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  برجام به مرحله كي بود كي بود
 من نبودم رسيد!

 رسانه هايي كه تا ديروز برجام را يك فتح الفتوح مي دانستند 
و به واسطه اين فتح عظيم براي دولت رأي جمع مي كردند، 
ــود و دولت تنها  ــم كل نظام ب حاال مي گويند برجام تصمي

مجري بوده است. 
ــت كه «نبايد فراموش  روزنامه اعتماد در مطلبي نوشته اس
كرد به ثمر نشستن برجام تصميم كل نظام بود. البته در انجام 
ــد نتيجه بهتري نيز امكان  هر مذاكره اي مي توان مدعي ش
حصول داشته است اما نتيجه مذاكرات ايران و 1+5 بهترين 
ــده، بود. » اين روزنامه در ادامه مي نويسد:  نتيجه حاصل ش
«دولت تنها مجري سياست هاي كالن نظام بوده است. همه 
مسئوالن ارشد و افكار عمومي كمك كردند تا دستاورد برجام 
به بار بنشيند؛ بنابراين اين توافقنامه دستاورد كل نظام بود نه 

يك جناح يا يك دولت. »
اگر دولت فقط مجري بوده، پس از لحاظ آنچه به ثمر نشستن 
ــا دولت هاي ديگر ندارد و اگر برجام  برجام مي نامند، فرقي ب

يك دستاورد است، اين دستاورد نبايد موجب تبليغ مثبت 
ــين دستگاه ديپلماسي آن شود؛  براي دولت يازدهم و تحس
چه آنكه به نوشته روزنامه اعتماد، اين دولت فقط مجري بوده 
است. بنابراين هر دولت ديگري هم بود، همين مسير اجرا را 
ــت كه اين دستاورد  موظف بود طي كند. اما واقعيت اين اس
ــانه هايش حاضر  خواندن برجام اگر صادق بود، دولت و رس
ــمت كنند. حاال كه بخش هاي  نبودند آن را با هيچ كس قس
ــه صاحبش  ــك زخم چركين ك ــام دارد مثل ي منفي برج
مي خواسته آن را فراموش كند، سر باز مي كند، اندك اندك 
از زير بار مسئوليت آن شانه خالي مي كنند. رهبر انقالب به 
ــروط نه گانه اي را درباره برجام نوشتند  عنوان رأس نظام ش
ــروط نه گانه  ــدند. آيا آن ش ــتار رعايت دقيق آن ش و خواس
ــد؟ علي اكبر واليتي عضو هيئت نظارت بر برجام  رعايت ش
ــاه 95 گفت: «به  ــاور امور بين الملل رهبري تيرم و نيز مش
برخي شروط نه گانه ابالغ شده از جانب رهبر معظم انقالب 
ــورمان در چارچوب برجام  در خصوص اجراي تعهدات كش

عمل نشد. »

    دولت محال ها را اجرايي كرد!
ــحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور مدعي  اخيراً اس
ــال 703 هزار شغل ايجاد شد  ــده كه «در فصل بهار امس ش
و روز گذشته به من اطالع دادند كه در فصل تابستان 795 
هزار شغل ايجاد شده است. » اين در حالي است كه در جريان 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري امسال، دولتي ها و دو 
ــان (روحاني و جهانگيري) به رقباي  كانديداي انتخاباتي ش
خود سيد ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف تهمت مي زدند 
ــن دليل كه آنها  ــاي دروغين مي دهند تنها به اي كه وعده ه
مي گفتند مي توانند يك ميليون شغل ايجاد كنند و دولتي ها 
ــن وعده اي را دروغ و متوهمانه  اين امر را محال و دادن چني
ــت در نيمي از سال  مي خواندند. حاال جهانگيري مدعي اس
حدود 1/5 ميليون شغل ايجاد كرده است. آيا بر مبناي آنچه 
ــان را باور كرد؟ خوب  خود آن زمان مي گفتند، بايد حرفش
ــت براي اين رقم نجومي و قابل تأمل، مراجع مسئول در  اس
ــمي چگونگي ايجاد اين ميزان شغل را به افكار  گزارشي رس

عمومي با ذكر جزييات اعالم كنند. 

عناصر قدرت ملي و معركه چالش با نظام سلطه 
ــلطه با ايران كه در قالب طرح،  محور اصلي چالش هاي كنوني نظام س
استراتژي جديد امريكا و يا سخنان جمعه شب گذشته (7/21) ترامپ 
ــد و البته همنوايي برخي از كشورهاي اروپايي و  عليه ايران مطرح ش
ــت، برخالف ظاهر آن كه ابراز  ــورهاي منطقه را با خود داشته اس كش
ــتيابي ايران به توان توليد بمب هسته اي است، چالشي  نگراني از دس
مفهومي و ادراكي با هدف مهار عناصر اصلي اقتدار نظام اسالمي و تغيير 
محاسبات مسئوالن است، تا از آن طريق بتوانند با تغيير ماهيت نظام 

اسالمي زمينه تغيير بنيادين آن را فراهم آورند. 
عناصر قدرت در نظام هاي مختلف سياسي اگر چه ممكن است آنگاه كه 
بحث اتكا بر سخت افزارها باشد، مشابه باشند، اما انقالب اسالمي ايران از 
همان لحظه پيروزي، نرم ها و معيارهاي پذيرفته شده بين المللي را تغيير 
داد و مفاهيم جديدي را وارد كرد و به همين دليل است كه طي چهار 
دهه گذشته توانسته است توطئه هاي مختلف دشمنان نظام اسالمي را 
خنثي و اين روزها به رغم تحمل پيچيده ترين فشارها و تحريم ها، اوج 

اقتدار خود را در عرصه منطقه اي و بين المللي تجربه كند. 
ــروزي انقالب، هنگامي  ــي تاريخي از آغازين روزهاي پي در يك بررس
كه رژيم بعثي عراق با تصور تضعيف نهادها و توان دفاعي كشور بعد از 
پيروزي انقالب به ايران حمله و بخش هايي از مناطق مرزي و به ويژه 
مناطق استراتژيك جنوب كشور را تصرف كرد، رئيس جمهور وقت و 
ــرايط آن زمان  ــئوالن نظامي بر اين باور بودند كه ما با ش برخي از مس
ــور قادر به مقابله با رژيم بعثي نيستيم و  ــنتي كش و قواي نظاميـ  س
استراتژي آنها اين بود كه ما بايد زمين به دشمن بدهيم و زمان بگيريم و 
با تحويل خوزستان به دشمن و سنگر گرفتن در پشت كوه هاي زاگرس 
ــاس  ــتان را باز پس بگيريم. براس ــرده و آنگاه خوزس خود را تجهيز ك
محاسبات و نرم هاي آنها بايد توان نظامي ايران حداقل سه برابر عراق 
مي شد تا بتوانيم بر آنها غلبه كنيم. اين ديدگاه در همان روزها از سوي  
حضرت امام (ره) و نيروهاي انقالب رد شد و با اتكا به نيروهاي مردمي 
كه ايمان و اعتقاد و باور آنها به ارزش هاي اسالمي و فرهنگ عاشورايي 
وجه بارز آن بود سرنوشت جنگ تغيير كرد و در كمترين زمان بعد از 
عزل بني صدر با طراحي عمليات هماهنگ و اتكا و اعتماد به نسل جوان 
انقالبي در سپاه و ارتش، بخش هاي اصلي سرزمين ايران از دشمن باز 
پس گرفته شد و در اين بازپس گيري نرم ها و معيارهاي سنتي در عرصه 
نظام دچار تحول شد و اين در حالي بود كه به لحاظ عده و ُعده تفاوت 

معناداري ميان نيروهاي ايران و ارتش عراق وجود داشت. 
اكنون و بعد از گذر از چهار دهه از عمر انقالب تقابل نظام سلطه با نظام 
ــده و عرصه مواجهه نه ميدان درگيري نظامي  ــالمي پيچيده تر ش اس
ــت كه با زمينه سازي براي  ــمن بر اين اس و يا امنيتي، بلكه تالش دش
«مذاكره» از بستر آن بتواند مؤلفه هاي اقتدار نظام را مهار و به نوعي با 
دوگانه سازي و مشروعيت زدايي از نظام در داخل، زمينه تسليم و تمكين 

به اراده دشمن را فراهم آورد. 
ــايد زمينه اميدواري آنها و  اما به رغم خواست و اراده دشمن، آنچه ش
ــته اي را ايجاد كرده است نوع و نگاه و باور  به ويژه پس از مذاكرات هس
برخي مسئوالن به ظرفيت ها و عناصر و مؤلفه هاي اقتدار نظام اسالمي 
و توانمندي هاي ما است و همين امر سبب برآورد آنها نسبت به ناتواني 
ــير طراحي  ــت و نهايتاً تمكين به حركت در ريل و مس در ادامه مقاوم
شده دشمنان است. اين نگاه اگر چه اين روزها به دليل دستاوردهاي 
ــتكبار و متحدان  ــت هاي اس ــت در منطقه و شكس ــاي مقاوم نيروه
منطقه اي اش تعديل شده است، اما به نظر مي آيد كه اين عناصر و مسير 

آن در عبور از گردنه هاي حساس انقالب بايد بازخواني شود. 
ــود در ديدار  ــنبه 7/26 خ ــم رهبري در بيانات روز چهارش مقام معظ
نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي، بخش اعظم سخنان خود را 
به بازخواني مؤلفه ها و عناصر قدرت ايران اختصاص داده و با برشماري 
برخي از آنها نظير توان علمي، قدرت موشكي و ظرفيت هاي درون زاي 
اقتصادي كشور و تأكيد بر تقويت آنها تالش كردند عرصه هاي ديگري 
را در پيش روي نخبگان و استعدادهاي برتر و مسئوالن نظام بگشاند و 
آنها را براي مواجهه قدرتمندانه تر در عرصه هاي تقابل دشمن با نظام 
ــت كه آنها، استراتژي ها و  تحريض كنند چرا كه تجربه نشان داده اس

تاكتيك هاي خود را متناسب با واكنش هاي ما تنظيم مي كنند. 
ــر قدرت  ــي را به پيگيري مذاكره بر س ــورهاي غرب آنچه امريكا و كش
موشكي يا نفوذ منطقه اي ايران اميدوار كرده، تجربه مذاكرات هسته اي 
ــت كه نه تنها حاضر به پاره كردن آن  ــتاوردهاي آن برايشان اس و دس
نيستند، بلكه از تأكيد بر اينكه منافع آنها را تأمين مي كند ابايي ندارند 

و البته با استمرار فشارها بنابر تعميم آن دارند. 
تجربه برجام و بازخواني فرازهاي گذشته تاريخ انقالب و ظرفيت هاي 
ــاد كرده،  ــالمي ايج ــاي مقاومت براي نظام اس ــه پيروزي ه نويني ك
ــام در مواجهه با روند  ــتراتژي نظ ــه آغازي براي تغيير اس بايد به نقط
فزون خواهي هاي نظام سلطه و تغيير محاسبات آنها در مواجهه با مردم 
ــاي دروني و اقتصاد  ــود. دراين ميان اتكا به ظرفيت ه ايران تبديل ش
مقاومتي، حفظ و تقويت روحيه انقالبي، ميدان دادن به نيروهاي جوان 
ــاع قدرتمندانه از گفتمان  مؤمن و انقالبي در عرصه هاي مختلف، دف
ــلطه، تقويت  ــگاه و باور به قدرت هاي س اصيل امام و انقالب، تغيير ن
وحدت و انسجام دروني، تالش واقعي براي حل مسائل و مشكالت مردم 
ــرمايه گذاري براي تقويت قدرت نظامي و موشكي،  و در عين حال س

گوشه هايي از آن است. 

سردار غيب پرور: 
هرگاه به مذاكره روي آورديم  

انسجام را از دست داديم
در طول 40 سال گذشته هر زمان كه به 
مذاكـره روي آورديم سـيلي خورديم؛ 
چراكـه انسـجام را از دسـت داديـم. 
ــردار  ــيج، س ــزارش خبرگزاري بس به گ
ــازمان  ــين غيب پرور، رئيس س غالمحس
ــتضعفين در گفت و گو با پايگاه  بسيج مس
خبري صبح توس درباره همگرايي، وحدت 
و همدلي ميان مسئوالن كشور و مردم گفت: زماني كه مبناي رفتارمان 
ــجام ملي ايجاد شد؛ زيرا مقاومت به معناي  را مقاومت قرار داديم، انس
افتخار آوردن، عزت و مباهات براي كشور است.  غيب پرور با بيان اينكه 
وقتي در پي مذاكره هستيم هيچ يك از اين افتخارات را نداريم، گفت: 
ما مقابل تمامي مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دو راه 
مقابل خود داريم، مذاكره يا مقاومت؛ چنانچه مقاومت را انتخاب كرديم، 

انسجام حاصل مي شود، همانطور كه مقابل ترامپ ايستادگي كرديم.
 رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد، علت ايجاد عزت در ايران 
اين بود كه مقابل امريكا ايستادگي كرديم اما زماني كه به جاي مقاومت 
دنبال مذاكره برويم، انسجام از هم پاشيده مي شود. سردار غالمحسين 
ــته هرگاه به مذاكره روي  ــال گذش غيب پرور با تأكيد بر اينكه در 40 س
آورديم سيلي خورديم، عنوان كرد: گفته بنده بدان معنا نيست كه بگوييم 
نبايد به طور حتم مذاكره كنيم؛ زيرا مي توان مذاكره در تاكتيك، آن هم 
در چهارچوب تعريف شده را پي گرفت. غيب پرور تأكيد كرد: مذاكره نبايد 
درباره راهبرد ها، اصول و قواعد اساسي انقالب انجام شود. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين با بيان اينكه انسجام ملي در سايه مقاومت مسئوالن 
صورت گرفت، بيان كرد: رهبري از مقاومت به عنوان جهاد كبير ياد كردند، 

كه چنانچه صورت پذيرد شامل بركات از جانب خدا مي شويم. 

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در جمع مدافعان حرم حضور يافت

سرلشكر باقري در منطقه عملياتى حلب 

رئيس سـتاد كل نيروهاي مسـلح كشورمان كه 
در رأس هيئت بلندپايه دفاعي به سـوريه سـفر 
كرده اسـت، روز گذشـته بـا حضـور در مناطق 
عملياتي حلب سوريه بر پايان عمر گروهك هاي 
تكفيري و تروريستي در اين كشـور تأكيد كرد. 
ــدار محمد باقري كه از ابتداي  سردار سرلشكر پاس
تصدي مسئوليت ستاد كل نيروهاي مسلح، افزايش 
ديپلماسي دفاعي را وجهه همت خود قرار داده است، 
ــته به دعوت رئيس ستاد كل ارتش  مرداد ماه گذش
تركيه به آنكارا رفت و اكنون نيز با سفر به دمشق گام 
ديگري در تثبيت و گسترش اين ديپلماسي برداشت. 
سرلشكر باقري روز چهارشنبه در نشست خبري خود 
در دمشق تأكيد كرده بود: پذيرفتني نيست كه رژيم 
صهيونيستي هر وقت بخواهد از طريق هوايي و زميني 
ــوريه تجاوز كند. ملت و دولت  به خاك و آسمان س
جمهوري اسالمي ايران با وجود تحريم هايي كه خود 
با آن روبه رو هستند در جنگ با تروريسم در كنار ملت 
و دولت سوريه ايستاده اند. جمهوري اسالمي ايران در 
برابر خطرهايي كه سوريه را تهديد مي كند در كنار 

دولت و ملت سوريه بوده  و در آينده هم خواهد بود. 
ــي اين بخش از سخنان  ــياري از آگاهان سياس بس
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

ايران را پيامي آشكار براي سران رژيم صهيونيستي 
ــالمي  ــاس آن جمهوري اس ارزيابي كردند كه بر اس
ــت كه  دنبال تعريف يك رژيم امنيتي در منطقه اس
مي كوشد، مانع خوي توسعه طلبي اسرائيل در منطقه 
شود. اين واكنش زماني اتفاق افتاد كه هفته گذشته 
ــرائيلي به مقر استقرار سامانه دفاع  جنگنده هاي اس
ــكي «اس-200» متعلق به نيروي هوايي  ضدموش
ارتش سوريه، حمله كردند. بر اساس اطالعات وزارت 
ــرائيلي با نقض حريم  دفاع سوريه، هواپيماهاي اس
ــور از مرز لبنان، وارد آسمان سوريه  هوايي اين كش
شده و چندين حمله موشكي به مواضع نيروي هوايي 
اين كشور در نزديكي دمشق انجام دادند كه به رغم 
پاسخ نيروهاي سوري، محل استقرار سامانه هاي دفاع 

ضدموشكي منهدم گرديد. 
     سردار باقري در جمع مدافعان حرم

اما سردار باقري روز جمعه در جمع رزمندگان مدافع 
ــخناني  ــد و طي س حرم و جبهه مقاومت حاضر ش
ــل و عنايت خداوند  ــت: به حمداهللا با فض اظهار داش
متعال شاهد موفقيت هاي چشمگير جبهه مقاومت 
ــتي  و رزمندگان مدافع حرم عليه گروه هاي تروريس
ــتيم. وي اظهار اميدواري كرد: روند پيشروي ها  هس
ــجاعت و رشادت  و پيروزي هاي جبهه مقاومت با ش

ــه و پايان عمر  ــرم، ادامه يافت دالورمردان مدافع ح
ــر رسيده  ــتي و تكفيري به س گروهك هاي تروريس
است. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح رمز موفقيت ها 
و پيروزي هاي پي در پي و درخشان عليه دشمنان و 
گروهك هاي تروريستي را وحدت و انسجام رزمندگان 
ــان و اعتقاد به  جبهه مقاومت و مدافعين حرم و ايم
نصرت الهي و روحيه سلحشوري و اعتماد به نفس آنان 
عنوان كرد كه رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس 
آن را تجربه كرده اند. سردار باقري همچنين هماهنگي 
ميان رزمندگان و ارتش سوريه و مردم را مثال زدني 
عنوان كرد و اين را رمز پيروزي دانست و بر ادامه اين 

روند براي مدت هاي طوالني تأكيد كرد. 
    پيام رهبر انقالب براي بشار اسد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ــنبه پيام كتبي حضرت  ايران، همچنين روز پنج ش
ــالمي را به  آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس

بشار اسد تسليم كرد. 
ــد گفت: مقام  ــكر باقري در ديدار با بشار اس سرلش
معظم رهبري هميشه جوياي سالمتي شما هستند 
ــوريه دعاي پيروزي دارند. سرلشكر باقري  و براي س
و بشار اسد در اين ديدار درباره راه هاي تقويت روابط 
ــترش همكاري هاي دفاعي و  دو جانبه و به ويژه گس

نظامي رايزني كردند. دو طرف در اين ديدار با اشاره 
ــوريه وجبهه متحد  به پيروزي هاي بزرگ ارتش س
ــازوكارهاي ادامه جنگ  ــوريه، درباره س در شرق س
عليه تروريسم تا پاكسازي كامل خاك سوريه از لوث 
تروريست هاي تكفيري و مزدوران بحث و گفت وگو 
كردند سرلشكر باقري در اين ديدار بار ديگر بر مواضع 
حمايتي جمهوري اسالمي ايران از سوريه در اين جنگ 
ظالمانه استكباري تأكيد كرد. سرلشكر باقري تأكيد 
كرد: هدف از اين سفر ارائه راهبرد مشترك درباره ادامه 
همكاري ها و هماهنگي ها در سطح نظامي در مرحله 
پس از موفقيت هاي بزرگ است كه در زمينه نابودي 
ــزم و اراده جمهوري  ــت آمد. وي بر ع داعش به دس
ــالمي ايران بر حمايت از ملت و مقامات سوريه تا  اس
بازگشت امنيت و ثبات به آن و ارائه كمك هاي ممكن 
براي بازسازي آنچه تروريسم نابود كرده است، تأكيد 
كرد. رئيس جمهوري سوريه نيز پيروزي هاي ارتش و 
ملت سوريه را مديون حمايت هاي معنوي حضرت امام 
خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي و حمايت هاي 
ــت. بشار  ــلح ايران دانس دولت، ملت و نيروهاي مس
اسد گفت: موفقيت در شكست تروريسم در سوريه، 
ــا براي منطقه  ــه طرح هاي غربي ه ضربه اي قاطع ب

محسوب مي شود. 
     همكاري هاي دفاعي ايران و سوريه تقويت 

مي شود
ديدار با ارتشبد فهد جاسم الفريج، وزير دفاع سوريه 
از ديگر برنامه هاي سرلشكر باقري در سفر به دمشق 
ــته در  ــنبه گذش بود. در اين ديدار كه عصر چهارش
ــق صورت گرفت، طرفين در خصوص آخرين  دمش
تحوالت منطقه و لزوم برنامه ريزي براي تقويت جبهه 
مقاومت در مبارزه عليه تروريست گفت وگو كردند. 
ــي و راهبردي  ــائل نظامي، امنيت در اين ديدار مس
منطقه و نيز بررسي ابعاد و زمينه هاي توسعه و ارتقاي 
روابط نظامي دو كشور ايران و سوريه مورد بحث قرار 
گرفت. همچنين در اين مذاكرات بر ضرورت استمرار 
ــم و افراطي گري  ــا تروريس همكاري براي مقابله ب
ــد كه همكاري هاي دفاعي و نظامي  تأكيد و مقرر ش
ــور تقويت و ارتقا يابد.  ميان نيروهاي مسلح دو كش
همچنين مشورت هاي مستمر بين هيئت هاي نظامي، 
ــور براي برداشتن  فرماندهان و كارشناسان دو كش
آخرين گام هاي مبارزه با تروريسم مورد تأكيد و توافق 
طرفين قرار گرفت. بنا بر اين گزارش مقامات عالي رتبه 
نظامي ايران و سوريه به موضوع توطئه جديد دشمنان 
امنيت منطقه و جهان اسالم در رابطه با رويكردهاي 
ــه و هرگونه  ــه گفت وگو پرداخت تجزيه طلبانه نيز ب
اقدام عليه حاكميت ملي و خالف وحدت سرزميني 
ــورها به خصوص عراق و سوريه را  و جغرافيايي كش

به شدت محكوم كردند. 

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي: 
ايران برخالف ادعاي ترامپ 

عامل ثبات منطقه است
رئيـس شـوراي راهبـردي روابـط خارجـي گفـت: سـخنراني 
دونالد ترامپ بـا اين نوع ادبيات در شـأن رئيس جمهـوري نبود 
و در واقـع عنـوان رئيس جمهـوري امريـكا را بـي اعتبـار كرد. 
ــيه مراسم اختتاميه چهارمين  سيد كمال خرازي عصر ديروز درحاش
دوره مسابقات علوم اعصاب شناختي در دبيرستان عالمه حلي تهران 
در گفت وگو با ايرنا افزود: امريكا به لحاظ سياست هايي كه دنبال مي كند 
طبيعي است كه هميشه با ما خصومت داشته است و متأسفانه آنچه را 
كه درباره برجام تعهد كرده بود، نقض كرده است و اين نشان دهنده آن 

است كه مشكل آنها موجوديت جمهوري اسالمي ايران است. 
ــت: امريكايي ها تا به حال نتوانستند خدشه اي در  خرازي اظهار داش
ــير ما ايجاد كنند و ما همچنان به همكاري ها ادامه مي دهيم. وي  مس
ــان كرد: ما از نظر نظامي، قدرت بااليي داريم و از لحاظ نفوذ  خاطرنش
ــتيم. رئيس شوراي راهبردي  منطقه اي نيز در منطقه داراي نفوذ هس
ــات منطقه تالش  ــا همواره در جهت ثب روابط خارجي تأكيد كرد: م
كرده ايم بر عكس آنچه كه آقاي ترامپ ادعا مي كرد كه ايران در حال بي 
ثبات كردن منطقه است ما اين راه را ادامه خواهيم داد، چون به دعوت 
سوريه و عراق به اين كشورها رفتيم تا حكومت هايي كه آنجا هستند، 
ــه را دنبال كرديم نه بر هم  بمانند. خرازي تصريح كرد: ما ثبات منطق
زدن و بي ثباتي را ولي امريكا ادعايي كه مي كند براي جهانيان به طور 
كامل روشن و باطل است، زيرا ايران عامل ثبات منطقه است و اين راه 
خود را ادامه خواهد داد.  دونالد ترامپ جمعه شب و باوجود اينكه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تاكنون هشت بار پايبندي ايران را به برجام اعالم 
ــنگتن در قبال تهران، پايبندي ايران  كرده، با اعالم راهبرد جديد واش
ــته اي را تأييد نكرد و به رغم تالش هاي جامعه جهاني به  به توافق هس
ويژه اروپا از تأييد آن امتناع كرد. اين رويكرد جديد ترامپ با اعتراض 
شديد بسياري از كشورها، نهادها و مقامات بين المللي و محافل سياسي 
مواجه شده است. فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا بالفاصله در واكنشي قاطعانه به ترامپ اعالم كرد: برجام يك توافق 
ــوري تعلق ندارد و رئيس جمهور هيچ  ــت و به هيچ كش دوجانبه نيس

كشوري نمي تواند به آن پايان بدهد. 

الزامات خنثي سازي فشار بر برنامه موشكي ايران
بررسي مواضع اروپايي ها در فراز و نشيب هاي مختلف پرونده هسته اي 
ــاني است كه قاره  ايران يك نكته را به ذهن متبادر مي كند و آن هم نوس
سبز بين منافع كالن در حوزه تجارت و ارتباط صميمانه با ايران و همچنين 
رابطه ويژه اي كه با اياالت متحده امريكا در قالب ناتو و دهها پيمان ديگر 

برقرار كرده، دارد. 
ــته اي ايران اروپايي ها با تكيه  در سال هاي ابتدايي مذاكرات پرونده هس
بر مقابله با سياست يكجانبه امريكا در حوزه هاي گوناگون تالش كردند 
ــا به يك توافق چند جانبه با  با مذاكرات رو در رو در قالب تروئيكاي اروپ
ايران دست يابند. اروپايي ها اگرچه در ابتدا حاضر شدند حق ايران را براي 
غني سازي به رسميت بشناسند، اما با اعالم سياست يكجانبه امريكايي ها 
درباره عدم وجود حتي يك سانتريفيوژ در خاك ايران اين توافق دو جانبه به 
جايي نرسيد و در ادامه با فشار همه جانبه امريكايي ها به تدريج اروپايي ها با 
سياستي تهاجمي عليه ايران با ارسال پرونده هسته اي ايران به سازمان ملل 

متحد و همچنين اعمال تحريم هاي چند جانبه عليه ايران همراه شدند. 
 حاال و پس از امضاي برجام و صدالبته به قدرت رسيدن ترامپ و سياست 
ــار بر برجام و بي ثمر ساختن آن موضع  امريكايي براي اعمال مجدد فش
ــت. شايد ايران دراجراي برجام شاهد  اروپايي ها اهميتي دوباره يافته اس
ــد، اما از هم اكنون روشن است كه  همراهي هر چه بيشتر اروپايي ها باش
برنامه موشكي ايران كه جنبه بازدارندگي دارد و همچنين فعاليت هاي 
ــالمي در منطقه مهم ترين نقطه اشتراك نظر  سپاه پاسداران انقالب اس
امريكايي ها و اروپا در فشار بر ايران است. مهم ترين چالشي كه هم اكنون 
در مقابل نظام جمهوري اسالمي ايران قرار دارد، نحوه تعامل در اين حوزه 

با موضع مشترك اياالت متحده امريكا و اروپاست. 
ــالمي ايران كه بارها از سوي  براساس موضع اصولي نظام جمهوري اس
مقام معظم رهبري بيان شده است، ورود اروپايي ها به موضوعات دفاعي و 
منطقه اي ايران به هيچ عنوان پذيرفتني است. اجرايي كردن اين راهبرد 
كلي و خنثي كردن تالش هاي اروپايي ها و امريكايي ها در مقابله با برنامه 

موشكي ايران نياز به برخي الزامات دارد. 
اولين نكته در اين باره تأكيد بر ماهيت بازدارندگي برنامه موشكي ايران 
ــت كه ايران به صورت داوطلبانه بر برنامه موشكي  و محدوديت هايي اس
خود در نظر گرفته است. بر اين اساس و با تأكيد بر اين نكته كه بر اساس 
تأكيد مقام معظم رهبري به عنوان فرمانده كل قوا برد موشك هاي ايران 
از 2000 كيلومتر فراتر نمي رود، بيان اين سياست در دستور كار دستگاه 
سياست خارجي كشور قرار بگيرد. تأكيد بر اين مطلب مي تواند برخي از 
دستاويزهاي راهبردي و امنيتي در خصوص ماهيت برنامه موشكي ايران 
را بي تأثير كند و در مديريت افكار عمومي در خصوص نمايش ماهيت صلح 
آميز برنامه موشكي تأثيرگذار باشد.  نكته دوم حفظ رابطه راهبردي ايران و 
روسيه در حوزه مباحث مرتبط در خصوص خلع سالح، به خصوص درباره 
ــت كه در قطعنامه 2231 در خصوص برنامه  موارد محدود كننده اي اس
موشكي ايران درج شده است. از آنجا كه تحريم هاي موشكي در خصوص 
برنامه موشكي ايران تا هشت سال پابرجاست، امريكايي ها تالش فراواني 
را براي اثبات ادعاي خود مبني بر تخطي ايران از اين قطعنامه و آزمايش 
موشك هاي با قابليت حمل كالهك هاي هسته اي به خرج داده اند.  اياالت 
متحده امريكا و اروپا تاكنون سه بار و پس از آزمايش هاي موشكي ايران طي 
گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار محكوميت ايران در 
خصوص آزمايش هاي موشكي فوق شده اند. با وجود اين به دليل ماهيت 
غيرالزام آور بند مربوط به ممنوعيت موشك هاي غيرهسته اي به عنوان 

اصلي ترين دستاويز حقوقي روسيه در اين تالش خود ناكام مانده اند. 
بديهي است كه مهم ترين ابزار اياالت متحده و اروپا براي اعمال مجازات هاي 
گسترده عليه برنامه موشكي ايران، از جمله محاصره دريايي و بازرسي از 
كشتي هاي باري نظامي ايران و همچنين در صورت نياز هدف قرار دادن زير 
ساخت هاي موشكي ايران با مجوز قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد است و در غيراين صورت تنها ابزار محدود به تحريم هاي يك جانبه 

غرب عليه برنامه موشكي ايران خواهد بود. 
در خصوص اروپا و در صورت در نظر گرفتن حفظ برجام توان اروپايي ها 

براي اعمال چنين تحريم هايي نيز بسيار محدود تر از امريكا خواهد بود. 
ــرايطي در مقابل امريكا نياز به تحكيم  طبيعي است كه حفظ چنين ش
رابطه راهبردي ايران و روسيه در حوزه موشكي دارد. اين رابطه تاكنون در 
خصوص تحوالت منطقه اي شكل گرفته و پايدار بوده است كه براي نمونه 
ــليحاتي حزب اهللا در جريان  مي توان به ممانعت روس ها از محاصره تس
تمديد مأموريت نيروهاي يونيفل در شوراي امنيت سازمان ملل اشاره كرد. 
طبيعي است كه دستگاه سياست خارجي مي تواند با طراحي يك سياست 
هوشمندانه و هماهنگ كردن مواضع ايران و روسيه در اين باره موضع ايران 
را در جلوگيري از شناخته شدن برنامه موشكي ايران به عنوان نقض كننده 

صلح و امنيت جهاني در سطح منطقه حفظ كند. 
نكته سوم در اين باره تقويت توانمندي هاي برنامه موشكي ايران درحوزه 
مالي است. برنامه موشكي ايران به دليل خودكفايي ذاتي آن در حوزه فني 
ــت يكجانبه تحريمي مقاوم است، اما حفظ اين  در مقابل هر گونه سياس

استقامت نياز به توجه بيشتر به استقالل مالي برنامه موشكي دارد. 

مهدي پورصفاعباس حاجي نجاري

خطيب جمعه تهران با اشاره به بدعهدي هاي امريكا در موضوع برجام خواستار شد 

مسئوالن از اتفاقات پسابرجام درس بگيرند
خطيب موقـت نمازجمعه تهـران با اشـاره به 
اظهارات سخيف دونالد ترامپ در خصوص ايران، 
برجام را نشانه اي براي بصيرت مسئوالن دانست. 
به گزارش رسانه ها، حجت االسالم كاظم صديقي، 
ــا تأكيد بر  ــه نمازجمعه تهران ب خطيب اين هفت
ــمن همه راه ها را تجربه كرده و شكست  اينكه دش
خورده است، افزود: امروز دشمن به دنبال ايجاد دو 
قطبي و بي اعتمادي و بي اعتقادي و غارت ايمان در 
كشور است كه مسئوالن بايد به اين موضوع توجه 

داشته باشند. 
خطيب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به اظهارات 
اخير دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا اضافه كرد: 
ترامپ با اراجيفي كه به زبان بي اخالق و بي انضباطي 
آورد، اگرچه اظهارات جديدي نبود، اما هشداري 
ــان داد بايد مراقب باشيم، زيرا دشمن و  بود كه نش
ــتكبار نمي تواند معجزاتي كه در انقالب ما رخ  اس

داده را تحمل كند. 
ــه آن روز كه  ــالم صديقي با بيان اينك حجت االس
ما موشك و نفوذ منطقه اي نداشتيم، استكبار باز 
هم عليه ما توطئه مي كرد، ادامه داد: اساس عقده 
ــي را  ــت كه غربي ها ليبرال دموكراس آنها اين اس
ــرح كرده بودند، اما  به عنوان كعبه آمال دل ها مط
ــد تا پرچم غدير را  امام خميني(ره) مأمور خدا ش
برافراشته كند و جامعه اي كه با علم خدا آشنا شود 
تن به ذلت نمي دهد و اين جامعه قطعاً تن به ذلت 

نمي دهد و در مقابل شرق و غرب سر خم نمي كند.  
حجت االسالم صديقي با بيان اينكه در مسئله برجام 
كه ظاهرش تلخ است، امريكايي ها نتيجه قرارداد را 
ــيه دادند كه آن  نقد گرفتند و داده هاي خود را نس
نسيه ها را هم پرداخت نكردند، گفت: برجام نشانه اي 
براي بصيرت مسئوالن و مردم شد تا القائات بعدي 
شيطان بزرگ را ناديده بگيرند.  وي تصريح كرد: آنها 
پيش از تصويب برجام اين گونه القا مي كردند كه اگر 
برجام امضا نشود دشمني ها با ما بيشتر مي شود، آنها 
نشان دادند در پسابرجام نه  تنها دشمني ها كاسته 
نشد، بلكه بيشتر هم شد و در همين راستا تحريم ها 
اضافه شد، ساختمان هاي ما مصادره شد و پول هاي 
ما را گرفتند.  خطيب موقت نمازجمعه تهران بايد 
بيان اينكه اخيراً گستاخي امريكايي ها بيشتر شده 
و سپاه پاسداران را تحريم كردند، اضافه كرد: سپاه 
يك نيروي مردمي است كه جوشيده از مردم است 
كه مورد اعتماد امام خميني(ره) و از ثمرات انقالب 
بوده كه در همه عرصه ها كارساز بوده و در مسئله 
نبرد با داعش و تروريست ها در خط مقدم جبهه ها 
بوده است.  حجت االسالم صديقي با انتقاد از برخي 
سياست ها در قبال اعتماد به امريكا ادامه داد: امروز 
اين شجاعت را داريد كه اعتراف مي كنيد امريكا قابل 
اعتماد نيست؛ بدانيد كه امريكا مي خواهد با طرح 
مسائلي همچون موشكي و نفوذ منطقه اي ما را خلع 

سالح و از ريشه نابودمان كند. 

     مرگ بر امريكا يك شـعار كامًال اخالقي 
است

ــام (ره) نيز در  ــيدعلي خميني، نوه حضرت ام س
سخنان پيش از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه 
ــداي انقالب  ــتكبار از همان ابت ــران، گفت: اس ته
مشكالت بسياري را پيش روي انقالب قرار داد اما 
امروز بعد از قريب 40 سال از پيروزي انقالب اسالمي 
نظام جمهوري اسالمي قدرتمندتر و مستحكم تر 
ــه گام  ــه بين المللي پرنفوذتر از هميش و در عرص

برمي دارد. 
نوه امام (ره) در ادامه صحبت هاي اخير رئيس جمهور 
امريكا را پوچ و توخالي توصيف كرد و گفت: ملت 
ــتكباري امريكا روبه رو  ايران فهميد كه با خوي اس
است و سردمداران امريكا هنوز آدم نشده اند. خصلت 
ــت كه سيري ناپذير است  خوي استكباري اين اس
ــپاه، ارتش، گاز و همه  و اگر ما انرژي هسته اي، س
امكانات خود را به آنها بدهيم، استكبار سير نمي شود. 
اين خوي استكباري است. نوه امام (ره) تأكيد كرد: 
اينطور نيست كه اگر در مسئله اي كوتاه بياييد آنها 
موضوع ديگري را مطرح نمي كنند، بلكه تا در مقابل 
آنها ايستادگي نشود و فرياد مرگ بر امريكا كه مرگ 
بر استكبار است در كشورها طنين انداز نشود آنها 
ساكت نمي شوند. وي گفت: مرگ بر امريكا، مرگ بر 
ملت امريكا و حتي مرگ بر سردمداران امريكا نيست 
چون آنها كسي نيستند كه مرگشان را بخواهيم. بلكه 

مرگ بر امريكا مرگ بر استكبار، استعمار و استثمار 
ــعار كامًال اخالقي است. خميني در ادامه  و يك ش
تصريح كرد: مقام معظم رهبري خلف صالح امام (ره) 
با استقامت مثال زدني خود راه امام را ادامه مي دهند 
و ما اكنون در نهايت قدرت در منطقه حاضريم. البته 
ــي منكر مشكالت نيست.  مشكالت هست و كس
باالخره در جامعه فقر و بيكاري داريم اما الحمدهللا 
ملت ما نسبت به انحرافات به صورت تيزبينانه در 
ــت. نوه امام (ره) گفت: مشكالت  حال حركت اس
ــت و ما بايد منصفانه نگاه  در همه جاي جهان اس
كنيم. جمهوري اسالمي ايران باوجود همه جنگ ها 
ــت. نوه  ــام موفق در جهان اس و تحريم ها يك نظ
امام (ره) كه به مناسبت چهلمين سالگرد شهادت 
ــخنراني مي كرد، در خصوص  حاج آقا مصطفي س
جايگاه علمي و ديني حاج آقا مصطفي گفت: امام 
فرمودند مصطفي اميد آينده اسالم بود. مقام معظم 
رهبري نيز در تعبير عجيبي فرمودند مصطفي اميد 
ــاره به  آينده ما و خميني آينده ايران بود. وي با اش
برخورد حضرت امام در زمان شهادت آقا مصطفي 
گفت: امام هيچ تزلزلي از خود در شهادت آقامصطفي 
نشان ندادند در حالي كه دشمنان نهضت به دنبال 
شكست و تضعيف روحيه اين پيرمرد بودند. نوه امام 
ــد در انقالب   افزود: اگر تزلزلي در امام ايجاد مي ش
تأثير مي گذاشت اما امام نگذاشتند دشمنان از اين 

مصيبت شاد شوند. 

 رحیم زیادعلی
     گزارش 


