واکنش شديد کره شمالي به اظهارات «مايک پنس»:

اخبار

حرفهاي معاون ترامپ ابلهانه و ناشي از ناداني بود

حمله موشکی به فرودگاه نظامی
حمص سوریه

فــرودگاه نظامی «الضبعــه» در ریف
جنوبی اســتان حمص هــدف حمله
موشکی قرار گرفت .به گزارش مهر به
نقل از اســکاینیوز،منابع خبری به نقل
از یــک منبع نظامی اعــام کردند که
پدافند موشک ســوریه با این حمله به
مقابله پرداختــه و مانع از تحقق اهداف
این حمله شده است .این دومین حمله
بــه مواضع دولت و ارتش ســوریه طی
کمتر از  ۲۴ســاعت اخیــر بوده و پیش
از این جنگندههای ائتــاف آمریکا به
مواضع ارتش ســوریه در دیرالزور حمله
کرده بودند .ایــن تجاوز جدید همزمان
با شکســت های پی در پی گروه های
تروریســتی در مقابــل ارتش ســوریه
که اطراف دمشــق را از تروریســت ها
پاکسازی شده است ،صورت گرفت.
هالکت و زخمی شدن  ۳۰شبه نظامی
سودانی و سعودی در غرب یمن

تعدادی از نظامیان سعودی و عناصر شبه
نظامی سودانی وابسته به ائتالف سعودی
در درگیری با نیروهای یمنی کشــته و
زخمی شدند .به گزارش فارس،یک منبع
نظامی وابســته به وزارت دفاع یمن به
خبرگزاری اسپوتنیک گفته که «مزدوران
وابســته به دولت مستعفی یمن ،سه روز
تالش کردند تا به پشتیبانی شبه نظامیان
سودانی و سعودی و پشــتیبانی هوایی
ائتالف به سمت گمرکهای شهرستان
حرض و شــمال صحرای میدی استان
حجه پیشروی کنند ».منبع نظامی تاکید
کرد که «نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل
موفق شدند با وجود  ۴۰بار حمله هوایی
ائتالف ســعودی ،تالش شبه نظامیان
بــرای نفوذ به دو منطقه حرض و میدی
را خنثی کنند .در این عملیات  ۳۰نفر از
شــبه نظامیان کشته و یا زخمی شدند».
منابع یمنی همچنین از کشــته و زخمی
شــدن هفت نفر از نظامیان ســعودی و
عناصر «مزدور» سودانی مستقر در جازان
توســط تک تیراندازان یمنی خبر دادند.
یک منبع نظامی یمن می گوید که هفت
نفر از نظامیان ســعودی و شبهنظامیان
سودانی در شمال و جنوب منطقه وادی
المعین در جازان واقع در جنوب عربستان
کشته شدند.
منابع سعودی :محمد بن سلمان تا
قبل از عید فطر پادشاه میشود!

حســاب توئیتری «میــزان» در صفحه
توئیتر خود نوشت که محمد بن سلمان به
نزدیکان خود میگوید که امور پس از مرگ
ملک سلمان پیچیده خواهد شد و مخالفت
پدرش با پایین آمدن از مســند پادشاهی
درست نیست .به گزارش فارس،در حساب
توئیتری معروف «میزان» آمده است که
«محمد بن ســلمان ایــن روزها به فکر
تکیه زدن بر مسند پادشاهی تا قبل از عید
فطر است ».خبرگزاری رویترز در جوالی
 ۲۰۱۷خبــری را درباره کنارگیری ملک
سلمان از قدرت به نفع پسرش محمد بن
سلمان منتشر کرده بود .رویترز به نقل از
یک منبع سعودی گزارش داد که سلمان
بن عبدالعزیز این آمادگی را دارد که به نفع
پســرش از قدرت کناره گیری کند .منبع
سعودی به نقل از یکی از اعضای درباره
سلطنتی گفت که «ملک سلمان نطقی
تلویزیونی را درباره کنارهگیری از قدرت در
هر زمانی که احتماال سپتامبر آینده باشد،
ضبط کرده است».
بازداشت بیش از 50مظنون به عضویت
در گروه تروریستی داعش در استانبول

نیروهای امنیتی ترکیــه دیروز (جمعه)
بیش از  50نفر را به اتهام ارتباط با گروه
تروریستی داعش بازداشت کرد .پلیس
اســتانبول اعالم کرد این افراد ســابقه
همکاری بــا داعش و حضور در مناطق
درگیری در ســوریه و عراق را دارند .به
گزارش فارس به نقــل از روزنامه ینی
شــفق ،این  51مظنون بازداشت شده
قصد داشــتند عملیاتی تروریستی را در
استانبول اجرا کنند.

گــروه جهان:معاون وزيــر خارجه کره
شــمالي از مصاحبه «مايک پنس» در
خصوص ديــدار احتمالــي رهبران دو
کشور ،به شدت انتقاد کرد .معاون دونالد
ترامپ گفته بــود ،اگر کيم جونگاون،
رهبر کره شــمالي ،فکــر کند ميتواند
ترامپ را به بازي بگيرد ،اشــتباه بزرگي
مرتکب شده است .در واکنشي که طي
هفتههاي اخير لحــن تندتري ب ه خود
گرفته ،چويي ســانهوي ،معاون وزير
خارجه کره شمالي ،گفتههاي آقاي پنس
را «ابلهانه و ناشــي از ناداني» توصيف
کردهاست .خانم چويي سانهوي ،اعالم
کرد کــه اين اظهارات «شــگفتيآور»
اســت .به گــزارش فارس،معاون وزير
خارجه کره شــمالي در بخشــي ديگر
از گفتگوي خود با خبرگــزاري دولتي
کشورش ،اظهار داشــت :ما نه التماس
خواهيم کرد که آمريــکا با ما صحبت
کند ،و نه خودمان را دردســر ميدهيم
تا آنها را متقاعد به مذاکره کنيم .خانم
چويي ميگويد ،اگر آمريکا حســن نيت
کره شــمالي براي انجــام مذاکرات را
رد کند ،او به رهبر آن کشــور پيشنهاد
ميکند در مورد ديدار برنامهريزيشده با
رئيسجمهوري آمريکا در  ۲۲خرداد در
سنگاپور ،تجديدنظر کند.
از آغاز ســال جاري ميــادي ،پس از
سخنراني ســال نوي کيم جونگاون و
پينشهاد شرکت در المپيک زمستاني کره
جنوبي ،ديدارها ميان مقامهاي شمال و
جنوب و در نهايت دعوت از ترامپ براي
گفتگو و پذيرش اين دعوت ،از شــدت
حمالت لفظي مقامهاي واشــنگتن و
پيونگيانگ کاسته شدهاست.
با اين همه در هفتههاي اخير سخناني
مطرح شده که برگزاري نشست ترامپ
و کيم جونگاون را با ترديدهايي روبهرو

کردهاست.
يکي از ايــن مســائل گفتههاي جان
بولتون ،مشــاور امنيت ملي ترامپ ،در
مورد اجراي «گزينه ليبي» در مورد کره
شمالي بود؛ بهمعني پايان دادن به کليه
فعاليتهاي هستهاي در گام اول ،براي
بهرهبردن از لغو يا تعليق تحريمها .اين
سخنان با انتقاد کره شمالي روبهرو شد.
پــس از آن بــود که مايــک پنس در
مصاحبهاي توضيح داد «بحثهايي در
خصوص مدل ليبي مطرح شد ،همانطور
که ميدانيد ،رئيسجمهوري اين (مسئله
را) روشن کردهاست که تنها در صورتي
که کيــم جونگاون توافــق نکند ،به
الگوي ليبي دچار خواهد شد».
معمر قذافي ،ديکتاتور پيشــين ليبي در
ســال  ۲۰۰۳به حذف برنامه هستهاي
اين کشور و نابودي سالحهاي شيميايي
آن تن داد تا در ازاي آن تحريمها عليه
ليبي لغو شــود .کمتر از يک دهه بعد،

قذافي در پي شورشهاي داخلي و نهايتا
دخالــت «ناتو» ســرنگون و در نهايت
کشته شد.
کره شــمالی :د ِر مذاکره با آمریکا
همچنان باز است

پيونگيانگ اعالم کرد عليرغم تصميم
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا به
لغو قرار مالقات خود با کيم جونگ اون
رهبر کره شمالي ،همچنان از مذاکره با
واشنگتن استقبال ميکند.
درهمينراســتا« ،کيــم کــي گوان»
معاون اول وزارت خارجه کره شــمالي،
در بيانيهاي گفت :اعــام ناگهاني لغو
قرار مالقــات رهبران  ۲کشــور براي
ما غيرمنتظره و بينهايت مايه تاســف
است.
وي ادامــه داد :کره شــمالي بار ديگر
تمايل خود را مبني بــر مذاکره رودررو
در راســتاي حل اختالفات در هر زمان

و به هرشــکلي که ممکن باشد ،اعالم
ميکند.
چرا ترامپ ديدار با رهبر کره شمالي
را لغو کرد؟

در راســتاي بررســي داليل چرايي لغو
ديــدار ميبينيــم ترامپ شــايد نقش
اساســي نداشــته و بهنظر ميرسد وي
تا حد زيــادي به برگزاري آن هرچند با
عقبنشيني از برخي شرايط تند قبلي در
قبال پيونگيانگ تمايل داشته است.
به گــزارش تســنيم ،روزنامه نیویورک
تایمز نوشــته بود دونالد ترامپ رئيس
جمهور آمريکا آمادگي خود را براي يک
طرح چندمرحلهاي براي برچيده شــدن
برنامه تســليحات هستهاي کره شمالي
اعالم کرده و اين مسئله نشان ميدهد
که ترامپ از درخواســت قبلياش براي
خلع ســاح فوري عقبنشــيني کرده
است.
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انعطاف ترامپ در قبال کره شمالي پس
از آن صورت گرفــت که پيونگيانگ
هفته گذشــته تهديد کرد که با تسليم
يکجانبه تســليحات اتمياش موافقت
نخواهد کرد و همين طور هشــدار داد
که ديدار بين ترامپ و کيم جونگ اون
را که قرار اســت ماه آينده در سنگاپور
برگزار شود ،لغو ميکند.
با توجه به اين موضوع ميتوان به اين
گمانه رسيد که مشاوران تندرويي مانند
بولتون در اطراف ترامپ احتما ًال وي را
از ترس آبرويش از برگزاري اين نشست
منصرف کردهاند.
بايد گفت پس از ديدار تاريخي ســران
دو کره که ماه قبل برگزار شد و سپس
اعالم تاريخ و محل برگزاري نشســت
ترامپ و کيم نوعي شتابزدگي و تسريع
غيرعادي در روند عاديســازي روابط
مشاهده ميشد.
از ديگر داليل لغو نشســت ســنگاپور
ميتوان به چند فاکتور اشاره کرد:
ــ شــتابزدگي و عدم وجود دستور کار
مدون و مشخص براي ديدار سران دو
کشور
ــ عدمهماهنگي با طرفهاي منطقهاي
مانند روسيه و چين براي برگزاري ديدار
ي اطرافيان ترامپ و واکنشهاي
ــ رايزن 
جنجالي عليه کره شــمالي در روزهاي
اخير
ترامپ پس از انتشــار نامــه لغو ديدار
خود ،در کاخ سفيد حاضر شد و با لحني
آميخته از تهديد و فشار ابراز اميدواري
کرد که رهبر کره شمالي انتخاب صحيح
را انجام دهد و در ادامه گفت که کمپين
فشار بر پيونگيانگ ادامه خواهد يافت.
کره شــمالي در واکنش بــه اين اقدام
ترامپ اعالم کرده اســت براي مذاکره
التماس نخواهد کرد.
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اخبار
سعد حریری مامور تشکیل
کابینه لبنان شد

ریاســت جمهوری لبنان اعالم کرد که با
اســتناد به احکام بند  2از ماده  53قانون
اساسی و بعد از مشورت میشل عون رئیس
جمهور با رئیس مجلس نمایندگان و انجام
رایزنی های الزامآور پارلمانی که وی انجام
داد و نتایج آن به صورت رســمی اعالم
شــد ،نخست وزیر ســعد حریری احضار
شده و مامور تشکیل دولت جدید میشود.
به گزارش تســنیم به نقــل از العهد،بر
اساس نتایج رایزنیهای پارلمانی حریری
توانست  111رای را از آن خود کند و فقط
فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان
لبنان و نمایندگان پارلمان شــامل جمیل
السید وأسامة سعد وبولیت یاغوبیان وجهاد
الصمد به وی رای ندادند.حریری با حضور
در کاخ بعبدا بعد از مامور شدن به تشکیل
کابینه در سخنانی گفت :باعث افتخار من
است که آقای رئیسجمهور من را مامور
تشــکیل دولت کرده اســت .من از این
لحظه تمام تالش خود را در روند تشکیل
دولت وفاق ملی به کار خواهم بست .وی
همچنین گفت که دولت لبنان مأموریت
پیگیری بحران آوارگان سوری و پیگیری
اصالحــات وعده داده شــده را بر عهده
خواهد داشــت و دولت جدیــد باید برای
تقویت سیاســت کناره گیری از تحوالت
منطقه وارد عمل شود.

براي ماندن در برجام هنوز به تصميمينرسيدهايم

گروه سياســي:دوازدهمين نشســت
کميسيون مشترک و اولين نشست پس
از خروج آمريکا از برجام در سطح معاونان
وزيــران خارجه پنج کشــور (انگليس،
فرانســه ،آلمان ،چين و روسيه) و ايران
ديروز جمعه برگزار شد .به گزارش ايسنا،
اين نشست که به طور معمول در حدود
سه ســال گذشته در هتل کوبورگ وين
برگزار شد با حضور يوکيا آمانو مديرکل
آژانس بين المللي انرژي اتميبه دعوت
کميســيون برگزار شــد .همچنين،روز
پنجشنبه گذشــته،گزارش جديد آژانس
براي يازدهمين بار از زمان اجراي برجام
و براي اولين بار پس از خروج آمريکا از
برجام ،بار ديگر تاييد کرد که اقدامات و
فعاليتهاي هستهاي ايران کامال منطبق
با برجام است.
عراقچي :اروپا بگويد چطور منافع ما
تضمين ميشود

عراقچي قبل از جلســه بــا بيان اينکه
قطعا بررســيها در تصميمگيري نهايي
جمهــوري اســاميايران در ارتباط با

عراقچي :بايد منافعمان تامين شود

موضوع برجام موثــر خواهد بود ،گفت:
ما هنوز به اين تصميم نرســيدهايم که
در برجام خواهيم ماند يــا نه و اين امر
بســتگي به اين موضوع دارد که چگونه
ديگر اعضــاي برجام ميتواننــد آثار و
تبعات خروج يک عضو برجام را جبران
کنند ،بخصوص کشورهاي اروپايي بايد
به ما بگوينــد که چگونه در نبود آمريکا
و بازگشــت تحريمهــاي اين کشــور،
ميتوانند منافع ايران را در برجام تضمين
کنند .وي با اشــاره به برگزاري جلساتي
بين ايران و اروپا در ســطح کارشناسي،
معــاون وزير خارجه و وزيــر خارجه در
طول دو هفته گذشته در ارتباط با برجام
و خروج آمريکا از اين توافق بينالمللي،
افزود :ما در اين جلسات نظرات يکديگر
را ميشــنويم و قطعا اين بررسيها در
نتيجــه و نوع تصميمگيري ما در ارتباط
بــا برجام موثر خواهد بود .در عين حال،
معاون وزير خارجه ايــران پس از پايان
نشست کميسيون مشترک برجام در وين
با اشــاره به تعهد کشورهاي اروپايي به
تامين خواسته ايران اظهار کرد که براي

حفظ برجام اطمينان بيشــتري حاصل
شــده اســت .عراقچي در گفت وگو با
خبرنــگاران افزود :نشســت فوق العاده
کميسيون مشترک برحام به درخواست
ايران براي بررســي خروج آمريکا از اين
توافق ،عواقب خروج آمريکا و اينکه آيا
بقيه اعضاء برجام قادر هستند اين توافق
را بدون آمريکا حفــظ و منافع ايران را
در برجام تامين کنند ،برگزار شــد .وي
افزود :قبل از اين نشســت ،گروه کاري
تحريمها را تشــکيل داديم و جلســات
متعدد کارشناســي هم با کارشناســان
اتحاديه اروپا هم با کارشناسان سه کشور
اروپا و کارشناسان چيني و روسي جلسات
بسيار فشردهاي داشتيم؛ همينطور جلسه
کميسيون مشــترک که سه ساعت به
طول انجاميد .عراقچــي ادامه داد :فکر
ميکنم که در مجموع جلسه خوبي بود از
اين جهت که تمامياعضاء باقي مانده در
برجام موضع کامال متحد خودشان را در
خصوص ادامه تعهداتشان در برجام اعالم
کردند ؛ آنها همچنيــن از خروج آمريکا
ابراز تاســف و اعالم کردنــد که تامين

خواســتههاي ايران در برجــام و عادي
ســازي همکاريهاي اقتصادي با ايران
براي بقــاي برجام يک امر کامال ضرور
اســت .وي گفت :انها بر تعهد خودشان
به مذاکرات فشرده با ايران تاکيد کردند،
و تالش دارند در زمينههاي مختلفي از
جمله نفتي و بانکي ،بحثهاي مربوط به
ســرمايه گذاري و تجارت ،بيمه ،مالي و
بانکي بتوانند به راهکارهاي عملي براي
تامين خواستههاي ايران برسند.
موگريني :حفظ برجام ،آزموني براي
اتحاديه اروپا است

همچنين،فدريــکا موگريني مســئول
سياســت خارجي اتحاديه اروپا در يک
نشســت اروپايي باز هم دربــاره برجام
صحبت کرد .اظهارات مسئول سياست
خارجي اتحاديه اروپا در نشستي با عنوان
«نشست کسب و کار اروپا» يک روز پس
از سخنان آيتا ...خامنهاي رهبر معظم
انقالب درباره لزوم ارائه تضمين توسط
اروپا درباره محقق شدن منافع ايران در
حفظ برجام به دنبال خــروج آمريکا از

قاسمی :اتهامات مراکش ،موهوماتی
بر اساس قصهنویسی دیگران است

بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور
خارجه با اشــاره به اظهــارات وزیر امور
خارجه مراکش در مصاحبه با فاکس نیوز
آمریکا ،ضمن رد ادعاهای مطرح شــده
در این مصاحبه گفــت :تالش و اصرار
مقامات مراکشی به تکرار ادعاهای کذب
خود برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران
و مطرح کردن مکــرر اتهامات بی پایه
و اساس علیه کشــورمان صرفا اقدامی
برای خوشایند برخی طرف های ثالث از
آنهاست.قاسمی افزود :وزیر امور خارجه
مراکش خود به خوبی می داند اتهاماتی
که به ناروا روا می دارد تماما نادرســت،
کذب و بر پایه موهومات و قصه نویسی
های دیگرانی اســت که صرفا بر مبنای
منافع نا مشروع خود دست به این گونه
تحریکات می زنند و کاری با منافع واقعی
مردم آن کشور ندارند .تکرار این اتهامات
و اصرار بر آنها نیز تالشــی بی ثمر و در
نهایت به زیان کشورهای اسالمی است.

اين توافق مطرح شد .فدريکا موگريني،
درباره لــزوم حفظ برجام گفت که «اين
يک آزمون براي اتحاديه اروپا است که
ايا ما ميتوانيــم تصميمات مختص به
خودمان را بگيريم ،حق حاکميت خود را
به نمايش گذاشته و از منافعمان حفاظت
کنيم و قــدرت خود را نشــان دهيم».
موگريني در ادامه با اشــاره تلويحي به
فشارهاي آمريکا به اتحاديه اروپا درباره
برجــام تصريح کرد« :مــا چالشهايي
داريم اما مــا ميتوانيم توافق (برجام) را
حفظ کنيم اگر ايرانيها در توافق بمانند و
به آن احترام بگذارند همان کاري که آنها
اکنون دارند اين کار را انجام ميدهند».
اظهارات مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا در حالي مطرح شــده که مقامهاي
آمريکايي به دنبال خروج واشــنگتن از
برجام ،به اروپا درباره اعمال تحريمها در
صورت تعامالت اقتصادي با ايران هشدار
دادهاند.

بیانیه سپاه :فرجام صدام سرنوشت
متعرضان به ایران اسالمی است

امیرپوردستان:

امير احمدرضا پوردســتان رئيس مرکز
مطالعات و تحقيقات راهبردي ارتش در
مراسم شکرگزاري و نثار گل فرماندهان
و يگانهاي منتخب نيروهاي مســلح
که پنجشــنبه گذشته به مناسبت سوم
خرداد ســالروز آزاد ســازي خرمشهر
در حرم مطهر بنيانگــذار کبير انقالب
اســاميبرگزار شــد ،اظهار داشــت:
پيروزي انقالب اسالميدر بهمن سال
 ۵۷يک شوک بود که تماميمعادالت
آمريکاييها را بر هم زد.
به گزارش مهر،وي ادامــه داد :قبل از
انقالب آمريکاييها با حضور در ايران،
تنگه هرمــز که محل انتقــال انرژي
جهان بود را در اختيار داشتند و در مرز با
شوروي سابق بودند و همه منابع ايران
در اختيار آنها بود اما با پيروزي انقالب
اسالمياين موقعيت از آنها گرفته شد.
امير پوردستان نگران اصلي آمريکاييها
از انقالب اســاميايران را بيان ادبيات
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جديــد در مقابل آنها دانســت و گفت:
آمريکاييها بــراي مقابله با ايران همه
ابزار را بــه کار گرفتنــد؛ آنها تحريم
اقتصــادي و نا امني و دامــن زدن به
اختالفات قوميو داخلي را ايجاد کردند
تا انقالب را محدود کنند اما شکســت
خوردند .وي افــزود :اقدام ديگر آمريکا
بــراي مقابله با ايران اســاميتجهيز
صدام براي تهاجم به ايران بود ،صدام
هم براي الحاق خوزستان و بخشهاي
از ايران به کشــور ما حملــه کرد و در
نقشههاي که منتشر کرده بود خوزستان
را از خاک خــود کرده بود؛ همان
کاري که داعش انجام داد.
امير پوردستان با بيان اينکه ملت
ايــران آمادگي بــراي جنگ را
نداشت گفت :در جنگهاي اخير
هــر گاه نگاه ميکنيم يک طرف
غرب بود يک طرف شرق اما تنها
جنگي کــه دو ابرقدرت جهان در

يک جبهه قرار داشتند جنگ تحميلي
 ۸ساله بود.
وي افزود :راهبرد امام خميني دفاع همه
جانبه بود و با اين راهبرد ارتش و سپاه،
ملت ايران خود را پيدا کرد و براي آزادي
خرمشهر آماده شدند و سپس عمليات
بيت المقدس آغاز شــد و  ۲۲روز طول
کشيد تا رزمندگان پشــت دروازههاي
خرمشهر رسيدند ،شهري که مانند يک
دژ مستحکم و تجهيز شده بود.
پوردســتان گفت :شرايط عمليات بيت
المقدس بســيار سخت بود ،به گونهاي
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که شهيد صياد شــيرازي گفتند بعد از
بيست روز با برادر محسن به اين نتيجه
رسيديم که خرمشهر در اين موقع قابل
فتح نيســت اما همانطور که امام راحل
فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و اين
اراده خدا بود ،زيرا در جايي که فرماندهان
به اين نتيجه رسيده بودند که خرمشهر
نفوذ ناپذير است خرمشهر آزاد شد.
رييس مرکــز مطالعــات و تحقيقات
راهبــردي ارتش گفت :ما خرمشــهر
را با ايمان به خــدا و تبعيت از واليت
فقيه ،با وحدت ملي و انســجام ملي ،با
نهراسيدن از مشکالت ،اعتماد به
نفس و توکل به خدا و نترســيدن
از مشکالت فتح کرديم و اين رمز
جمهوري اسالمياســت که بايد
حفظ کنيم.
وي با بيان اينکه دشمني با انقالب
اسالميتمام نشده است گفت :ما
امروز بــا چهره جديد تهديد روبرو

ایران و جهان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای
با گرامیداشــت ســوم خرداد ماه ،سالروز
آزادسازی خرمشهر ،روز ملی مقاومت ،ایثار
و پیروزی را صحنه نمایش هوشمندی و
آمادگی ملت ایران برای مقابله با تهدیدات
و توطئههای دشــمنان و اراده آنان برای
فائق آمدن بر چالش ها ،مشکالت و موانع
فراروی کشور دانست .این بیانیه در ادامه
با اشاره به آموزه های سرنوشت ساز دفاع
مقدس برای امروز ایران اســامی و نیز
جبهه دشمنان و معاندین نظام آورده است:
با گذشت سه دهه از پایان جنگ تحمیلی
 ،ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور
آموخته اند با اشراف همه جانبه اطالعاتی بر
اردوگاه دشمن و ارتقای قدرت بازدارندگی
و ظرفیت افزایی همه جانبه دفاعی هرگز
نبایــد دچار «غفلت راهبردی» شــوند و
نظام سلطه و استکبار و به ویژه سرمداران
رژیم جنایتکار  ،جنــگ افروز  ،فریبکار و
عهدشــکن آمریکا نیز این پیام را دریافت
کرده اند که در صورت تعدی و تعرض به
ایران اسالمی ،سرنوشتی متفاوت از فرجام
صدام معدوم نخواهند داشت.

هستيم و الزم است به عنوان بازوهاي
نظام ظرفيت جديد دفاعي ايجاد کنيم.
امروز ادبيات دشمن عامه پسند نيست
بلکه زيبنده خودشــان اســت .ديگر با
ردپاي دشمن روبرو نيستيم بلکه با خود
دشمن روبرو هستيم.
وي افزود :خوشبختانه امروز نيروهاي
مسلح از اشرف خوب اطالعاتي برخودار
هستند و ميدانيم در پايگاههاي امريکا
در اردن ،امارات ،قطر و عربســتان چه
تجهيزات و تسليحاتي وجود دارد و حتي
رفتارشناسي کردهايم.
امير پوردســتان در پايــان تاکيد کرد:
دکترين نيروهاي مســلح بازدارندگي و
دفاعي است .ما آغاز کننده هيچ جنگي
نخواهيم بود و درصد تســلط بر خارج
نيستيم ولي هر کجا که با تهديد دشمن
روبرو شويم با آن مقابله ميکنيم و در
جهت ارتقاي توان دفاعي خود تالش
خواهيم کرد.
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