کنار آن
مذاکرات را هم ادامه ميدهيم .همواره معتقد بوده و هستيم که
هيچوقت نبايد از تعامل و مذاکره فرار کنيم.رئيس جمهور ادامه
داد :البته بايد محيط آن مساعد باشد و طرف مقابل به مذاکره و
حل و فصل مسايل معتقد باشد .در اين صورت اگر همه شرايط
مناسب بود ،هميشه دنبال تعامل با دنيا و مذاکره با طرف مقابل
براي اهداف خود هستيم.روحاني هدف اصلي مذاکره ،تعامل ،تقابل
و فراز و نشيبهايي که در روند گفتوگو وجود دارد را حفظ و
تقويت منافع ملي و مصالح کشور توصيف کرد و گفت :ايستادگي،
مقاومت ،مذاکره ،اخم و لبخند همه ابزاري است براي اينکه ما
را به هدف نهايي برساند .لذا از کاهش تحريمها به دنبال هدف
بزرگتري هستيم که البته برخي نسبت به اين موضوع برداشت
اشتباهي داشته و تصور ميکنند از تعامل به نتيجه نرسيده و راه
جديدي انتخاب کردهايم در حالي که هميشه به دنبال تعامل بوده
و هستيم و به همين دليل است که از برجام خارج نشده و کاهش

تعهدات به صورت مرحلهاي برنامهريزي کرديم.وي کاهش تعهدات
به صورت مرحلهاي را اقدامي بسيار هوشمندانه و عاقالنه دانست و
گفت :همه سران کشورها بعد از تحريم اخير آمريکا در ارديبهشت
سال گذشته از اينکه ايران مسير عاقالنه و درستي را در مواجهه با
آن انتخاب کرده است ،از نظام و دولت ايران تجليل کردند.رئيس
جمهور با تأکيد بر اينکه جمهوري اسالمي ايران در عرصه سياست
خارجي فعال است ،گفت :با کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي
جهان در راستاي تقويت بيش از پيش روابط در حال گفتوگو و
مذاکره هستيم و در جريان روند کاهش تعهدات نيز مذاکرات را
ادامه ميدهيم ولي اگر در پايان  ۶۰روز دوم به نتيجه نرسيديم،
حتماً مرحله سوم را آغاز خواهيم کرد و بعد از آن باز هم  ۶۰روز
فرصت خواهيم داد تا به راهحل منطقي ،درست و متوازن برسيم
و به تعهد در برابر تعهد پايبند هستيم.رئيس جمهور با تجليل از
تالش و ايستادگي مردم ،گفت :امروز با تالش مردم و مسئولين در
زمينههاي اقتصادي شاهد شرايط و شاخصهاي مثبت هستيم
و اين شاخصها نسبت به چند ماه گذشته رشد داشته است.
روحاني افزود :امروز شاهد شرايط مناسبي در تورم ماهانه ،رشد
اقتصادي ،افزايش صادرات غيرنفتي و توليدات صنعتي و کشاورزي
هستيم و قيمتها ثبات نسبي پيدا کرده و قيمت دالر نيز شرايط
متعادلتري يافته است و روند امور به سمت شاخصهاي مثبت
در حال حرکت است.رئيس جمهور تصريح کرد :معتقدم آخرين
فشارها را وارد کردند و مؤثر نبوده است و آمريکا در جنگ سياسي،
رواني،اقتصاديوحقوقيقطعاًشکستخوردهاست.روحانيتصريح
کرد :مسير خود را با جديت ادامه خواهيم داد و در عين حال در
زمينه سياست تعاملي کام ً
ال آماده هستيم به شرط اينکه طرف
مقابل هم به آن متعهد باشد.

جهاد همواره ادامه دارد
ادامه از صفحه اول
معارف اسالم سرشار از درس هايي مبني بر لزوم انفاق ،تعاون در
ب ِّر و تقوا ،نفع رساندن به مردم و قيام به قسط و امثال اينها است؛
بايد اين جنبه هاي معارف اسالم را پيش روي جوانان و مردم عزيز
قرار داد تا عزم عمومي و گفتمان عمومي خدمت به خلق براي
رسيدن به عدالت و پيشرفت شکل بگيرد .مجاهد و خادم مردم قبل
از خدمت گيرنده ،بهره مند مي شود .همواره جهادگران ،واقف و
آگاهند که مثال اين اردوي سازندگي قبل از ساختن پل و خانه و

مسجد ،دل و روح و جان آنها را مي سازد .جهادگر قبل از هر چيز
بايد به تعمير اخالق و ايمان خود بپردازد که البته برخي از اين
اوصاف در حين جهاد ،حاصل مي شود و برخي به تربيت و مراقبه
بيشتر نيازمند است .خدا رحمت کند مرحوم حاج عبداهلل والي را
که شعارش اين بود؛ بشاگرد را بشاگردي بايد بسازد؛ جهادگران
بايد از جوانان و اهالي آن منطقه در خدمت رساني و سازندگي
کمک بگيرند و آنها را شريک کنند تا با اين کار ،خدمتي به خود
آنان نيز کرده باشند و آنها را با کار و جهاد بيشتر آشنا و درگير

کنند .هر چه جماعت و گروههاي جهادي همبستگي و تعاون و
هماهنگي بيشتري داشته باشند ،منشأ خدمات بزرگتري خواهند
شد که البته مالحظه اين امر هم درگير نشدن در پيج و خم اداري
مرسوم است .براي متقاعدسازي مردم در جهت تشکيل گفتمان
عمومي و همچنين تبليغ و گسترده سازي فرهنگ جهادي
مي بايست با هنرمندي ظرفيت هاي موجود و خدمات ارائه شده
را به سمع و نظر مردم رساند تا سايرين هم به اين امر تشويق شوند
و از زيبايي آن لذت ببرند.

خبر
رئيس کميته هستهاي مجلس:

ائتالفسازي در منطقه راه بهجايي نم يبرد

رئيسکميتههستهايمجلسگفت:ائتالفسازيدرمنطقهراهبهجايينميبرد.محمدابراهيم
رضايي در گفتوگو با خبرنگار مهر ،درباره تالش آمريکا و رژيم صهيونيستي براي ايجاد
ائتالف در خليج فارس ،گفت :اين ائتالف بيشتر جنبه رواني و تبليغاتي دارد اما تجربه
نشان داده است که اقدامات آنها راه به جايي نميبرد.وي افزود :پس از سقوط پهپاد فوق
پيشرفته آمريکا و توقيف نفتکش انگليسيها ،آنان به حالت استيصال افتادند و به تصور
خودشانبااينائتالفميخواهندپاسختذکراتقاطعنيروهايدفاعيکشورمانرادهند
اما ايران تحت هيچ شرايطي در مقابل آنان از خود نرمشي نشان نخواهد داد.رئيس کميته
هستهاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تأكيد بر اينکه براي ايران
فرق نميکند که چه کشورهايي عليه ايران با هم ائتالف کنند ،تصريح کرد :اين ائتالف
آمريکا مانند ساير ائتالفهايش به شکست ميانجامد.رضايي با بيان اينکه هيچ کشوري
جرئت تجاوز به خاک کشورمان را ندارد ،گفت :بر اين اساس براي جمهوري اسالمي هيچ
اهميتي ندارد که کشورهايي چون آمريکا و رژيم صهيونيستي چه سروصدايي در منطقه
يا ساير نقاط جهان ميکنند.وي با اشاره به اينکه رژيم صهيونيستي از منظر جمهوري
اسالمي ايران حتي ارزش ديدن هم ندارد و موجوديتي ندارد که بخواهيم به ائتالفها و
اقدامات آنان توجهي داشته باشيم ،اظهار داشت :از آنجايي که امروز آمريکا طبل توخالي
است و قابل اعتماد نيست ،اين ائتالفها هم توخاليتر از گذشته است و نتيجهاي نخواهد
داشت.رئيسکميتههستهايکميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسباتأكيدبر
اينکهامنيتمنطقهبايدتوسطکشورهايمنطقهتأمينشود،خاطرنشانکرد:کشورهاي
منطقهبايدبدانندکهآمريکابهدنبالمنافعخودشدرمنطقهاستونميتواندامنيتمنطقه
را ايجاد کند و امنيت منطقه صرفا توسط کشورهاي منطقه تأمين ميشود.

ربيعي:

نگ راني ب راي تأمين کاال
در يکسال آينده نداريم

سخنگوي دولت گفت :نگراني براي تأمين کاال در يکسال آينده نداريم.به گزارش
خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،علي ربيعي در نشست خبري خود در
حاشيه جلسه هيئت دولت اظهار کرد :درباره موضوع کشت با آبهاي آلوده در جنوب
تهران در هيئت دولت بحث و مقرر شد ،کميته و کار گروهي با مسئوليت وزارت کشور و
عضويتوزارتخانههايبهداشت،صمت،کشاورزي،نيرووسازمانحفاظتمحيطزيست
تشکيلشودواينکشتهابهسمتآبروهايسالمهدايتشوندتاکشتباآبآلودهمتوقف
شود.وي گفت :دولت زيان کشاورزان را پرداخت خواهد کرد ،همچنين با متخلفاني که
نسبت به رهاسازي فاضالب اقدام کنند ،برخورد ميشود.ربيعي افزود :شهرداري تهران
اقدامات خود را براي سه خط جديد مترو ( ۹ ،۸و  )۱۰آغاز کرده است ،همچنين آقاي
حناچي گفت که از مجموع  ۷۰واگن  CKDترخيص شده  ۲۸واگن و چهار رام قطار
به خطوط ريلي  ۶و  ۷مترو اضافه شده است.وي تصريح کرد :شهردار تهران گزارش داده
است که چهارباغ تهران در شمال مصلي کلنگزني ميشود و زيرگذر پل گيشا تا پايان
سال افتتاح خواهد شد.ربيعي اذعان کرد :رئيس کل بانک مرکزي گزارشي از بازديد خود
از بندر امام خميني ارائه کرد .در دولت تأكيد شد که هرچه سريعتر اين کاالها به کشور
منتقل شود .ما در يکي از بنادر سه ميليون تن کاال داريم .تا تاريخ  ۱۵مرداد  ۹۸ميزان
واردات  ۶۹درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است که اين نشان
ميدهد تأمين ارز کاالهاي اساسي انجام شده است و نگراني بابت کاالهاي اساسي در
انبارها در يک سال آينده نداريم.او با استناد به گزارش رئيس کل بانک مرکزي از بنادر
گفت :حجم نهادههاي دامي و کاالهاي اساسي در بنادر نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۹۰درصد بيشتر است و در دولت تأكيد شد که اين کاالها هرچه سريعتر به اقصي نقاط
کشور منتقل شوند.سخنگوي دولت افزود :در دولت تصميم گرفته شد که هزار کاميون
در منطقه آزاد چابهار تا مرز ميلک حرکت کنند تا هم کاالها تخليه شوند و هم براي مردم
استان سيستان اشتغال ايجاد شود.ربيعي با اشاره به پاداش بازنشستگان گفت :پرداخت
پاداشبازنشستگاندردومرحلهقطعياست.ويافزود:بهلوازمالتحريرارز ۴۲۰۰توماني
اختصاصيافتهوقرارشدهقيمتکاالبررويدفترمشقثبتشود.ميزانتوليددفترمشق
هم بايد مشخص شده و نظارت بر توزيع مناسب انجام شود.او درباره برکناري زودهنگام
ميعاد صالحي رئيس سازمان صندوق بازنشستگي تصريح کرد :کمال بيانصافي است
مدتهاست ميدانيم که اين بحث مطرح است و نبايد به دستور رئيس جمهور منتسب
کنيم .خوانش ،خوانش نادرست و غلطي است .از روزهاي اول سازمانهاي نظارتي اعالم
کردندکهباتوجهبهمادهقانونيايشانحائزشرايطنيستوديوانمحاسباتاينراصريحا
اعالم کرده بود.ربيعي افزود :حتي در دورهاي که مرتضوي اينمقام را کسب کرد ديوان به
مدرک تحصيلي او ايراد گرفت؛ اين ايراد دستگاه نظارتي بوده است.وي درباره اقدام دولت
درخصوصپروندهمحيطزيستيهاوطوالنيشدروندرسيدگيبهاينپروندهاذعانکرد:
دولت از امنيت سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزههاي مختلف حمايت ميکند و قائل
به نگاه امنيتي نسبت به اين سازمانها نيست.ربيعي گفت :دولت با هرگونه نگاه امنيتي
به اين سازمانها مخالف است و همه تالش خود را براي اينکه تصميم درست و قضاوتي
عادالنه انجام شود و بر اساس استانداردهايي که از جاسوسي مطرح است عمل شود ،به
کار ميگيرد ،اما تصميمگيري نهايي بر عهده قوه قضائيه و قاضي محترم است.سخنگوي
دولتتصريحکرد:قوهمجريهضمنحمايتازاقداماتقوهقضائيه،برلزومدقتدررعايت
حقوقشهرونديتأكيددارد.اودربارهدليلتعويقجلسهايران،آذربايجانوروسيه،گفت:
هيچدليلسياسيوجودنداشتهبلکهصرفامسائلفنيمطرحبودهکهبرايماقابلپذيرش
است .در آينده نزديک اين جلسه برگزار ميشود.سخنگوي دولت گفت :در روزهاي آتي
دادگاه جبل الطارق تشکيل ميشود .ما از ابتدا اين توقيف را اقدامي نادرست ميدانستيم.
اکنون برداشت ما اين است که تصميمات اين دادگاه به امنيت منطقه کمک ميکند .ما
منتظر اقدامات مثبت در اين زمينه هستيم تا آن را با حسن نيت تفسير کنيم.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

تمامزيرساختهايبرداشتن
تحري مهاي اقتصادي را دارا هستيم

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :تمام زيرساختهاي برداشتن تحريمهاي
اقتصادي را دارا هستيم.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار غالمرضا سليماني در مجمع
عاليبسيجاستانمازندرانبابياناينکههمهمؤلفههاياساسيقدرتدربعدفرهنگي،
سياسي ،اقتصادي و دفاعي ،علمي و فناوري را در اختيار داريم گفت :تمام زمينههاي
تبديل شدن به قدرت استثنايي دنيا در درون ملت ايران وجود دارد.وي افزود :در بعد
سياسي ،ملت ايران داراي مردمساالري نمونه و الگو و مشابه اين مردمساالري در
دنيا وجود ندارد و در  40سال گذشته هر سال يک انتخابات کامال آزاد و با مشارکت
حداکثري مردم در کشور برگزار شد که در مقايسه با دمکراسيهاي مصطلح جهان
امروز ،مشارکت در صحنه سياسي ستودني است.وي گفت :قانون اساسي ما مدرن،
مترقي ،اسالمي و الگوبراي جهان اسالم استو قدرت سياسي ،فهم وبصيرت ملت ايران
از مسائل منطقهاي و بينالمللي ستودني و در ابعاد سياسي ،ملت ايران مجهز است و
با داشتن قانون اساسي مترقي و تراز باالي مشارکت ،مکتب سياسي به نام جمهوري
اسالمي را به دنيا عرضه کرده است.رئيس سازمان بسيج مستضعفين عنوان کرد :رشد
علمي ،قدرت ملت ايران را افزايش داده است و قدرت اقتصادي ملت ايران نيز بسيار
منحصر بوده و از نظر ذخاير فسيلي رتبه اول و از نظر موقعيت جغرافيايي منحصر به
فرد و شاهراه آسيا و اروپا هستيم و با  15تا  16کشور مرز آبي و خشکي داريم.سليماني
گفت :از  13نقطه راهبردي دنيا دو نقطه شامل تنگه هرمز و جزاير سهگانه در اختيار
ايران قرار دارد و بر شمال آبراه خليج فارس و درياي عمان تسلط جغرافيايي داريم.وي
نيروي جوان ،باهوش و تحصيلکرده ،مردمان باتالش را موقعيت مناسبي براي کشور
برشمرد و گفت :مردم ايران به عنوان يد واحده برابر مشکالت قدعلم ميکنند و تمام
زيرساختها را براي برداشتن گامهاي تحريمي در بعد اقتصادي دارا هستيم.رئيس
سازمان بسيج مستضعفين با اين پرسش که چرا با داشتن توانمندي ها با حجم قابل
اعتنايي از مشکالت در حوزه اقتصاد روبه رو هستيم تصريح کرد :آنجايي که در مسير
انقالب حرکت کرديم به قلل مرتفع موفقيت دست يافتيم.وي با اشاره به برنامه ريزي
سنگين استکبار جهاني با مديريت آمريکا جهانخوار گفت :در  40سال گذشته جبهه
گستردهوبزرگعليهانقالباسالميتشکيلشدهاستوازتمامتواناييهابرايکندکردن
حرکت انقالب اسالمي و پيشگيري از تبديل شدن ايران به عنوان الگو براي دنياي امروز
بهره گرفتند.وي با بيان اينکه ملت ايران وارد پنجمين دهه عمر انقالب شود گفت:ملت
ايران در حالي اربعين انقالب اسالمي را پيشت سر گذاشت که در يک موقعيت برتر و
ويژه قرار داد و تبيين بيانيه گام دوم از همين منظر براي ما حائز اهميت است.رئيس
سازمان بسيج مستضعفين ،بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را سند راهبردي براي ما
در مراحل پيش رو بيان کرد و گفت :براي اينکه يک ملت بتواند در چنين جايگاهي
قرار گيرد و مقابل جبهه اي به پيروزي رسد الزاماتي وجود دارد و بايد به آن توجه کرد.
وي افزود :در حال حاضر  50هزار نفر نيروي نظامي ناتو در آلمان وجود دارد در حالي
که قبل از انقالب  60هزار مستشار آمريکايي در کشور وجود داشت ولي امروز مکتب
دفاعي انقالب اسالمي مراحل پيشرفت و قلل مرتفعي را صعود کرده است.وي با اظهار
اينکه طبق ارزيابي ها ملت ايرن جزو هشت قدرت برتر نظامي جهان است گفت :قدرت
واقعي ايران ،قدرت نرم ،معنوي و اسالمي است و قدرت دفاعي بومي ،توانمند و مستقل
از نظر استراتژيک اعجاب دنيا را برانگيخته است.

