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سرمقاله

اخبار

سران سیکا بر امنیت ،صلح پایدار و همکاری منطقهای تاکید کردند

آشفتهبازار سیاست
ادامه از صفحه یک
ماجراجویی محمد بن سلمان ،ترامپ ،نتانياهو،
محمد بن زائد تا حال ثابت شده است ،دور زدن
قوانین اقدام سخيف بن سلمان در کنسولگری
عربستان سعودی و قتل خاشقجی ،بازی
سیاسی با تجارت در سطوح متفاوت ،اعدامهای
دستهجمعی ،نمایشهای سیاسی بخشی از
هویت دیپلماتیک کارگزاران فوق االشاره است.
آیا حسن روحانی در این سطح همقد آنهاست؟
و هنگامی که به دالیلی میهمانی دارد که دنیا
متوجه مبادله آنهاست ،نیازی به انفجار تانکرهای
نفتی دارد که موضوع را تحتالشعاع قرار دهد و
به طاق نسیان بعد دیگر تحلیل به پیامدها و آثار
نزدیکی ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی
ایران برمیگردد.
در هر برههای از زمان که منازعه آمریکا و
ایران به سطح مدیریت میرسد در منطقه و یا
جهان اتفاق غیرمنتظره و پ ررازورمزی به وقوع
میپیوندد.
عربستان سعودی ،رژیم غاصب صهیونیستی
و معاندان جمهوری اسالمی در مواقعی که رابطه
توسوی حل مسئله پیدا
آمریکا و ایران سم 
میکند اوضاعشان وحشتناک به هم ریخته و
بدعهدیهای آنها شروع میشود.
اقدام غیرمتعارف و ناسازگار با قوانین بینالمللی
در چنین شرایطی شاید موضوعیت یابد و کمین
واقعی برای شناخت عامالن ماجراجو همین جا
باشد .البته رابطه آمریکا و ایران عالوه بر بدعهدی
از سوی ترامپ که به جد از آداب دیپلماسی خارج
است ،برای مدیریت مشارکتی با موانع تاریخی
مواجه است و در حال حاضر نیز طرفین باید
مجابگر مسائل و مشکالتی باشند که سایه بر
شکاف بسیار بزرگی بین دولتين انداخته است که
روزبهروز عمق پیدا میکند.
سرنوشت جنبشهای منطقهای و آزادیبخش
چون حزبالله ،حماس و انصارالله و توجه
به انتظارات متحدان مثل روسیه ،چین و سایر
کشورهای جهانی برای جمهوری اسالمی
حائز اهمیت است .آمریکا هم عملیات خود
را در این سطح با رژیم صهیونیستی اسرائیل
و نظام قبیلهای عربستان و حتی کوچولوهای
خلیجفارس هماهنگ میکند اما نکته باریکتر از
مو اینجاست که چرا توازن مورد اشاره جوابگوی
نیازهای دیپلماتیک نیست و یکی از طرفین به
آشفتگی ،پنهانکاری و ماجراجویی دست میزند.
با این اوضاع و احوال باید صادقانه عنوان کرد
ماجراجوییهای مذکور در شأن کدام دولت قابل
توجه است و متهم واقعی کیست؟

خبر
منابع نزدیک به مشاور احمدینژاد:

داوری به علت دیابت به بیمارستان
مراجعه کرد
منابع نزدیک به عبدالرضا داوری مشاور رئیس
دولتهای نهم و دهم با رد خبر خودکشی وی،
اعالم کردند :داوری به علت بیماری دیابت صبح
روز گذشته به بیمارستان مراجعه کرد و در حال
حاضر حال عمومی وی مساعد است .پس از
انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر خودکشی
صبح روز شنبه داوری و انتقال وی به بیمارستان،
محمد محمدی مدیر هماهنگی وی ضمن رد این
خبر به ایرنا گفت :داوری به دلیل بیماری دیابت
(قندخون) بامداد امروز در بیمارستان بستری شد
و هم اکنون به خانه منتقل شده است« .بهرام
مفاخری» از دوستان نزدیک داوری هم با بیان
اینکه این خبر شایعه است ،افزود :داوری به
دلیل افت قند خون به بیمارستان مراجعه کرد
و هم اکنون حال عمومی وی خوب است .وی از
پاسخ به این پرسش که داوری در کدام بیمارستان
بستری بود ،خودداری کرد .نزدیکان داوری در
حالی خبرهای منتشرشده را تکذیب میکردند که
مدیر کانالی که این خبر را منتشر کرد ،با تایید
صحت این خبر گفت :صبح دیروز(شنبه) خبر
خودکشی داوری را از یکی دوستان وی دریافت
کردم و او بود که فرضیه خودکشی را مطرح کرد.

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان
تعزیرات خبر داد

دیپلماسی ایرانی درپی کاهش تنش در منطقه

عفو و تخفیف  ۵۸۲نفر از محکومان
تعزیرات با موافقت رهبری

رئیسجمهوری :ایران یکطرفه در برجام نمیماند
رئیس جمهوری اسالمی ایران در سخنرانی خود با
تاکید بیشتر بر وضعیت خاورمیانه ،در اینباره گفت:
مداخله خارجی بعضی از قدرتها ،سیاستهای
قهرآمیز یکجانبه گرایانه ،تروریسم ،افراط گرایی،
پیمانشکنی و قانونگریزی ،خاورمیانه را به یکی از
بحرانیترین و بیثباتترین مناطق جهان تبدیل کرده
است.
ایران نمیتواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند
روحانی به مسئله توافق هستهای نیز اشاره کرد
و گفت که با وجود خروج آمریکا از این قرارداد و
ازسرگیری تحریمهای ضد تهران معتقدیم که انجام
تعهدات پذیرفته شده توسط طرفهای ذیربط نقش
مهمی در افزایش ثبات منطقه و جهان ایفا خواهد
کرد.
رئیسجمهوری دستیابی به سطح قابل قبولی
از صلح ،ثبات و توسعه را در شرایط امروز جهان،
نیازمند گسترش همکاری و گفتوگوهای منطقهای
با هدف تقویت تفاهم دانست و تاکید کرد :سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر همکاری،
همافزایی و یافتن راههای دستیابی به منافع مشترک،
سود متقابل و در یک کلمه ،سیاست برد – برد است.
وی تصریح کرد :بدیهی است که ایران نمیتواند به
صورت یکطرفه به توافق هستهای متعهد باقی ماند،
بلکه الزم است که سایر کشورها نیز سهم خود را برای
حفظ توافق هستهای ایفا کنند.
او افزود :در خصوص برجام ،یادآوری میکنم
که اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تأیید آژانس
بینالمللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا،
ازسرگیری تحریمهای غیرقانونی یکجانبه این کشور و
نیز حمایت ناچیز سایر طرفهای موافقتنامه از آن،
همچنان معتقد هستیم که انجام تعهدات پذیرفته
شده توسط کلیه طرفهای ذیربط ،نقش مهمی در
افزایش ثبات منطقهای و جهانی ایفا خواهد کرد.
بدیهی است ایران به صورت یکطرفه نمیتواند تنها
طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز
الزم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم
بپردازند .اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی
استراتژیک ما از یک سو و قانونشکنی آمریکا از سوی
دیگر بر همگان ثابت شده است ،جمهوری اسالمی
ایران ضمن اعالم آمادگی برای هرگونه تعامل ،تصمیم
گرفته است تا طبق بندهای  26و  36برجام اجرای
تعهداتش را برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور
کاهش دهد .در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب،
به ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.
رئیسجمهوری در ادامه تصریح کرد :در شرایط
امروز جهان ،یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با
چالشها و استفاده از فرصتها نبوده و دستیابی به
سطح قابل قبولی از صلح ،ثبات و توسعه ،نیازمند
گسترش همکاری و گفتوگوهای منطقهای با هدف
تقویت تفاهم است .سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران مبتنی بر همکاری ،همافزایی و یافتن

مرتضیحاجی:

روز گذشته پنجمین کنفرانس سیکا با حضور رهبران و نمایندگان  ۲۷کشور دنیا ،از جمله رؤسای جمهوری روسیه ،ایران ،ترکیه ،قزاقستان ،قرقیزستان
و ازبکستان در کاخ نوروز شهر «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان برگزار شد .این اجالس یک همایش بین دولتی و سازمان منطقهای است که سال ۱۹۹۲
با کمک سازمان ملل متحد تأسیس شد .بررسی مسائل امنیت و همکاری آسیا ،از اهداف اساسی این همایش است .رئیسجمهوری اسالمی ایران با
حضور در این نشست دستیابی به صلح ،ثبات و توسعه در جهان را نیازمند گسترش همکاری و گفتوگوهای منطقهای دانست و تاکید کرد :سیاست
خارجی ایران مبتنی بر همکاری ،همافزایی و یافتن راههای دستیابی به منافع مشترک ،سود متقابل و در یک کلمه ،سیاست برد  -برد است .حسن
روحانی همچنین در حاشیه این نشست با اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه و امیر قطر دیدار و گفتوگو کرد.

سیاست
خارجی
ایرانمبتنی
بر همکاری،
همافزایی و
یافتن راههای
دستیابیبه
منافعمشترک،
سود متقابل و
در یک کلمه،
سیاست برد –
برد است
راههای دستیابی به منافع مشترک ،سود متقابل و
در یک کلمه ،سیاست برد – برد است .در همین
چارچوب ،مشارکت با کشورهای منطقه و استفاده
از ساز و کار گفتوگوهای چندجانبه در قالب
نشستهای سیکا را بسیار مفید ،ضروری و کارگشا
میدانیم.
روحانی در دیدار امیر قطر :رایزنی تنها راه کاهش
مشکالت منطقهای است
رئیسجمهوری روز گذشته در حاشیه پنجمین
نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در
آسیا(سیکا) در دیدار با امیر قطر رایزنی دوجانبه
و چندجانبه و همکاری بیشتر را تنها راه کاهش
اختالفات و حل و فصل مشکالت منطقهای عنوان
کرد و گفت :همکاری با کشورهای همسایه از اصول
ثابت سیاست خارجی ایران است.
حسن روحانی گسترش روابط با کشورهای همسایه
و دوست بهویژه قطر را از اولویتهای ثابت سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و تاکید کرد:
ثبات و امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند
خورده است و ما خواستار حاکمیت روحیه اعتدال،
برادری و حکمت و دوراندیشی در روابط میان کشورها

هستیم .وی اظهار کرد :جهان اسالم نیازمند وحدت
و یکپارچگی است و دو کشور بیتردید میتوانند با
همکاری یکدیگر در این عرصه تالش کنند.
روحانی روابط ایران و قطر را برادرانه و دوستانه و
به نفع مردم منطقه دانست و گفت :ظرفیتهای
فراوانی برای تقویت بیش از پیش روابط اقتصادی دو
کشور وجود دارد که باید از این ظرفیتها در راستای
منافع دو ملت استفاده کرد .شیخ تمیم بن حمد آل
ثانی امیر قطر نیز در این دیدار گفت :قطر بر این
اعتقاد است که حل تمام اختالفات در منطقه تنها
توگو ،همکاری جمعی و پیگیری راههای
از طریق گف 
سیاسی امکانپذیر است .امیر قطر همچنین اظهار
کرد :دوحه برای توسعه روابط خود با تهران در همه
حوزههای مورد عالقه ،آماده است.
تهران عالقهمند به توسعه روابط با ترکیه در همه
عرصههاست
حسن روحانی همچنین روز شنبه در حاشیه
پنجمین نشست سیکا ،در دیدار رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه گفت :برای توسعه و
تعمیق روابط ایران و ترکیه طی سالهای اخیر گامهای
ارزندهای برداشته شده و این روند باید شتاب بیشتری

بگیرد.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه تهران عالقهمند
به توسعه روابط با ترکیه در همه عرصهها بهویژه
در حوزه اقتصادی است ،گفت که باید به تالشها
برای تقویت این همکاریها و رساندن حجم مبادالت
ساالنه دو کشور به رقم  30میلیارد دالر افزوده شود.
روحانی همچنین همکاریهای منطقهای ایران و
ترکیه را با اهمیت دانست و اظهار کرد :همکاریهای
دوجانبه و سهجانبه با روسیه در حوزه مسائل
منطقهای و از جمله در فرآیند آستانه و بازسازی
سوریه بسیار با اهمیت و در راستای تقویت صلح و
ثبات منطقه است.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه نیز در این
دیدار گفت :روابط ایران و ترکیه روابطی رو به توسعه
بوده و تقویت بیش از پیش این روابط در عرصههای
دوجانبه و منطقهای بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود :ترکیه مصمم است روابط خود را با تهران
در همه عرصهها توسعه دهد.
روسای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در این دیدار
همچنین بر مخالفت خود با تحریم و زورگویی در
منطقه تاکید کردند.

رفت و آمدهای کابینه به دولت کمکی نمیکند

وزیر دولت اصالحات با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره
پرستو گفت :این کار به عنوان یک تکلیف سازمانی انجام نمیشود
بلکه ممکن است مثل داستان قتلهای زنجیرهای دهه  ۷۰باشد.
به گزارش ایلنا ،مرتضی حاجی با اشاره به موضوع روند
استعفاها در دولت گفت :شرایط کار برای دولتیها از لحاظ
اجتماعی ،اقتصادی و مالی و همچنین پاسخگویی به نیازهایی که
هر کدام از دستگاهها دارند ،سخت شده است.
وزیر اسبق آموزش و پرورش درباره اینکه این استعفاها تا کجا
میتواند ادامه داشته و تغییر وزیر چقدر میتواند موثر باشد،
گفت :هیچ اتفاق بزرگی نمیتواند رخ دهد اما یک نیروی تازهنفس
و کسی که کمتر با موانع و مشکالت روبهرو شده و هنوز سرش
به سنگ نخورده شاید بتواند با روشهای ابتکاری جدید راههایی
پیدا کرده و از بار مشکالت بکاهد یا حداقل از بدتر شدن سازمان
تحت مسئولیتش تا حدی جلوگیری کند.
وی افزود :وزرا هم مشکالت اقتصادی دارند و هم در تامین

نیازهای سازمانشان ناتوان هستند ،از طرفی هم مشکالت
اجتماعی از جمله مداخلههای بیرونی را دارند که در هر حوزهای
به یک شکل نمود پیدا میکند.
مرتضی حاجی در پاسخ به این سوال که پیامدهای سیاسی و
غیرسیاسی این استعفاها برای دولت چه میتواند باشد ،گفت:
این رفت و آمدهای کابینه به دولت کمکی نمیکند ،ممکن است
آدمی که خسته شده برود و یک آدمی که تازهنفس است ،بیاید و
یک تغییر ظاهری در دولت ایجاد شود اما نمیتواند مسئله قابل
توجهی را حل کند.
وی ادامه داد :رفت و آمدها خیلی برای دولت فرصت ایجاد
نمیکند و نشانه انفعال ،کمثباتی و کمانگیزگی برای ادامه کار
را تداعی میکند و در شرایطی که کشور در آن قرار دارد ،این
موضوع چیز خوبی نیست.
حاجی در واکنش به اتفاق پیش آمده برای محمدعلی نجفی،
و جناحی شدن پرونده او با اشاره به اینکه همواره گفته میشود

رئیس قوه قضائیه:

هدف وسیله را توجیه نمیکند ،ادامه داد :ضربه زدن به رقیب و از
میدان به در کردن آن به هر طریقی درست نیست و نمیتوانیم با
هر وسیلهای که میخواهیم رقیب را از میدان به در بکنیم.
وی با اشاره به این جمله که «اگر میخواهی راجع به راه رفتن
کسی قضاوت کنی ابتدا مدتی کفش او را بپوش» ،گفت :این
پرونده ،یک موضوع شخصی بین دو آدم بوده که متاسفانه
به جای بدی ختم شده و حاال بر اساس آنچه که گفته شد،
پشتصحنههایی دارد و دامی برای نجفی باز کردند و ایشان به
دام افتاده است.
حاجی در واکنش به اینکه موضوع «پرستو» و انتساب آن به
برخی از افراد چقدر میتواند واقعی باشد ،گفت :خیلی از اسمها
را دارند به این مسئله میچسبانند ،ما نمیتوانیم قضاوت کنیم
واقعا رفتار خالفی اتفاق افتاده است یا نه.
این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :احتمال وجود پرستو را رد
نمیکنم اما قطعی هم نمیتوانم در این مورد چیزی بگویم.

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان
تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات
 ۵۸۲نفر از محکومان سازمان تعزیرات
حکومتی با موافقت رهبر انقالب به مناسبت
عید فطر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا نورنژاد در این رابطه
اظهار کرد :به مناسبت فرا رسیدن عید سعید
فطر تعداد  ۶۹۱نفر از محکومان محاکم عمومی
و انقالب ،سازمان قضائی نیروهای مسلح و
سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور
مورد عنایت رهبر انقالب اسالمی قرار گرفته که
از این تعداد ۵۸۲ ،نفر از محکومین سازمان
تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف
مجازات واقع شدهاند.
وی افزود :با دستور ریاست عالی سازمان این
حکم برای اعمال به ادارات کل اجرایی سراسر
کشور ابالغ شد.

سید احمد خاتمی:

افتخار میکنیم «آخوند حکومتی»
هستیم
امامجمعه موقت تهران با اشاره به ترفند
ضدانقالب برای دورکردن طالب و روحانیون
انقالبی از انقالب با آوردن تعبیر «آخوند
حکومتی» اظهار کرد :ما افتخار میکنیم سرباز
نائب امام زمان(عج) و آخوند حکومتی هستیم
چرا که تنها گذاشتن نائب امام زمان ،تنها
گذاشتن امام زمان(عج) است.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید احمد خاتمی
در دیدار با فرمانده و اعضا شورای فرماندهی
تیپ  83امام جعفر صادق(ع) با اشاره به اینکه
فلسفه تشکیل تیپ  83تثبیت روحیه جهادی
بود اظهار کرد :سازماندهی طالب جهادی به
خصوص بعد از جنگ جایی خالی بود که
توسط تیپ  83پر شد و اگر این طالب جهادی
توسط تیپ  83سازماندهی نمیشدند چه بسا
پراکنده شده و از ظرفیت آنان استفاده بهینه
نمیشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه عملیه قم افزود:
الحمدلله تیپ  83امام جعفر صادق(ع) از باب
َّ
س عَلَی لتَّقْو َی من أَوَّل ی َو ْم أَح َق ُّ
س ِجد ٌ أ ُ ِّ
س َ
( لمَ ْ
ِ ْ
ِ
ٍ
أَن تَقُو َم فِیه ِ ) از ابتدا مخلصانه این تشکیالت
جان گرفت و الحمدالله مخلصانه ادامه پیدا
کرد و کسانی که با اصل انقالب میانه ندارند
طالب انقالبی و تیپ امام جعفر صادق(ع) را
نمیپسندند.
امامجمعه موقت تهران در ادامه با اشاره
به ترفند ضدانقالب برای دور کردن طالب و
روحانیون انقالبی از انقالب با تعبیر آوردن
به «آخوند حکومتی» اظهار کرد :ما افتخار
میکنیم سرباز نائب امام زمان(عج) و آخوند
حکومتی هستیم چرا که تنها گذاشتن نائب
امام زمان ،تنها گذاشتن امام زمان(عج) است.
عضو شورایعالی مجمع جهانی اهلبیت(ع)
در پایان با اشاره به دیدار نخستوزیر ژاپن
با رهبر معظم انقالب و تحقیر آمریکا اظهار
کرد :صالبت رهبر انقالب اسالمی در دیدار
با نخستوزیر ژاپن ،اوج عزت تشیع بود و ما
افتخار میکنیم سرباز این آقا باشیم.

رفیقدوست:

از فضای مجازی باید برای دریافت نظرات استفاده کرد

اگر آمریکا به ایران حمله کند ،اسرائیل گروگان ماست

حجتاالسالم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه طی فراخوانی در خصوص مشارکتجویی از مردم و نخبگان در روند تحوالت
دستگاه قضایی در اینستاگرام خود نوشت :امروزه با گسترش دسترسیهای ارتباطاتی ،فارغ از چارچوبهای سنتی ِخشک و
دیوانساالرانه ،فضای مجازی و رسانههای اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کمکردن فاصلههای زمانی و مکانی در ارتباطات
و به اشتراکگذاری نظرات تبدیل شده است.از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد»
به بهترین نحو استفاده کرد.
در بخشی از این فراخوان آمده است«:امروزه با گسترش دسترسیهای ارتباطاتی ،فارغ از چارچوبهای سنتی ِخشک
و دیوانساالرانه ،فضای مجازی و رسانههای اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصلههای زمانی و مکانی در
ارتباطات و به اشتراکگذاری نظرات تبدیل شده است .از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا
بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد .آسیبهای فضای مجازی  -که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود -نباید
ما مسئوالن را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کمنظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم.
در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه میگذرد ،و پیش از آن نیز خصوصا ً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی ،از نظرات ارزشمند کاربران
رسانههای اجتماعی استفاده کردهام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیهای مردمی ،انقالبی و ضدفساد یاری کنید .تا زمانی که
سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد ،صفحات متعلق به اینجانب در رسانههای اجتماعی ،یکی
از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
عالوه بر اینکه مردم عزیزمان میتوانند رأسا ً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند ،اینجانب نیز حسب مورد ،فراخوانهایی جهت دریافت نظرات در
خصوص ایجاد ،اصالح یا تکمیل برخی رویهها ،رویکردها ،دستورالعملها و آئیننامهها اعالم خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحبنظران و
متخصصان این امر خواهم بود .امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمهی «و شاورهم فی االمر» و موجب اعتماد و دلگرمی
عموم انسانهای حقطلب و عدالتخواه باشد .توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم».

محسن رفیقدوست میگوید :ما موافقیم که چند تا از همین طیف بخش خصوصی متخلف را هم بگیرند و اعدام کنند .کما
اینکه باید دولت آنچنان اینجا خودش را نشان دهد که کسی جرئات نکند سمت تخلف بروند.
به گزارش خبرآنالین ،وزیر سپاه دولت دوران جنگ در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال جنگ نظامی وجود دارد
و تابآوری مردم ،نظام و کشور را در مقابل آن چقدر میدانید ،میگوید :ما آن وقتی که مقاومت میکردیم یعنی
وقتی جنگ تمام شد از  ۳۳کشور غنیمت و از  ۱۱کشور اسیر گرفته بودیم .خودمان هم حتی در اوایل جنگ در فشنگ
وابسته بودیم .برخی باور نمیکنند اما امروز کشور ما در پهپاد در بعضی از انواعش از آمریکا جلوتر است .موشکهای
نقطهزنی داریم که امروز غیر از آمریکا و شوروی کشوری دیگر ندارد .درجنگها آنکه تکلیف جنگ را تعیین میکند
نیروی دریایی و هوایی نیست بلکه اینها پشتیباناند و نیروی زمینی است که تعیینکننده است؛ یعنی در جنگ نیرویی
تعیین میکند که نیرو پیاده کند و آن کشور را اشغال کند .این کار دیگر در زمان حال برای کشور ما صددرصد نمیتواند
رخ بدهد .یعنی ما کشوری هستیم که در یک زمان کوتاه بزرگترین کمیت نیروی رزمنده را میتوانیم در دنیا در جبههمان حاضر
کنیم .کشور دیگری نداریم .این نیرو هم برای ماهها و سالها و هر وقت که بخواهد بجنگد ،امکاناتش را دارد .از این مهمتر یک گروگان به نام اسرائیل
داریم .آمریکا دنیا را به خاطر اسرائیل بیچاره کرده است .اگر قرار شود جنگ شود از این گروگان استفاده میکنیم و شک و تردیدی هم نداریم .همهچیز
هم برایمان آماده است.
محسن رفیقدوست ،وزیر سپاه دولت دوران جنگ با بیان اینکه مطمئنم جنگ نمیشود ،میگوید :نیروی نظامی ما برای دنیا شناختهشده نیست.
همین سردار بزرگ (قاسم سلیمانی) که امروز آمریکا برای کشتن او جایزه گذاشته  ۲۰ساله بود فرمانده لشکر ثارالله شد و االن یکی از بزرگترین
استراتژیستهای نظامی دنیا شده است .از اینها زیاد داریم .بنابراین همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مطمئن باشید که جنگ گزینهای
نیست که علیه ما انتخاب کنند چون آنها بیشتر گروگان ما هستند .ما امروز خیلی راحت میتوانیم ناو هواپیمابر آمریکایی را غرق کنیم .آمریکا هم
میداند.

