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پوتین در دیدار با بشار اسد:

اقدامات زیادی برای حفظ
تمامیت ارضی سوریه انجام شده است

«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روس��یه وارد دمشق شد و با «بشار اسد»
رئیس جمهوری سوریه در مقر نیروهای روسیه در دمشق دیدار کرد .به گزارش
اس��پوتنیک ،دیمیتری پس��کوف ،س��خنگوی کرملین اظهار داشت :والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روس��یه به دمشق سفر کرد .از فرودگاه ،والدیمیر پوتین
به س��مت فرماندهی جمعی از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در جمهوری
عربی سوریه رهسپار ش��د و از خیابانهای دمشق گذشت .پسکوف افزود :در
پس��ت فرماندهی پوتین با بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه دیدار کرد .رهبر دو
کش��ور گزارش نظامیان در مورد وضعیت در مناطق مختلف کشور را شنیدند.
سخنگوی کرملین افزود :پس از آن مذاکرات دو جانبه بین هیاتهای روسیه
و س��وریه صورت گرفت .در حین صحبت با اس��د ،پوتین خاطرنشان كرد كه
اکنون می توانیم با اطمینان بیان كنیم كه مس��افت بس��یار زیادی به منظور
احیای دولت س��وریه و تمامیت ارضی این كش��ور طی شده است .وی افزود:
پوتین همچنین خاطرنشان کرد که در خیابان های دمشق با چشم غیر مسلح
می توان نشانههایی از زندگی احیا شده و آرام را دید .پسکوف همچنین اظهار
داش��ت که اسد به نوبه خود از پوتین برای این دیدار تشکر کرده است .رئیس
جمهور س��وریه از کمک روسیه و ارتش روسیه در مبارزه با تروریسم و احیای
زندگی صلح آمیز در س��وریه ابراز قدردانی کرد .پسکوف افزود :اسد همچنین
به گرمی کریس��مس را به پوتین و کل مردم روسیه تبریک گفت .خبرگزاری
رسمی س��وریه (س��انا) نیزدر خبری فوری اعالم کرد ،والدیمیر پوتین رئیس
جمهوری روسیه عصر سه شنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد .براساس این
گزارش وی در مقر فرماندهی نیروهای روس��یه در دمشق با بشار اسد رئیس
جمهوری این کش��ور دیدار و گفت وگو کرد .در این دیدار فرماندهی نیروهای
نظامی روس��یه در سوریه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت میدانی در این
کش��ور را به پوتین و اس��د ارائه کرد .رئیس جمهوری س��وریه نیز سال نوی
میالدی را به افس��ران و نظامیان روسیه مس��تقر در سوریه تبریک گفت و از
تالش های نظامیان این کش��ور برای کمک به دولت و ملت سوریه قدردانی
کرد .پوتین نیز سال نو میالدی را به نیروهای روسیه حاضر در سوریه تبریک
گفت .ناو روس��ی مارشال اوس��تینوف نیز امروز برای ملحق شدن به ناوهای
روسی مس��تقر در پایگاه روسیه در بندر طرطوس سوریه وارد دریای مدیترانه
ش��د .از س��ویی س��خنگوی کاخ کرملین هم به نقل از پوتی��ن گفت که وی
در دیدار با اس��د تاکید کرده اس��ت که گام بس��یار بلندی در بازسازی ساختار
حاکمیت سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور طی شده است .پوتین گفته
است که هم اکنون می توان بازگشت جریان زندگی را در خیابان های دمشق
به وضوح مش��اهده کرد .س��خنگوی کاخ کرملین خاطر نشان کرد که رئیس
جمهوری روس��یه از خیابان های دمش��ق بازدید کرده و قرار است از مناطق
دیگر سوریه هم دیدن کند.

ت��ا همین چن��د روز پی��ش هم برخ��ی در داخل
توس��ل به مذاکره ب��ا آمریکا را راه��کاری برای
رفع مشکالت اقتصادی کشور عنوان میکردند،
درحالیکه آمریکاییها هیچگاه اجازه نخواهند داد
جمهوری اس�لامی به شرایط باثباتی برسد .حتم ًا
اقدام اخیر آمریکاییها در به ش��هادت رس��اندن
سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» برای این دسته افراد
هم روش��ن کرده است که آمریکاییها چه نگاه و
نظری نس��بت به ایرانیها دارند؟ آنها چیزی جز
زب��ان تهدید و زور ندارن��د و قطع ًا مقابله با چنین
دیدگاهی انج��ام مذاکره را نمیطلبد!آمریکاییها
خواهان ایج��اد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه
نیستند و به هر شکلی میخواهند قلب انرژی دنیا
را در تن��ش ،جنگ و ویرانی نگهدارند تا بتوانند از
این راه عالوه بر حض��ور در منطقه تحت عنوان
تالش برای ایجاد ثب��ات به منافع خود که همانا
به یغما بردن منابع کشورهای منطقه است ،برسند.
ازاینرو نباید آمریکا را دوست یک کشور و دشمن
دیگری در منطقه دانست.ایستادن در مقابل آمریکا
و تن ندادن به خواس��تههای زیاده خواهانه آنها
امکانپذیر اس��ت .حاج قاسم در مقابل انبوهی از
امکان��ات ،جنگافزاره��ا ،دالره��ا و ف ّناوریهای
آمریکایی که هم توس��ط خود آنها به کار گرفته
میش��د و هم در اختیار تروریس��تهای تکفیری
قرارگرفته بود ،ایستاد و محور مقاومت در منطقه را
سازماندهی کرد.این درسی بود که سردار سلیمانی
با شهادتش به مردم منطقه داد .معادالتی تا پیش از
شهادت حاج قاسم بر فضای سیاسی منطقه وجود
داشت ،پس از شهادت ایشان همه تغییر کرد.

سعید جلیلی :حاج قاسم تبلور ظهور اراده یک ملت بود

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید به
آمریکا پاس��خ بدهیم ،گفت :غربیها مدعی همه پرس��ی بودند؛
مراس��م تشییع شهید س��لیمانی در اهواز ،مش��هد ،تهران و قم
نتایج همین همهپرس��ی بود .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید
جلیلی نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی و عضو
ش��ورای راهبردی روابط خارجی در برنامه تلویزیونی نگاه یک
با اش��اره به بیانات حضرت امام خمین��ی (ره) در رابطه با مردم
ای��ران اظهار ک��رد :امام بزرگوار ما ،در وصی��ت نامه خود مردم
ایران را اینگونه توصیف کردند؛ من ش��هادت میدهم که مردم
ای��ران از مردم دوران پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) بهتر
هس��تند؛ آنچه که در این س��ه روز اتفاق افت��اد ،صدق گواهی
س��خن امام بزرگوار ما بود .وی افزود :حاج قاس��م تبلور ظهور
اراده یک ملت بود؛ او کس��ی بود که توانس��ت شکس��ت را به
بس��یاری از قدرتها و رؤسای جمهور آمریکا نشان دهد .عضو
شورای راهبردی سیاست خارجی گفت :شاید یک سوالی ایجاد
ش��ود و آن هم این اس��ت که چرا ملت ما توانس��ت در این ۴۰
س��ال با موفقیت پیش برود؟ در جواب این سوال باید گفت این
موفقیت وابس��ته به یک یا دو نفر نبود؛ در این  ۴۰سال مردمی
پیدا ش��دند که آگاهانه یک مس��یر صحی��ح را انتخاب کردند و
احیا ش��دند ،البته امروز دش��منان ما هم به این موضوع اعتراف
میکنند .جلیلی اضافه کرد :مردم دارای فضائل بسیار هستند و
ام��روز عصاره فضائل خودش��ان را در یک چهره و ش��خصیت
مشاهده کردند و با بروز این عصاره فضائل ،با تمام وجود برای
قدران��ی از این چه��ره آمدند .وی گفت :حاج قاس��م ملت ما را
نمایندگ��ی میکرد ،مردم مش��اهده کردند ک��ه او با تمام وجود
کارهایی را انجام میداد که امنیت به ارمغان آورد .چرا دشمنان
ما بیش از  ٣٠س��ال دیگر جرأت نمیکنند به مرز ایران نزدیک
ش��وند؟ جوابش واضح است« ،امثال حاج قاسمها و تفکری که
ایس��تاد» .نماین��ده رهبر انق�لاب در ش��ورایعالی امنیت ملی
محبوب امت اسالمی است
یادآور ش��د :امروز حاج قاسم سردار
ِ
یعنی غزه و حماس اهل س��نت هم همان ارادت به حاج قاسم
دارند که حزب اهلل شیعه دارد؛ من به خاطر دارم که هوگو چاوز
رئیس جمهور وقت ونزوئال به ایران س��فر کرد ،وقتی با سردار
سلیمانی جلسه گذاشتیم آقای چاوز هنگامی که سخنان سردار
را میش��نید ،تمام قد احساس احترام و خضوع داشت .جلیلی با
بیان اینکه امروز س��وال دوست و دشمن این است که چرا این
ملت در این  ۴۰س��ال توانس��ت به این موفقیتها دس��ت پیدا
کن��د؟ و موانع را از س��ر راه خود بردارد؟ گف��ت :این موفقیت،
ناش��ی از عمل یک یا  ۲نفر نیس��ت .ائمه ،قلّه کمال بودند ،ا ّما
چ��را موفقیتهای باالیی بهدس��ت نیاوردند؟ چون مردم همراه
آنه��ا نبودن��د ،ا ّما در این  ۴۰س��ال ،مردمی بودند که مس��یر
صحیح��ی را انتخ��اب کردند و احیا ش��دند .وی ب��ا بیان اینکه
امروز دشمنان اعتراف میکنند که قدرت ملت ایران قابل انکار
نیس��ت ،تصریح کرد :حاج قاسم تبلور ظهور اراده یک ملت بود.
او کس��ی بود که با همین نگاه ،طعم شکس��ت را به رؤس��ای
جمهور آمریکا چش��اند .جلیل��ی رأی مجلس ع��راق به خروج
نظامی��ان آمری��کا را مورد اش��اره قرار داد و با بی��ان اینکه این

مراسم تشییع سردار سلیمانی همهپرسی علیه غرب بود
برخالف تصور آمریکا بود ،تصریح کرد :این اول بس��ماهلل است
و آمریکا باید طعم شکس��تهای متعدد را بچش��د ،دیگر از آن
دوران��ی که آمریکاییه��ا اراده کنند ه��ر کاری را انجام دهند،
خبری نیس��ت .س��عید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و ش��ورای عال��ی امنیت ملی در ادام��ه برنامه نگاه گفت:
ام��روز رئیس دولت آمریکا به صراحت میگوید ما سیاس��تمان
فش��ار حداکثری اس��ت و این را هم اعالم میکند و هم اعمال
میکند اما چرا در این چهل س��ال ملت ما موفق شد؟ زیرا ملت
م��ا نگاه راهبردی را در همه زمینهها درک کرده اس��ت .جلیلی
افزود :وقتی که آمریکا در سال  ۳۲میآید و بر علیه یک دولت
ب��ه راحتی کودتا میکند و این حرکتهای او تا امروز ادامه پیدا
میکند یعنی این دش��منی موضوعی نیست که ما بگوییم بلکه
ب��ا اقدام��ات او به صراحت بیان میش��ود .بنابراین این نش��ان
میدهد که نگاه ما حتی در انتقام هم راهبردی اس��ت .نماینده
رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی گفت :در همین کشور
م��ا ع��دهای میگفتن که نه غ��زه و نه لبنان که این ش��عار در
خوش��بینانه ترین حالت حاوی جهالت این افراد است زیرا اینها
نمیفهمند که نمیش��ود در یک منطقه ناامن شما امنیت داشته
باش��ید و آیا میش��ود در منطقهای که توس��ط دش��من احاطه
ش��دهاید با دش��منانی که رس��م ًا میخواهند مانع پیشرفت شما
ش��وند شما پیش��رفت کنید؟ عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظ��ام بیان ک��رد :یکی از هنره��ای امام خمینی ای��ن بود که
واقعیتها را میدید و میگفت که وقتی ش��ما میبینید دشمنی
دارید که برای هر نوع دش��منی آماده است باید آمادگی الزم را
داشته باشید و نمیتوانید در برابر او بی تفاوت باشید .وی ادامه
داد :امام (ره) در زمان تسخیر النه جاسوسی گفت که خود شاه
اق��رار میکرد که من مأموریت دارم برای وطنم و امام میگفت
ک��ه او یک مأمور بود و ما به دنبال این هس��تیم که ببینیم آمر
چه کس��ی اس��ت که این بال را س��ر ملت ما آورده؟ پس امام
راح��ل آگاه ب��ه کانون اصل��ی اتفاقات بوده اس��ت و اصل هم
همین است که اگر کسی میخواهد مانع پیشرفت ملت ما شود
م��ا باید مانع ش��ویم و این همان نگاه راهبردی اس��ت .جلیلی
اف��زود :من به یاد دارم ک��ه مرحوم مهدوی کنی میگفت برای
مبارزه با ش��اه اقدامات بس��یاری میکردیم که امام خیلی قبول
آنها نداش��ت و حتی برخیها اقدامات مسلحانه برخی گروهها را
امام قبول نداش��ت بلکه امام میگفت ش��ما ش��اه را هدف قرار
بدهی��د زیرا او ک��ه برود همه مس��ائل حل خواهد ش��د بعد از
انق�لاب هم همین نگاه را داش��تند و میگفتند ش��ما آمریکا را
ه��دف قرار بدهید زیرا بقیه مش��کالت حل خواهد ش��د .عضو
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام بیان کرد :برخ��ی از مقامات
امریکایی میگویند بازی عوض شد و مهره شأن را زدیم ما هم
بروی��م یک مهره را بزنیم نه این بازی اینگونه تمام نمیش��ود،
ب��ازی چط��ور تمام میش��ود؟ اینک��ه آنها شکس��ت بخورند و
شکستش��ان این اس��ت که از منطقه خارج شوند .وی ادامه داد:
این انتقام را مل��ت ما میخواهد و منطقه نیز این قدرت را دارد
و امروز این امر مبتنی بر یک تجربه  ۴۰است و اگر یک روزی
ای��ن موضوع باور دینی ما بود امروز به تجربه عمیق  ۴۰س��اله

تبدیل ش��ده اس��ت .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در
پاس��خ به این س��وال که آیا با شهادت حاج قاسم این روند کند
خواهد شد ،گفت :اتفاق ًا همین چند روز نشان داد که با شهادت
او این روند قدرت پیدا کرده و شما میبینید که حضور میلیونی
متش��کل از زن و مرد یعنی ای��ن راه با قدرت ادامه دارد .جلیلی
تاکید کرد :این حضور پیام روش��نی دارد مبنی بر اینکه راه حاج
قاس��م تمام ش��دنی نیس��ت موضوعی که باعث ش��ده دشمن
مس��تاصل بشود و از همین رو نیز پیام تهدید ارائه میکند .وی
ادامه داد :میخواهم به یک نکته ارزش��مند اشاره کنم مبنی بر
اینکه این پیام ملت ما به حاج قاس��م بود اما در این شرایط پیام
حاج قاس��م به ما چیس��ت؟ پیام او در زمان حیاتش این بود که
میت��وان پیروزیه��ای بزرگ به دس��ت آورد و شکس��تهای
س��نگین را به دشمن تحمیل کرد که این را در عمل نیز نشان
داد .جلیل��ی افزود :آیا حاج قاس��م یک بار در ای��ن برنامههای
تلویزیون��ی صحبت کرد مانن��د امثال من؟ خیر ام��ا چرا مردم
شیفته او بودند؟ چون او در عمل حقانیت و راهبرد خود را ثابت
کرد .من یادم اس��ت که چند س��ال پیش رفتیم شهر او در بافق
و در روس��تا من خدمت پدر او رسیدم که یک پیرمرد روستایی
در یکی از شهرس��تانهای کرمان بود .حاج قاسم از یک چنین
خانوادهای بود و امروز یک شخصیت جهانی شده که هیچکس
نمیتوان��د عظم��ت او را ان��کار کن��د .عضو مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام بیان کرد :زمانی که من از پدر او پرس��یدم چرا
حاج قاس��م به این مقام رس��ید پاس��خ دادند که من به او نان
حالل دادم .بنابراین ملت امروز خاضعانه دربرابر او قیام میکند
زی��را را از خود میدان��د و میفهمد اگر به توانایی خود اتکا کند
چ��ه داراییهای��ی دارد .جلیل��ی بیان کرد :یک��ی از عادتهای
آمریکاییه��ا این بود که هر جا میرفتند و در آن منطقه حضور
نظامی پیدا کردند ،آنجا را ترک نمیکردند؛ از س��ال  ۱۹۴۵که
آمریکاییها به ژاپن رفتن��د تا همین امروز ،هنوز پایگاه نظامی
خ��ود در ژاپن دارن��د؛ در آنجا انتخابات و رفراندوم ش��د ،مردم
گفتند ک��ه باید آنها برون��د ،اما دولت ژاپن گف��ت نمیتوانیم
آنه��ا را بیرون کنی��م ،این وضع همین ام��روزه  ۲۰۲۰جهان
اس��ت؛ همین کشورهایی که مث ً
ال میگویند ما پیشرفت کردیم،
اینها به همان دموکراس��ی مردم آن منطقه رأی میدهند که
بای��د آمریکا ب��رود ،اما دولت��ش میگوید م��ا نمیتوانیم ،چون
آمری��کا زورگ��و اس��ت .وی ادام��ه داد :بنده چند س��ال قبل با
نخست وزیر وقت ژاپن مالقات داشتم ،او در میان صحبتهای
خود بیان کرد که س��ال  ۸۸با ش��عار اینکه آمریکا باید از ژاپن
بروند رأی آوردم و انتخاب شدم؛ اما االن میبینم که نمیتوانم
این ش��عار را عملی کنم و باید استعفا کنم و چند ماه بعد استعفا
کرد ،اس��تدالل او این بود که آمریکاییها را نمیتوان تغییر داد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام بی��ان با بیان اینکه حاج
قاس��م طعم شکس��ت را به آمریکا یا چش��اند ،گفت :ما یادمان
نمیرود ،آمریکا یادداش��تهای متعدد میداد و التماس میکرد،
که ما در عراق تحتفش��ار هستیم .ترامپ ادعا کرد که  ۷هزار
میلیارد دالر هزینه کرده اس��ت اما چیزی به دس��ت نیاورد .آنها
دوب��اره حرکتی را تحت عنوان داعش ش��روع کردند که همین

آق��ای ترامپ میگوید رئی��س جمهور قب��ل از او ،این گروه را
س��اخته اس��ت .جلیلی تصریح ک��رد :آمریکا ب��ه اصطالح خود
میخواست وحش��ت و ارعاب را درست کند؛ اما آخرین اقدامی
ک��ه انجام داد نتیجه آن برعکس ش��د؛ چون ملت��ی اعتماد به
نف��س پیدا کرد و دی��د آمریکا همه کاره نیس��ت .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام بیان کرد :امروز ملت عراق این اعتماد
ب��ه نفس پیدا میکن��د و میگوید که نماین��دگان آمریکایی در
عراق باید خارج ش��وند ،آمریکا در این چهل سال شکستهای
پیدرپی داش��ته و در اقدامات خود ناکام بوده اس��ت؛ همچنین
رژیم صهیونیس��تی در غزه شکستهای پی در پی داشته است.
بهتر اس��ت به این سوال پاس��خ دهیم که چگونه میتوانیم این
پیروزیه��ا و موفقیتها خ��ود را دربرابر آمری��کا ادامه بدهیم؛
آمری��کا ادعا دارد که قدرت نظامی و اقتصادی و ..دارد؛ اما فقط
به این موارد اتکا نمیکند؛ بلکه از اهرمهای اقتصادی و نظامی
ب��ه اصطالح از یک ابزار نرم برای ترس��اندن ملتها اس��تفاده
میکنند .جلیلی در ادامه با بیان اینکه برای آمریکا مهم اس��ت
که ملتها از او بترس��ند گفت :ترس��اندن راه پی��روزی در برابر
برخ��ی کش��ورهای که هن��وز نمیتوانند مقاومت کنند اس��ت.
اکنون دانشمند فیزیکدان ما از چیزی نمیترسد و اقدامات خود
را انجام میدهد و به س��وخت  ۲۰درصد میرس��د؛ حاج قاسم
نماد این ش��جاعت بود ،نماد این نترس��یدن .وی گفت :آمریکا
بس��یار ضعیفتر از چیزی است که خود را نشان میدهد ،اما در
عمل در صحنه شکس��ت پذیری آمریکا را میبینیم که آمریکا
ی��ک ب��ه اصط�لاح ق��درت پوش��الی بیش��تر نیس��ت .همین
یادداشتهایی که آمریکا میدهد نشانه استیصال اوست .عضو
مجم��ع تش��خیص مصلحت گفت :در چهار ده��ه اخیر یکی از
مهمترین بحثهای که آمریکا دنبال میکرد این بود که بتواند
بی��ن دو ملت در منطقه اختالف بیاندازد ،س��الها این مس��اله
ادامه داش��ت ت��ا دو ملت را نس��بت به هم بدبین کن��د؛ امروز
عمیقتری��ن و روابط فرهنگی و عالی��ق ملتها و مردم عراق
ش��کل گرفت؛ در اربعی��ن این اتفاق افت��اد و روابط خوب ما با
عراق دیده ش��د .وی افزود :این حادثه اخیر از دو کشور ایران و
عراق آن چنان با هم منظور شد که امروز دو ملت با پرچمهای
خ��ود این دو عزیز را تش��ییع کردند ،یعنی در کاظمین ،کربال و
نجف پرچم ایران و عراق همراه با تش��ییع دو عزیز مطرح بود؛
امروز ش��هید قاسم سلیمانی شهید قدس��ی شناخته شده است.
جلیلی گفت :ما در آستانه چهلمین سالگرد انقالب هستیم مقام
معظم رهبری بیان کردند که در چهل س��ال پیش آمریکا را از
ای��ران اخراج کردیم و ام��روز از منطقه اخراج میش��ود.جلیلی
تاکی��د کرد :جنگ اقتصادی و هر جنگ��ی نمیتواند یک طرفه
باشد .ملت ما این را قبول نمیکند .فریاد انتقام ملت ایران یک
برخورد فعال میخواهد .با دشمن که گفتگو نمیکنند! با کسی
که منط��ق زور دارد گفتگو نمیکنند ،کار قاس��م س��لیمانی را
میکنند و س��رش را برایش میفرس��تند .امروز منطق ما اقتدار
اس��ت .انتقام خواست ملت و حتمی است .انتقام یعنی دشمن را
باید از کار خودش پشیمان کرد .اگر انتقام نگیریم دشمن جری
میشود و جلوتر میآید.

