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   فرياد بلند »آقاي مقاومت« و ميكروفن هاي زنگ زده  ما
علي عليزاده در كانال تلگرامي خود در مورد سخنراني 
اخير سيدحس��ن نصراهلل نوش��ت: سيد حسن نصراهلل 
ديروز س��خنراني كرد كه معتقدم سال ها بعد آن را به 
عنوان نمونه اي درخشان از سخنراني نظامي- سياسي 
راهبردي تدريس خواهند كرد. سيدحس��ن س��خنراني اش را ديروز با 
يادآوري جنگ 33روزه شروع كرد؛ جنگي كه نه فقط سرنوشت لبنان كه 
معادالت منطقه ما را به صورت جدي عوض كرد؛ جنگي كه 80ميليون 
ايراني به خاطر ناتواني رسانه هايشان، آنطور كه بايد آن را نشناخته اند، 
هر چند يكي از داليل امنيت و صلح و ثبات زندگي ش��ان در 13س��ال 
گذش��ته نتيجه اين جنگ بوده ؛ جنگي كه اس��رائيل آمده بود تا طومار 
حزب اهلل را براي هميش��ه درهم بپيچد؛ هم طومار نظامي و هم طومار 
سياسي اش را، با معرفي حزب اهلل به عنوان دليل حمله و نابودي لبنان و 
ايجاد تقاب��ل مردم با ح��زب اهلل. پيروزي حزب اهلل چن��ان قاطع بود كه 
13سال است حتي يك تير هم به لبنان شليك نشده  و آن سال ها امريكا 
در عراق بود و اوج بحران هسته اي و قرار بود نابودي حزب اهلل مقدمه حمله 
مشترك امريكا و اسرائيل به ايران باشد و فقط پس از شكست اسرائيل بود 

كه خواب حمله نظامي به ايران را از سر بيرون كردند. 
سيدحسن ديروز با يادآوري جنگ 33روزه شروع كرد تا يادآور شود اهل 
بلوف و جنگ رواني نيست و بعد نقشه اسرائيل را رو به دوربين گرفت و 
با جزئيات كامل توضيح داد كه در صورت كوچك ترين تعدي و تجاوزي 
به لبنان يا ايران، چه زماني، كجاي اسرائيل چگونه و با چه شدتي نابود 
خواهد شد. نه با شعار يا گزافه گويي كه با توضيح پيشرفت هاي نظامي و 
با عدد و رقم و فاكت هاي عيني و با توضيحاتش، جمله به جمله و كلمه 

به كلمه، نابودي را براي دشمن تصوير كرد. 
سيدحس��ن پس از اس��رائيل س��راغ شيخ نش��ين هايي رف��ت كه از 
پش��ت به ايران خنجر زده اند. به امارات متحده ي��ادآوري كرد كه در 
صورت كوچك تري��ن ضربه اي از س��وي امريكا به اي��ران، دانه به دانه 
اميرنشين هايش با خاك يكسان مي شود. به سعودي ها با تحليل نشان 
داد چگونه نابود خواهند شد و به بقيه س��اكنان منطقه يادآوري كرد 
كوچك ترين تعدي ای به ايران چه هزين��ه اي دارد و همه اين كلمات 

آتشين تا اثبات كند امريكا جسارت جنگ با ايران را نخواهد داشت. 
نورم��ن فينكلش��تاين، اس��تاد يه��ودي دانش��گاه دي پ��اول امريكا 
و از روش��نفكران مه��م امريكا مي گوي��د، سيدحس��ن از زيرك ترين 
استراتژيس��ت هاي ام��روز جهان اس��ت و س��خنراني دي��روز يكي از 

زيركانه ترين سخنراني هاي اين استراتژيست زيرك بود. 
وضعيت شفاف است. يك سو ليبرال هايي هستند كه به اسم صلح طلبي 
فرياد »نه به جنگ« بلند مي كنند؛ ليبرال هايي كه عده اي شان هفته 
پيش مقابل كاخ س��فيد، براي صلح »قر« مي دادند و عده اي ش��ان در 
داخل دوگانه كاذب جنگ يا صلح را روي جلدهايشان چاپ مي كنند؛ 
ليبرال هايي كه با بزرگنمايي خطر جنگ موهوم و غيرواقعي، ترس را 
به افكار عمومي ايرانيان تزريق و ايران را زير فش��ار مي گذارند و عمال 
خود را سرباز جنگ رواني امريكا مي كنند و س��وي ديگر تفكر سيد و 
آقاي مقاومت است كه هر جمله اش را مثل موشكي نقطه زن به سوي 
يك سياستمدار و يك جناح و يك حكومت سلطه گر شليك مي كند و 
وحشت را در دل هاي افكار عمومي اسرائيل و حاكمان غربي و سعودي و 
اماراتي مي كارد؛ تفكري كه رويكردي آفندي و تهاجمي پيش مي گيرد 
تا به صورت »پيشگيرانه« حتي خواب و تخيل حمله به ايران يا لبنان را 
از سر دشمنان بيرون كند چراكه مي داند صلح راستين تنها وقتي برقرار 
خواهد شد كه قدرت واقعي از آن ما باش��د و دشمن هم به اين قدرت 

واقف و هر شب آشفته از كابوس اين قدرت باشد. 
و سخن آخر. سخنراني سيدحسن از ديروز رسانه هاي دشمن را سردرگم 
كرده . بس��ياري از آنها براي كاهش خسارات اين سخنراني ساعت ها و 
س��اعت ها تحليل و خبر و برنامه روي آنتن رفتند. ب��ا تحليلگراني كه 
حنجره هايش��ان با دالرهاي سعودي و صهيونيس��تي پرشده و دو روز 
بعد از اين سخنراني تاريخي، ما ايرانيان هنوز آن را نه انعكاس درست 
داده ايم و نه با تمهيدات رس��انه اي به آن ضريب در خ��ور داده ايم، در 
حالي كه تكه تك��ه اين س��خنراني بايد موضوع كليپ هاي��ي به عربي 
و انگليس��ي و فارس��ي و حتي عبري مي شد تا به اس��تناد تحليل ها و 
اطالعات آتشينش قلب هاي طرفداران مقاومت محكم تر شود و دل هاي 
دشمنان وحش��ت زده تر. اما ما با دهاني باز، گيج و منفعل گوشه اي به 
تماشا ايس��تاده ايم. صريح بگويم، در حالي كه سيدحسن با سخنراني 
شجاعانه اش يك تنه به ميدان جنگ رسانه اي و رواني و سياسي دشمن 
زده تا بخشي از بار فشار رواني غرب و سعودي و اسرائيل عليه مردم ايران 
را خنثي كند، واي بر ما كه با صداوسيماي چند ده كانالي و ده ها دستگاه 
عريض و طويل رسانه اي و صدها رديف بودجه، حتي نمي توانيم صداي 

اين سيدمقاومت را انعكاس دهيم.

 سخنگوي هيئت رئيسه: 
  2 نماينده مجلس از وزرا 

درخواست آپارتمان كرده اند 
دو نفلر از نماينلدگان در دوره فعللي مجلس شلوراي اسلامي، 
از برخلي وزرا درخواسلت دريافلت آپارتملان كلرده بودنلد. 
اسداهلل عباسي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در حاشيه 
نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران 
درباره اظهارات ابوترابي نماينده نجف آباد درباره اهدای آپارتمان در ازاي 
انصراف از استيضاح وزرا اظهار كرد: اين موضوع در جلسه ديروز هيئت 
رئيسه بررسي و اعالم شد كه چنين موضوعي صحت ندارد.  سخنگوي 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: دو نفر از نمايندگان در 
دوره فعلي مجلس شوراي اس��المي، از برخي وزرا درخواست آپارتمان 
كرده بودند كه اين نماينده آن را به موضوع انصراف از استيضاح ربط داده 

بود، لذا هيئت رئيسه اين مسئله را تكذيب مي كند. 
........................................................................................................................

 سردار شادماني: 
  ايران براي خريد اس ۴۰۰ 

هنوز پاسخي به روس ها نداده است 
معلاون هماهنگ كننلده قلرارگاه مركلزي خاتم االنبيلا)ص( 
گفلت: در خصلوص خريلد سلامانه دفلاع موشلكي اس ۴۰۰ 
هنلوز از سلوي جمهلوري اسلامي ايلران تصميلم نهايلي 
اتخلاد نشلده اسلت و ملا پاسلخي بله طلرف روس نداده ايلم. 
سردار »علي شادماني« در گفت وگو با ميزان، پيرامون انتشار شايعاتي 
در فضاي مجازي در مورد توافق ايران و روسيه براي خريد سامانه دفاع 
موش��كي اس ۴00 اظهار كرد: ما براي دفاع از منافع كش��ور و انقالب 
اس��المي، هر آنچه را كه الزم داشته باش��يم تهيه مي كنيم و ترجيح 
مي دهيم كه در اولويت نخست، نيازهاي مان را در داخل تأمين كنيم. 

وي افزود: چنانچه نتوانيم در داخل نياز هاي دفاعي خود را تهيه كنيم 
يا اينكه مسير تهيه براي ما طوالني باشد، آنگاه از كشور هاي همپيمان 
و دوس��ت اين تجهيزات را مي گيريم. مع��اون هماهنگ كننده قرارگاه 
مركزي خاتم االنبيا)ص( خاطرنشان كرد: در خصوص خريد سامانه دفاع 
موشكي اس ۴00 هنوز از سوي جمهوري اسالمي ايران تصميم نهايي 
اتخاد نشده است و ما پاسخي به طرف روس نداده ايم. طبيعي است كه 
اگر تصميمي در اين حوزه گرفته شود حتماً اقدام خواهيم كرد، ولي هنوز 

تصميمي گرفته نشده است.

   چهره ها
كريمي: 

دولت عزمي براي اصالح ساختار اقتصادي ندارد
عضو كميسليون اقتصلادي مجلس بلا بيان اينكله دولت 
علزم و تلوان الزم را بلراي اصلاح سلاختار اقتصلادي 
كشلور ندارد، گفلت: نوبخلت در جلسلات غيرعلني فقط 
كلي گويي مي كنلد و برنامله جديلدي ارائه نكرده اسلت. 
علي اكبر كريمي در گفت وگو با مهر با اش��اره به گزارش نوبخت 
به مجلس از برنامه دولت براي اصالح س��اختار اقتصادي كشور 
گفت: موضوعاتي كه در جلسه غيرعلني ديروز مجلس مطرح شد 
موضوع جديدي نبود. آقاي نوبخت قباًل اين موضوعات را مطرح 
كرده بود و هيچ برنامه جديدي ارائه نشد. اصالحات ساختاري به 
معناي ايجاد تحول در ساختار بودجه و اقتصاد كشور است، بودجه 
مهم ترين ابزار اعمال سياست هاي مالي در صحنه اقتصاد كشور 
است. بخشي از چالش هاي اقتصادي ما به حوزه پولي برمي گردد 
كه خارج از بودجه است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه 
داد: دولت در حوزه سياست هاي مالي كه از فروش نفت حاصل 
مي شود مشكالت جدي دارد كه ناشي از چارچوب بودجه شامل 
نظام هزينه اي و درآمدي دولت است. اين نوع رويكرد دولت در 

بودجه مشكالت زيادي را براي مردم ايجاد كرده است. 
وي اظهار داش��ت: يارانه هاي نقدي و غيرنقدي، نظام پرداخت 
حقوق، صندوق هاي بازنشس��تگي، لش��كري و كش��وري، بايد 

در ط��رح تحول اقتص��ادي تعيين 
تكليف شود اما دولت در اين جلسه 

برنامه اي به مجلس ارائه نداد. 
نماينده مردم اراك گفت: دولت در 
جلس��ه غيرعلني فقط كلي گويي 
كرد و راهكارهاي عملي براي اصالح 
س��اختار اقتصاد كش��ور ارائه نداد. 
دولت باي��د تكليف خ��ودش را با مس��ائل س��اختاري بودجه و 
اقتصاد كشور روشن كند. به نظر مي رسد دولت به دنبال تأمين 
هزينه هاي جاري بودجه است. در حالي كه رهبر انقالب بر لزوم 
اصالح ساختار اقتصاد كشور تأكيد داشتند، دولت نيز براي تهيه 
طرحي در اين خصوص چه��ار ماه وقت گرف��ت. اگر اصالحات 
ساختاري تغييري در عدد و رقم بودجه ايجاد مي كند دولت بايد 
اليحه متمم بودجه را به مجلس ارائ��ه كند. كلي گويي فايده اي 
ندارد، دولت بايد راهكارهايي براي اعمال ساختارهاي اقتصادي 

و همچنين برای اصالح بودجه نيز اليحه متمم ارائه كند. 
كريمي گفت: دولت عزم و توان الزم براي اصالح ساختار اقتصادي 
كشور را ندارد و برنامه خاصي براي اصالح ساختار اقتصادي كشور 

تدوين نكرده است.

فرمانده نيروي دريايي سپاه: 
تجهيزات نيروي دريايي سپاه از شناور تا موشک ساخته متخصصان داخلی است

فرمانلده نيروي دريايي سلپاه با بيلان اينكه ايلران از قربانيان 
ساح هاي شليميايي اسلت، بر لزوم ارتقاي توان و آمادگي هاي 
حوزه پدافنلد جنگ نوين در نيلروي دريايي سلپاه تأكيد كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري 
در آيين الحاق تجهي��زات جديد پدافند جنگ نوين ب��ه اين نيرو در 
شيراز با اشاره به صدمات و آسيب هايي كه كشور ما در جنگ تحميلي 
از سالح هاي كشتار جمعي دشمن متحمل شد، بر ضرورت توجه به 
ابزار و ادوات مقابله با جنگ نوين دشمن تأكيد و اظهار كرد: كشور ما 
هنوز بعد از گذشت سال هاي متمادي از دفاع مقدس، شاهد شهادت 
دالورمرداني اس��ت كه با ابزار جنگ ش��يميايي دشمن مجروح شده 
بودند. وي جمهوري اسالمي ايران را از قربانيان سالح هاي شيميايي 
دش��من توصيف و تصريح كرد: در دوران دفاع مقدس عالوه بر اينكه 
رزمندگان غيور ما با استفاده از اين سالح ها به شهادت رسيدند بلكه 
شهرهاي مرزي ما نيز در نهايت مظلوميت بارها مورد هجوم سالح هاي 
شيميايي رژيم بعث كه برخوردار از حمايت قدرت هاي جهاني به ويژه 
امريكاي جنايتكار بود، ق��رار گرفتند. دريادار تنگس��يري در ادامه با 
اشاره به برپايي نمايشگاه توانمندي هاي عرصه دفاعي، تصريح كرد: 
توليدات اين نمايش��گاه محصول تالش متخصصان داخلي كشور به 
ويژه جوانان متفكر، متعهد و انقالبي اس��ت و ب��ه فرموده مقام معظم 

رهبري )مدظله العالي( توجه به توان، 
ظرفيت و استعداد هاي داخلي امروز 
يك ضرورت محسوب مي شود و نياز 
اس��ت مس��ئوالن به اين مهم توجه و 
اهتمام الزم را داش��ته باشند.  دريادار 
تنگسيري در پايان خاطرنشان كرد: 
افتخار مي كنيم كه تجهيزات نيروي 
دريايي سپاه از شناور تا تجهيزات موش��كي داخلي بوده و به دستان 
توانمند جوانان مومن و متخصص انقالبي ساخته شده است و به فضل 
الهي از اين تجهيزات جديد نيز در زمين و دريا استفاده خواهيم كرد. 
گفتني است در راستاي ارتقاي آمادگي يگاني و رزمي پدافند جنگ 
نوين در حوزه هاي آشكارس��ازي، رفع آلودگي، حفاظت و ايمني در 
برابر سالح هاي ش��يميايي، ميكروبي و پرتويي، در مراسمي با حضور 
دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه و جمعي 
از فرماندهان و مسئوالن لشكري در ش��يراز، تجهيزات جديد پدافند 
جنگ نوين به نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي تحويل شد. 
همچنين با حضور فرمانده نيروي دريايي سپاه نمايشگاه توانمندي ها 
و قابليت هاي مراكز توليدي محصوالت دفاعي در حوزه پدافند جنگ 

نوين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افتتاح شد. 

چرا اروپايی ها توان حفظ برجام را ندارند

اروپا متزلزل برابر امريکا و منفعل برابر ايران!
يكلي از مهم ترين اهلداف دوللت روحاني پس 
از خلروج امريلكا از برجلام اسلتفاده از توان 
اروپا بلراي ايجاد يك سلپر محافلظ در مقابل 
تحريم هاي امريكا بوده است. اين سپر قرار بود 
ايران را در مقابل كاهلش فروش نفت محافظت 
كند و به ايلران ايلن قابليت را بدهد تلا هر چه 
بيشلتر از مواهب برجام اسلتفاده كنلد، با اين 
حلال نگاهي به تحوالتلي كه در طلول ماه هاي 
گذشلته رخ داده نشلان مي دهد اروپا به داليل 
گوناگلون نتوانسلته يلا نمی خواهلد در مقابل 
تحريم هاي يك جانبله امريكا مقاوملت كند و 
حتي شلبكه خبلري دويچه وله از اينسلتكس 
كله طلرح پيشلنهادي كشلورهاي اروپايلي 
اسلت با عنوان بلاروت خيس ياد كرده اسلت. 
صرف نظ��ر از اينك��ه اروپايي ه��ا ت��وان مقابله با 
تحريم هاي امريكا را دارند يا نه، نگاهي به سياست 
داخلي كشورهاي اروپايي نشان مي دهد اغلب اين 
كش��ورها يا پيرو امريكا هستند يا سياست روشني 
براي مقابله ب��ا تحريم هاي امري��كا ندارند. در اين 
ميان نگاهي به تحوالت داخلي كشورهاي اروپايي 
در زمان اعم��ال تحريم هاي جدي علي��ه ايران در 

سال هاي 2008 تا 2010 مي تواند آموزنده باشد. 
  تقابل، سياست ثابت انگليسي ها 

انگلستان كشوري بوده كه همواره موضعي تهاجمي 
در قبال ايران داشته است و اولين دور از تحريم هاي 
مستقل اتحاديه اروپا را دولت انگليس سه ماه بعد از 
روي كار آمدن دولت محافظه كار ليبرال دموكرات 
در س��ال 2010 اعمال ك��رد. با اين ح��ال، به نظر 
نمي رسد روي كار آمدن اين دولت عامل تغييرات 
عمده در سياس��ت انگليس بوده يا نقشي اساسي 
در تغيير رويك��رد اتحاديه اروپا بازي كرده باش��د. 
وجه مشخصه موضع دولت هاي اخير انگليس )در 
قبال تحريم هاي ايران(، ظاهراً تداوم سياست هاي 
دولت هاي ماقبل بوده اس��ت )اگرچه دولت جديد 
تحريم ها را با انرژي بيشتر دنبال مي كرد و خواستار 
شدت عمل بيشتری بود(. دولت های انگليس تحت 
هدايت دولت هاي حزب كار به نخست وزيري توني 
بلر و گوردون براون به ش��دت طرفدار امريكا بودند 
و در بين س��ه دولت بزرگ اتحاديه اروپا از قبل هم 
تندترين موضع ها را در قبال ايران و برنامه هسته اي 

اين كشور داشتند. 
دولت قبلي هم مواضع تندي به عنوان مثال در بحث 
تحريم بانك هاي ايراني داش��ت و همراه با فرانسه 
طرح تحريم انرژي ايران را پيشنهاد داده بود كه اين 
طرح مشابه همان طرحي بود كه در گذشته بر سر 

آن توافق شد. 
اين تداوم در سياس��ت انگليس در قبال ايران البته 
جاي تعجب ندارد. حفظ رابطه خ��اص با امريكا از 
زمان بحران سوئز در س��ال 1956 اولويت كليدي 
سياس��ت خارجي انگليس بوده و بريتانيا از ديرباز 
روابطي مخدوش با ايران داش��ته اس��ت. روابط بد 

انگليس و ايران در زمان اشغال جنوب عراق توسط 
انگليس در اواسط سال 2000 وخيم تر هم شد. 

عالوه بر تالش ه��اي دولت انگليس ب��راي اعمال 
تحريم ها، شبكه بی بی سی  فارسي نيز در اين اقدامات 
سهم بسزايي داشته است. اظهارات لرد هاول معاون 
وزيرخارجه انگليس در پارلمان اين كشور حاكي از 
اين مطلب است. وي در جلسه ويژه پارلمان انگليس 
خطاب به حاضران تأكيد كرد: تحريم هاي شوراي 
اروپا عليه ايران كه با ادعاي نقض حقوق بشر اعمال 
ش��ده اس��ت در واقع به دليل تالش هاي گسترده 
كاركنان بی بی سی  و با هدف حمايت از آنها اعمال 
ش��ده اس��ت. همچنين تحريم هاي اكتبر 2012 
شوراي اروپا عليه مقامات ايراني با همين هدف و با 

كمك كاركنان بی بی سی  اعمال شده است. 
  فرانسوي هاي دمدمي مزاج 

در كشور فرانسه، برخالف انگليس تغييرات سياسي 
داخلي نقش واضح تري در س��خت تر شدن موضع 
اتحادي��ه اروپا در قب��ال ايران بازي ك��رد. اوج اين 
تغيي��رات سياس��ي، انتخاب نيكالس س��اركوزي 
به رياس��ت جمه��وري در س��ال 2007 ب��ود. در 
نظام سياس��ي فرانس��ه، برخالف تمامي نظام هاي 
دموكراتي��ك ديگر، تصميمات سياس��ت خارجي 
تقريباً به طور كامل توس��ط شخص رئيس جمهور 
اتخاذ مي شود، به همين دليل، تغيير رئيس جمهور 

تلويحات مهمي براي سياست هاي فرانسه در قبال 
تحريم هاي ايران داش��ت. دوران رياست جمهوري 
ژاك شيراك، رئيس جمهور قبل از ساركوزي با ايجاد 
تنش در روابط امريكا و فرانسه همراه بود. شيراك 
ظاهراً اعتقادي به تحريم ها نداشت و نسبت به بقيه 
نگراني هاي كمتري هم درباره برنامه هسته اي ايران 
داشت. وي در سپتامبر س��ال 2006 با بيان اينكه 
تحريم ها در كل غير مؤثر هستند، خواستار توقف 
لفاظي هايي شد كه ايران را به تحريم بيشتر تهديد 
مي كردند و گفت ك��ه هر اقدام ديگ��ري كه انجام 

مي شود هم بايد متعادل باشد. 
انتخاب س��اركوزي باعث ايجاد تغييراتي اساس��ي 
در فرانس��ه ش��د. به نقل از نيويورك تايمز رياست 
جمهوري وي كنترل منحصر به فرد رئيس جمهور 
در سياس��ت خارجي فرانس��ه را حت��ي از قبل هم 
بيشتر كرد. اسناد به دست آمده از سفارت امريكا در 
فرانسه نشان مي دهد ساركوزي قدرت بي سابقه اي 
در مسائل خارجي به دس��ت آورده بود. اين اسناد 
همچنين س��اركوزي را فردي ذات��اً طرفدار امريكا 
و اس��رائيل توصيف مي كنند و مدعي هس��تند كه 
از زمان جنگ جهاني دوم به بعد فرانس��ه هيچ گاه 
رئيس جمهوري تا اين حد دوستدار امريكا نداشته 

است. 
ساركوزي آوريل 2010 در كنفرانس مطبوعاتي اش 

با اوباما در كاخ س��فيد اذعان داشت كه دولت هاي 
امريكا و فرانسه در خصوص موضوع ايران هسته اي 

و پيامدهاي آن جدايي ناپذير هستند. 
عالوه بر اينها، ساركوزي احساسات خاصي نسبت به 
ايران داشت و گاه تصميماتي در ارتباط با اين كشور 
مي گرفت كه از تصميمات امري��كاي دوران اوباما 
تندرو تر بود. موضع او اين بود كه ايران جدي ترين 
دغدغه براي امنيت جهان و از جمله فرانسه است. 
فرانسه از كشورهاي پيشگام در وضع تحريم عليه 
ايران بود. فرانس��ه عالوه بر پيشنهاد منع صادرات 
انرژي عليه ايران در سال 2009 ظاهراً اولين كشور 
مطرح كننده طرح تحريم نفت ايران در اواخر سال 

2011 بوده است. 
 اين كش��ور قبل تر از آن هم گفته بود ممكن است 
حت��ي تحريم هاي يك جانب��ه عليه اي��ران اعمال 
كند. با آنكه س��اركوزي در زمان اعمال آخرين دور 
تحريم هاي اتحاديه اروپ��ا در قدرت نبود، به قدرت 
رسيدن وي نقش مهمي در سخت تر شدن مواضع 
اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي ايران بازي كرد و 
تحركاتي را ايجاد كرد ك��ه در دوران بعد از او و در 

رياست جمهوري فرانسوا اوالند هم دنبال شد. 
  آلماني هاي خنثي

تحوالت صورت گرفته در آلمان هم به نوعي مشابه 
تحوالت كش��ورهاي ديگر بود. در سال 2005، دو 

سال قبل از انتخاب س��اركوزي در فرانسه، گرهارد 
ش��رودر صدراعظم وقت آلمان كه همانند شيراك 
با بوش بر س��ر جنگ عراق درافتاده ب��ود، جايش 
را به آنگال م��ركل داد. اين تغيير ق��درت در آلمان 
به اندازه روي كار آمدن س��اركوزي در فرانس��ه بر 
سياست ها در قبال ايران اثرگذار نبود اما با اين حال 
به نظر مي رسيد موضع آلمان در قبال ايران با روند 
تدريجي بيشتري سخت شد. يك تفاوت مهم بين 
آلمان و فرانسه اين بود كه نفوذ صدراعظم آلمان بر 
بحث سياست خارجي به خاطر تقسيم سنتي قدرت 
با وزير خارجه به اندازه رئيس جمهور فرانسه مطلق 
نيس��ت. عالوه بر اين، آلمان انگيزه هاي اقتصادي 
قدرتمندي براي تحركات سريع جهت تحريم ايران 
داشت چراكه اين كشور بزرگ ترين شريك اقتصادي 

ايران در اتحاديه اروپا به شمار مي رفت. 
به رغم اين برخي كارشناس��ان تغيير نهايي موضع 
آلمان را از عوامل مهم در س��خت تر ش��دن موضع 
اتحاديه اروپا مي دانستند و عوامل سياسي داخلي 
نيز احتماالً در اين ميان نق��ش بازي كرده اند. يك 
تحول مهم ظاهراً جايگزيني گيدو وستروله از حزب 
آزاد دموكراتيك با فرانك والتر اشتاين ماير از حزب 
سوسيال دموكرات در وزارت خارجه آلمان پس از 
انتخابات فدرال اين كش��ور در سال 2009 و تغيير 
تركيب ائتالف حاكم )البته ب��ا ادامه صدراعظمي 
مركل( بود. آنچه از اين اس��تدالل حمايت مي كند 
گزارشي از مجله فرانس��وي لوموند در ژانويه سال 
2009 است كه نوشته بود مركل در آن ماه از طرح 
فرانسه و انگليس براي ممانعت از تأمين تجهيزات 
و فناوري هاي الزم براي صنعت نفت ايران حمايت 
كرده بود اما اشتاين ماير به رغم آنكه حامي راهبرد 
مذاكره و تهديد ب��ود با آن مخالفت ك��رد. اين امر 
باعث ش��د طرح مورد نظر از حماي��ت كامل دولت 

برخوردار نباشد. 
  حفظ فشار بر امريكا 

نگاهي به موارد فوق نش��ان مي دهد سياست هاي 
داخلي كشورهاي اروپايي اغلب بسيار غيرمنسجم 
يا تحت تاثير سياست هاي امريكا بوده است. به غير 
از اين در مورد انگلستان جهت گيري كلي دولت هاي 
اين كشور در تقابل با نظام جمهوري اسالمي ايران 

تعريف شده است. 
از همين رو اس��ت كه مهم ترين راهي كه در مقابل 
جمهوري اسالمي ايران قرار دارد، ادامه دادن مسير 
فعلي در خصوص كاهش تعهدات برجامي اس��ت. 
اين سياست اگر چه مي تواند تبعاتي به خصوص در 
مورد تند شدن سياست هاي كلي اروپايي ها داشته 
باشد اما فشار كافي به امريكايي ها براي تجديد نظر 

در سياست آنها را فراهم خواهد كرد. 
حفظ فشار بر امريكا مهم ترين هدف براي دستگاه 
سياست خارجي كشور اس��ت و در غير اين صورت 
منافع ملي ايران قرباني وعده هاي بي ثمر اروپايي ها 

خواهد شد.

مهدی    پورصفا
   گزارش

بله نماينلدگان مللت ايلران اطمينلان مي دهيلم 
 نيروهلاي مسللح جمهلوري اسلامي ايلران گوش 
بله فرملان فرمانلده معظلم كل قلوا، هملواره روند 
ارتقلاي تلوان دفاعلي را با قلدرت ادامله مي دهند. 
 به گزارش ايسنا، امير سرتيپ حاتمي به همراه جمعي از 
معاونان اين وزارتخانه در مجلس شوراي اسالمي حضور 
يافت و گزارش��ي از آخري��ن تحوالت منطق��ه، آمادگي 
نيروه��اي مس��لح و جديدتري��ن توانمندي هاي صنعت 
دفاعي به  اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ارائه داد. وزير دفاع در بررس��ي آخرين ش��رايط 
حوزه دفاعي و دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران در 
حوزه صنعت دفاعي اظهار كرد: بحمداهلل  پيش��رفت ها و 
دستاوردهاي صنعت دفاعي روز به روز ارتقا يافته است و 

در شرايط بسيار مناسبي قرار داريم. 
امير سرتيپ حاتمي در اين بخش از سخنان خود تأكيد 
كرد: اين وزارتخانه ب��راي تقويت ق��درت بازدارندگي و 

ارتقای توان دفاعي جمهوري اسالمي ايران از هيچ تالشي 
فروگذار نكرده است كه حاصل آن همراه با ساير تمهيدات 
دفاعي، دس��تيابي به ش��رايط دف��اع اطمينان بخش در 

چارچوب بازدارندگي فعال است. 
وزير دفاع در بخ��ش ديگري از گزارش خ��ود به اعضاي 
كميسيون امنيت ملي مجلس به  سرنگوني پهپاد امريكايي 
به همت نيروهاي مسلح  اشاره كرد و گفت: سرنگوني پهپاد 
جاسوسي پيشرفته و گران قيمت »گلوبال هاوك« امريكا 
توس��ط پدافند يكپارچه هوايي كشورمان، بهت و حيرت 
كارشناسان خارجي از توانمندي نظامي جمهوري اسالمي 
ايران در دفاع از حريم كش��ور و مقابله با متجاوزان را به 
همراه داش��ت . وي با بيان اينكه با اين اقدام به  دشمنان 
تفهيم كرديم جمهوري اس��المي ايران اراده مس��تحكم 

و  توان دفاعي كافي ب��راي دفاع از امنيت خ��ود  را دارد، 
خاطرنشان كرد:  تمام مراحل انهدام اين پهپاد امريكايي از 
رديابي، شناسايي، شليك و انهدام با فناوري داخلي كشور 
و حاصل زحمات متخصصان داخلي بود و از هيچ امكانات 

خارجي در اين زمينه استفاده نشد. 
وزير دفاع در اين جلس��ه همچنين گزارش��ي از آمادگي 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  ارائه داد و گفت: 
نيروهاي مس��لح ايران با آمادگي كام��ل در برابر هرگونه 
تهديد و حماقتي از س��وي دش��منان، آنان را با پاسخي 
سخت و پشيمان كننده مواجه مي كنند و به نمايندگان 
ملت ايران اطمينان مي دهيم  نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران گوش به فرمان فرمانده معظم كل قوا همواره 

روند ارتقاي توان دفاعي را با قدرت ادامه مي دهند.

وزير دفاع:

روند ارتقاي توان دفاعي با قدرت ادامه می يابد

دفاعی


