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    دلهره عجيب از يك سريال!
 عبداهلل گنجي در توئيتي نوشته: عجيب نيست اين همه 
دلهره از يك سريال سيمايي)گاندو( كه اين جماعت آن را 
فاقد بيننده مي دانند؟ اينكه اين سريال به انتخابات گره 
زده مي ش��ود و هر نقط��ه مقابلي ح��زب پادگاني تلقي 
مي ش��ود، نگراني از عدم ش��يره مالي س��ر مردم با دوگانه جنگ - صلح، 

فيلترينگ - ضد فيلتريك و محور شدن كارنامه دولت در انتخابات است. 
........................................................................................................................

    ديگر كسي خواهان استعفاي شهردار نيست؟
 سيدعلي موسوي در توئيتي نوش��ته: دو گنبد از هشت گنبد تاريخي 
ميدان حسن آباد تهران كه در شمال  غربي ميدان قرار گرفته اند، در اثر 
آتش امشب )چهارشنبه شب( ويران شده اند و هنوز آنان كه در حادثه 
پالسكو هشتگ » قاليباف استعفا« مي زدند در سكوت به سر مي برند؛ 

هوچي گري و قبيله گرايي رسم آنهاست. 
........................................................................................................................

    استيصال دولت از يك سريال
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: سر گاندو دولت با ليدري آشنا ابتدا به 
سپاه حمله كرد و صداوسيما را تلويحاً هيچ كاره دانست. تفرقه افكني 
كه جواب نداد و ديدند سازندگان سريال پايش ايستاده اند و سپاه هم 
حوصله و وقت درگي��ري لفظي با دولت را ندارد، دس��ت را دور گردن 

صداوسيما فشار مي دهند؛ همان صداوسيمايي كه مخاطب ندارد!
........................................................................................................................

    معطل حاميان داعش شديم!
 كاربري به نام حاج فيدل نوش��ته: همون كشورهايي كه از داعش نفت  
مي خريدن، همون كشورهايي كه س��وخت قاچاق رو از ايران مي برن، 
نفتكش ايران رو به بهانه تحريم دولت سوريه)دش��من اصلي داعش( 
توقيف كردن، اون وقت دولت ما شش سال كل مملكت رو تعطيل كرده 

تا حاميان داعش براي مردم ايران گشايش ايجاد كنن!
........................................................................................................................

  10دقيقه در »هارلم«
سيدمحسن روحاني در كانال شخصي اش با اسم »يك 
حقوقي در نيويورك« نوشته: طرف هاي ظهر است. مترو 
هر چه كه به سمت ايستگاه هاي باالتر مي رود، هم بويش 
بدتر مي شود هم رنگ پوست مسافرانش تيره تر. تفاوت 
سياه و سفيد، دو ايستگاه متروس��ت و اين همه تفاوت. يك خيابان، آمار 
جرم و جنايتش در صدر است و خيابان بغلي با پنج دقيقه پياده روي جزو 
امن ترين هاست. از مترو پياده مي شوم، هوايي شرجي، گرمايي كم سابقه، 
بوي فاضالب، دست به دست هم مي دهند و در همان هنگام باز شدن در 
واگن، خوب حالم را جا مي آورند. كثرت موش ها در ميان زباله هاي جمع 
ناشدني از ميان ريل ها هم گواهي ديگر مي شود بر ورودم به محله هارلم. 
نداشتن پله برقي در اغلب ايس��تگاه هاي مترو دردسرشان را مضاعف 
ك��رده، مي گويند چند دهه اس��ت ك��ه ج��زو ش��عارهاي انتخاباتي 
شهردارهايشان نصب پله برقي براي ايستگاه هاي مترو است كه البته 
هنوز عملياتي نشده. غر هم كه مي زني مي گويند برو خدا را شكر كن 
كه الاقل براي داخل واگن ها كول��ر را باالخره نصب كردند. پله ها تمام 
مي شود. آن طرف خيابان، يك زن دارد به مردي فحش مي دهد، هر دو 

به نظر معتادند، الغر، با بدني پر از خالكوبي. 
ميزبانم سفارش كرده بود كه حواسم به تلفن همراهم باشد. گفته بود 
ترجيحاً چشم در چشمشان هم نشوم. خوش ندارند يك سفيدپوست 
بهشان زل بزند. زماني كه اينها را مي گفت باورش براي مني كه يك سال 
را در منطقه موسوم به جامائيكا در همسايگي سياهپوستان بخشي از 

بهترين روزهايم را گذرانده بودم، بسيار سخت بود ولي باورم شد. 
به منزل جيمز رسيدم، دوباره پله، اين سري پنج طبقه. تا شش طبقه هم 
بدون آسانس��ور، مجوز مي دهند. راهروهاي تنگش را طي كردم. نفس به 
شماره كه افتاد در را باز كرد. خانه اش بسي گرم بود، دركش مي كنم، برق 
ديوانه وار در اين شهر گران است. گفت برو توي اتاقم كولر را برايت روشن 
كرده ام. يك اتاق كوچك در يك خانه سه خوابه اجاره كرده و هزار و 500دالر 
مي دهد. ياد صحبت چند روز قبل با پدرم مي افتم، مي گفتند: مانده ام كه 
چرا شماها اين همه امكانات را ول كرده ايد و در آن قوطي كفش ها زندگي 
مي كنيد؟ اين جمله را پدر جيمز هم مدام از پس��رش مي پرس��د. جيمز 

مي گويد به اسم منهتنش مي ارزد. من گمان نمي كنم بي ارزد. 
غروب شده، آتش بازي ها شروع شدند، روز استقالل امريكاست.

روحاني در گفت وگوي تلفني با مكرون:
 گذشت زمان ايران را

مجبور به اجراي گام سوم مي كند
رئيس جمهور با رد راهكارهاي چند 
ماهه براي توقف فعاليت هاي ايران 
گفت: گذش�ت زمان و از دس�ت 
رفتن فرصت ها ايران را مجبور به 
اجراي گام سوم خود خواهد كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
رياس��ت جمهوري، دكت��ر روحاني 
عصر پنج شنبه در گفت وگوي تلفني 
با امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانس��ه، اهتمام و تالش فرانسه براي 
حفظ برجام را حائز اهميت دانس��ت و گفت: جمهوري اسالمي ايران 

مصمم به بازگذاشتن همه مسيرها براي حفظ برجام است. 
رئيس جمهور با اش��اره به س��فر نماينده ويژه رئيس جمهور فرانسه به 
كشورمان، اظهار داشت: طرفين ايراني و اروپايي برجام بايد تالش كنند 
گام هاي متوازني در راس��تاي حفظ اين توافق برداشته شود. روحاني 
تشديد تحريم ها عليه ايران از سوي امريكا را در بقای برجام مشكل آفرين 
دانست و افزود: افرادي در امريكا هستند كه نمي خواهند تالش ها براي 
حفظ برجام موفق باشد كه نمونه آن تصميم اخير كنگره امريكا در دزدي 
بيش از 1/5ميليارد دالر پول ملت ايران است. رئيس جمهور با بيان اينكه 
به رغم مشكالت و كارشكني ها معتقديم طرفين بايد از فرصت باقيمانده 
به خوبي استفاده و بهره برداري و كارشناسان دوطرف با خالقيت خود 
راهكارهاي مناسبي را براي حفظ و ادامه برجام پيدا كنند، گفت: اروپا 
بايد تالش هاي خود را در راستاي تأمين منافع مشروع ايران و ايجاد آتش 

بس در اين جنگ اقتصادي امريكا تسريع كنند. 
دكتر روحاني تبادل از طريق اينس��تكس همزمان با ورود پول فروش 
نفت از اين طريق را در راستاي استمرار تالش ها براي حفظ برجام مهم 
دانست و خاطرنشان كرد: گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها ايران را 
مجبور به اجراي گام سوم خود خواهد كرد. رئيس جمهور لغو تحريم هاي 
امريكا را راهكاري ديگر براي استمرار تالش ها براي حفظ و ادامه برجام و 
بازگشت شرايط به گذشته دانست و گفت: به هيچ عنوان راهكارهاي چند 
ماهه براي توقف فعاليت هاي ايران قابل قبول نيست. »امانوئل مكرون« 
رئيس جمهور فرانسه نيز در اين گفت وگوي تلفني با اشاره به ضرورت 
تالش طرفين براي كاهش تنش ها و حفظ برجام، گفت: متأسفانه همواره 
افراطيوني هستند كه از تالش كشورها براي رسيدن به صلح ممانعت 
مي كنند و اعالم امريكا مبني بر سخت تر كردن تحريم ها عليه ايران در 
اين راستاست. رئيس جمهور فرانسه با بيان اينكه اروپا اقدامات خود را 
براي فعال شدن عملي اينستكس تسريع كرده است، به بيانيه مشترك 
سه كش��ور اروپايي در رابطه با تأمين منافع ايران در برجام اشاره كرد و 
افزود: تحريم هاي اعمال شده از سوي امريكا فعاليت تجاري بسياري از 

كشورها با ايران را دچار مشكل كرده است. 
مكرون تأكيد كرد: فرانسه اهتمام ويژه اي نسبت به حل و فصل مسائل و 

مشكالت و حفظ برجام دارد و اين نياز به تالش همه طرف ها دارد.

   کوتاه
يك نماينده:

»ناامن بودن تنگه هرمز« بلوف واشنگتن است
ط�رح موض�وع تش�كيل ائت�اف جهان�ي ب�راي تضمي�ن 
عب�ور و م�رور آزاد از تنگ�ه هرم�ز توس�ط امري�كا جن�گ 
رس�انه ای ب�راي ب�زرگ ك�ردن بل�وف سياس�ي اس�ت. 
سيدقاس��م جاس��مي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تالش 
اياالت متحده براي ايجاد ائتالفي جهاني در راستاي تضمين عبور 
و مرور در تنگه هرمز، گفت: افكار عمومي دنيا به راحتي مي تواند 
قضاوت كند كه واشنگتن با چنين اظهار نظري در واقع به ناتواني 

خود در مقابل ايران اسالمي اقرار كرده است. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
آب هاي سرزميني ايران در تنگه هرمز قرار دارد، لذا مديريت آن نيز 
بر عهده كشورمان خواهد بود و مي توان مشاهده كرد طي ساليان 
گذش��ته همواره امنيت در اين تنگه برقرار بوده و ايران توانس��ته 

مديريت خوبي از خود نشان دهد. 
وي با اشاره به اينكه كشورمان همواره تردد آزاد و بي ضرر از آن را 

تضمين كرده است، ادامه داد: امريكايي ها بايد بدانند گلوگاه خليج 
فارس و تنگه هرمز به عنوان نقطه استراتژيك دنيا در اختيار جمهور 
اسالمي اس��ت و هرگاه كه منافع ايران در خطر باشد، كشورمان 

اراده اش را به دشمنان تحميل خواهد كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: بايد اذعان كرد طرح 
موضوع تشكيل ائتالف جهاني براي تضمين عبور و مرور آزاد از تنگه 
هرمز فقط جنگ رسانه ای براي بزرگ كردن بلوف سياسي است. 

گفتني  است مايك پمپئو، وزير امورخارجه امريكا با تكرار ادعاهاي 
نخ نما و خصمانه خود عليه كشورمان اعالم كرد ما در حال تشكيل 
ائتالفي جهاني براي تضمين عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز هستيم 
اما اين كار زمان مي برد. همچنين جوزف دانفورد، رئيس س��تاد 
مشترك ارتش امريكا گفت كه كشورش در حال بررسي طرحي 
است كه به ادعاي او »آزادي دريانوردي آب هاي بين المللي اطراف 

ايران و يمن« را با ايجاد يك ائتالف نظامي تأمين كند.

عضو فراكسيون واليي:
افزايش توان موشكي بخشي از دكترين دفاعي ايران است

فعاليت ه�اي موش�كي كش�ورمان صرف�ًا جنب�ه دفاع�ي 
دارد و البت�ه مبتن�ي ب�ر قواني�ن بين الملل�ي اس�ت. 
احد آزادي خواه عضو فراكس��يون نماين��دگان واليي مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، در خصوص ادعاي وزير امور خارجه امريكا 
مبني بر پذيرش كشورمان براي مذاكره در رابطه با توان موشكي، 
گفت: بنيه دفاعي كشورمان از جمله خطوط قرمز محسوب شده و 
مذاكره اي در خصوص آن صورت نخواهد گرفت. همواره اظهارات 
ضدونقيض از سوي مقامات امريكايي مطرح مي شود كه مذاكره بر 

سر مسائل موشكي نيز يكي از آنهاست. 
وي با اشاره به اينكه فعاليت هاي موش��كي كشورمان صرفاً جنبه 
دفاعي مشروع دارد و البته مبتني بر قوانين بين المللي است، ادامه 
داد: بايد اذعان كرد طرح مس��ائل مختلف از سوي واشنگتن عليه 
ايران در خصوص مباحث دفاعي طبق قوانين بين المللي دخالت 
در امور داخلي كشورها محسوب ش��ده و امري محكوم محسوب 

مي ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس دهم ضمن تأكيد بر اينكه 
افزايش و توسعه توان موشكي بخشي از دكترين دفاعي كشورمان 
اس��ت، تصريح كرد: اگر دولتمردان اياالت متحده امريكا دغدغه 
ايجاد ثبات و امنيت منطقه غرب آسيا را دارند بايد به دنبال خروج از 
منطقه باشند. امريكايي ها با فروش سالح هاي مختلف به كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس انبار تسليحات شكل داده اند، از اين رو 
تصور نكنند كه مي توانند با طرح مس��ائل موشكي ايران، اقدامات 

ضدبشري خودشان را پشت پرده پنهان كنند. 
گفتني است مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا ادعا كرد كه ايران 
اعالم آمادگي كرده تا بر سر برنامه موشكي خود به مذاكره بپردازد. 
در حالي وزير خارجه امريكا مدعي آمادگي ايران براي مذاكره درباره 
برنامه موشكي خود شده كه تهران همواره اين موضوع را تكذيب 
و اعالم كرده مذاكره اي درباره اين موضوع و تأمين امنيت داخلي 

ايران انجام نخواهد داد. 

نگاهي به تاش هاي چند سال گذشته براي از بين بردن مهم ترين توانمندي دفاعي ايران

هیچ كشوری بازوی دفاعی خود را به حراج نمی گذارد
برنامه موش�كي ايران مهم ترين برگ برنده نظام 
جمه�وري اس�امي اي�ران در مقاب�ل تهديدات 
غرب ب�وده و از همي�ن رو فش�ارهاي فراواني در 
طول 20س�ال گذش�ته چه در قالب ديپلماتيك و 
چه در قال�ب تحريم هاي گوناگون ب�راي محدود 
ك�ردن اي�ن برنام�ه دفاع�ي وارد ش�ده اس�ت. 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا روز چهارش��نبه در 
س��خناني كه به ظاهر نوعي سوءبرداشت از مصاحبه 
محمدجواد ظريف وزي��ر امور خارجه كش��ورمان با 
شبكه خبري س��ي. ان. ان بود، از موافقت ايران براي 
مذاكره بر س��ر برنامه موش��كي خود خبر داد؛ اظهار 
نظري ك��ه بالفاصله با واكن��ش ايران روبه رو ش��د و 
سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز سخنان ظريف را 
نوعي عطف به فرض محال دانست. صرف نظر از اينكه 
سخنان پمپئو با جو سازي گسترده رسانه هاي غربي 
و عربي روبه رو شد و نش��ان داد معارضان بين المللي 
و منطقه اي ايران تا چه اندازه به برنامه موشكي ايران 
حساس هستند، س��ؤال اصلي اين است كه چرا اين 
برنامه نظامي- دفاعي تا اين اندازه مورد عالقه امريكا و 
حتي اروپاست و چراايجاد محدوديت بر موشك هاي 
دفاعي ايران همواره مد نظر طرف هاي مذاكره كننده 

غربي در طول 15سال گذشته بوده است؟
 توانمندي ای كه از دل يك نياز جوشيد

برنامه موش��كي ايران را مي توان اصلی  ترين س��الح 
دفاعي دانس��ت كه نظام جمهوري اس��المي بر پايه 
توانمندي هاي داخلي آن را پدي��د آورده و به پيش 
برده اس��ت. اولين مواجهه نيروهاي نظامي ايران با 
اين سالح به دهه 60 باز مي گردد؛ زماني كه در تقابل 
نابرابر با رژيم بعثي عراق، شهرهاي بي دفاع ايران مورد 
حمله توپخانه راكتي و همچنين موشك هاي كوتاه برد 
اسكاد عراقي قرار مي گرفتند. بزرگ ترين تأمين كننده 
اين سالح در آن زمان اتحاد جماهير شوروي بود كه به 
بهانه بي طرفي در جنگ، از فروش اين سالح به ايران 
طفره مي رفت. نيروهاي نظامي ايران نيز در مقابل و 
طي يك مانور ديپلماتيك توانس��تند با كمك دولت 
حافظ اسد در سوريه و با استفاده از نفرت دولت قذافي 
از شخص صدام حس��ين به تعداد محدودي موشك 
بالستيك دست پيدا كنند. به اين ترتيب اولين حمله 
موشكي ايران در سال 63 و با استفاده از يك موشك 
بالستيك اسكادB  به بغداد انجام شد كه توانست نقش 
مؤثري در كاهش بمباران شهرها داشته باشد. اگرچه 
قذافي در ادامه از فروش موشك هاي بيشتر به ايران 
خودداري كرد اما در مقابل كره شمالي و چين تبديل 

به فروشندگان جديد موشك به ايران شدند. 
از سوي ديگر نيروهاي مس��لح ايران از جمله سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با درك محدوديت هاي 
موجود به س��رعت شروع به س��اخت موشك هاي 
بالس��تيك بر اس��اس توان داخلي كردن��د كه به 
تدريج ايران را به برترين قدرت موشكي در منطقه 

خاورميانه تبديل كرد. 
 كاه رژيم صهيونيستي بر سر رژيم پهلوي 

در اين ميان شايد همه تصور كنند كه پس از انقالب 
اسالمي بود كه ايران سراغ ايجاد يك نيروي موشكي 
رفت، اما جالب اين اس��ت كه رژيم پهلوي نيز در پي 
ايجاد چنين توانمندي ای بود. بر اساس اسناد موجود 
سپهبد »مين باشيان« از مقامات نظامي رژيم پهلوي 
در مذاكرات طوالني و فرساينده با امريكايي ها خواستار 
دريافت موش��ك بالس��تيك »پي جي ام 11« با نام 
مستعار »ردس��تون« بود. اين موشك بالستيك يك 
سالح تاكتيكي با بردي نزديك به 300كيلومتر بود. 
با وجود اينكه رژيم بعثي عراق ب��ه عنوان مهم ترين 
رقيب ايران، از سوي شوروي س��ابق به موشك هاي 
قدرتمندتري مجهز ش��ده بود اما امريكا تا پايان عمر 
رژيم پهلوي حاضر به فروش اين سالح به ايران نشد. 

همين مسئله سبب شد تا رژيم پهلوي براي دستيابي 
به اين س��الح راهبردي س��راغ رژيم صهيونيستي 
برود. بر اساس توافق حس��ن طوفانيان معاون وزير 
دفاع وقت ايران و موش��ه دايان وزي��ر جنگ رژيم 
صهيونيستي در سال 1975 برنامه مشتركي با نام 
شكوفه براي ساخت موش��ك هاي بالستيك سطح 
به س��طح آغاز ش��د. ايران براي بهره من��دي از اين 
برنامه نزديك يك ميليارد دالر به رژيم صهيونيستي 

پرداخت نمود و يك فرودگاه مخصوص آزمايشات 
پروازي نيز احداث كرد، با اين حال پيروزي انقالب 
اسالمي سبب شد به رغم هزينه هاي پرداختي تمام 
تاسيسات و نقشه هاي اين پروژه توسط ديپلمات هاي 
اسرائيلي از ايران خارج ش��ود. بعدها مقامات رژيم 
صهيونيستي به اين حقيقت اعتراف كردند كه ايران 
هيچ گاه به فناوري هاي درجه يك اين پروژه دست 
نمي يافت و تنها هزينه توسعه فناوري هاي مد نظر 

اين رژيم را به دست مي آورد. 
   چرا موشك هاي بالستيك 

تاريخ انقضا ندارند؟
با در نظر گرفتن تاريخچه  مذكور، مي توان اين نكته را 
دريافت كه رسيدن به فناوري موشكي از سوي ايران 
خط قرمز غرب بوده و حتي اجازه دستيابي به آن را به 
دولت هاي نزديك به خود نيز نمي دادند. با اين حال 
نظام جمهوري اسالمي توانسته با تكيه بر توان داخلي 

برنامه موشكي خود را به خوبي توسعه دهد. 
واقعيت آن اس��ت كه به رغم اهميت نيروي هوايي 
در نبردهاي امروز، موشك هاي بالستيك همچنان 
سالحي مهم و انعطاف پذير در هدف قراردادن اهداف 
راهبردي است. اگرچه برخي معتقدند موشك هاي 
بالس��تيك توانمن��دي الزم براي هدف ق��رار دادن 
تاكتيكي را ندارند، اما توس��عه موشك هاي اسكندر 

در روس��يه و همچنين موشك هاي س��ري فاتح در 
ايران مردود بودن اين نظر را نش��ان داده اس��ت. در 
خصوص توانمندي اين سالح همين بس كه كشور 
فقير يم��ن با داش��تن زرادخانه اي از موش��ك هاي 
قديمي متعلق به دهه های 60 و 70 ميالدي توانسته 
دردس��رهاي فراواني براي رژيم سعودي ايجاد كند. 
اين در حالي اس��ت كه عربستان س��عودي در طول 
سال هاي گذشته با صرف هزينه هنگفت، شبكه اي 
گس��ترده از موشك هاي ضد بالس��تيك پاتريوت را 
مستقر كرده اس��ت، حتي اياالت متحده امريكا كه 
بزرگ ترين نيروي هوايي جهان و ذخيره اي گسترده 
از موش��ك هاي كروز را در اختي��ار دارد، با خروج از 
پيمان محدوديت در موشك هاي بالستيك ميان برد، 
درصدد توسعه نسل جديدي از اين موشك هاست؛ 
تصميمي كه مورد انتقاد گسترده كشورهايي همچون 

روسيه و چين قرار گرفته است. 
   فشارها از كجا آغاز شد

فشار گسترده بر سر موشك هاي بالستيك ساخت 
ايران از اواسط دهه 90ميالدي آغاز شد؛ زماني كه 
مسئوالن اطالعاتي رژيم صهيونيستي ادعا كردند 
ايران در حال دست يافتن به توانمندي هدف قرار 
دادن خاك فلسطين اش��غالي است. از همان ابتدا 
نيز امريكايي ها با اين ادعا همراهي كرده و بالفاصله 

در سال 1996 ميالدي 10شركت روسي را به جرم 
كمك به توسعه برنامه موشكي ايران تحريم كردند. 
در ادامه و با شروع پرونده هسته ای ايران نيز امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي با همراهي اروپايي ها تالش 
كردند برنامه موش��كي ايران را به برنامه هسته اي 
مرتبط و آن را محدود كنند. اوج اين فشارها مربوط 
به تصويب قطعنامه 1921 شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد در سال 2010 ميالدي بود كه ايران از 
توسعه و آزمايش هر سالح موش��كي منع شد. در 
مقابل ايران تالش كرده با برخي اقدامات داوطلبانه 
از جمله مح��دود كردن برد موش��ك هاي خود به 

2هزاركيلومتر به اين ابهام ها پاسخ دهد. 
در طول مذاكرات مرتبط با برجام نيز طرف هاي غربي 
تالش فراواني كردند برنامه موشكي ايران را به جزئي 
از مذاكرات و تعهدات اي��ن توافق پيوند دهند كه با 
مقاومت ايران عمالً چنين اتفاقي نيفتاد. در قطعنامه 
2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز ايران 
تنها از آزمايش موشك هاي بالستيك با توانمندي 
حمل سالح هاي هس��ته اي منع شد و موضع گيري 
صريحي در مورد ساير موشك ها انجام نشد، از اين 
رو يكي از مهم ترين نظرات منتقدان خارجي برجام، 
عدم وضع هي��چ گونه محدوديت بر موش��ك هاي 
بالس��تيك ايران بود، به همين دلي��ل و در طول دو 
سال گذشته دولت ترامپ يكي از شروط خود را براي 
امضاي يك توافق جديد با ايران مذاكره بر سر برنامه 
موش��كي ايران عنوان كرده اس��ت. به نظر مي رسد 
مهم ترين س��رفصل اين مذاكره نيز شناسايي رژيم 
محدوديت بر موش��ك هاي بالستيك از سوي ايران 
باشد كه مي تواند مبنايي حقوقي براي محدود كردن 
برد موشك هاي ايران و همچنين صادرات فناوري 

موشكي ايران به طرف هاي ثالث باشد. 
   ايران زير بار نخواهد رفت

بديهي است كه ايران هيچ گاه شرايط فوق را قبول 
نكرده و انجام چنين كاري را مساوي با خلع سالح 
خود در حوزه تس��ليحات متعارف مي داند؛ امري 
كه هيچ كش��ور ديگ��ري هم در ش��رايط متعارف 
زير بار آن نخواهد رفت. ش��ايد ذكر سخنان يكي 
از ديپلمات هاي س��ابق امريكا در ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد خالي از لطف نباشد كه مي گويد 
تنها يك كشور اشغال ش��ده با شرايط ترامپ براي 
خلع سالح موش��كي خود موافقت خواهد كرد. در 
هر صورت فشار غرب بر ايران براي معامله در حوزه 
موشكي ادامه خواهد يافت و تنها برتري قاطع يكي 
از طرفين خواهد بود كه به اين مجادله پايان خواهد 
داد. ايران و امريكا همچنان مشغول زورآزمايي بر 
سر منافع خود در منطقه خواهند بود و در اين ميان 
برنامه موشكي ايران مهم ترين برگ برنده در مقابل 
تهديدات نظامي رژيم صهونيستي و امريكا در اين 

جدال نفسگير و طوالني خواهد بود.

روابط عموم�ي منطقه يك�م نيروي دريايي س�پاه ب�ا اعام 
خبر توقي�ف يك ش�ناور خارجي حام�ل يك ميلي�ون ليتر 
س�وخت قاچاق در جن�وب جزي�ره الرك در خلي�ج فارس، 
ادعاي رس�انه هاي غرب�ي مبني ب�ر توقيف هر گونه ش�ناور 
ديگ�ر توس�ط اي�ران در روزه�اي اخي�ر را تكذي�ب ك�رد. 
به گزارش سپاه نيوز، روابط عمومي منطقه يكم نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در اطالعيه اي اعالم كرد: طي عمليات 

رصد و كنترل ترددهاي شناوري در خليج فارس به منظور كشف 
و مقابله با قاچاق س��ازمان يافته، روز يك ش��نبه مورخ 9۸/۴/23 
گش��ت هاي ش��ناوري منطقه يكم نيروي دريايي سپاه در خليج 
فارس و تنگه هرمز پس از اطمينان از حمل قاچاق سوخت توسط 
يكي از كشتي هاي خارجي در اقدامي غافلگيركننده اين كشتي 
حامل يك ميليون ليتر سوخت قاچاق را پس از هماهنگي و حكم 

مراجع قضايي، در جنوب جزيره الرك توقيف كردند. 

در اين اطالعيه افزوده شده اس��ت: اين كشتي كه ظرفيت حمل 
2ميليون ليتر س��وخت را دارد ب��ا 12خدمه خارج��ي در حال 
عزيمت براي تحويل س��وخت قاچاق دريافتي از لنج هاي ايراني 
به كش��تي هاي بيگانه در مناط��ق دور تر بود كه با هوش��مندي 

رزمندگان نيروي دريايي سپاه ناكام ماند. 
روابط عمومي منطقه يكم نيروي دريايي سپاه در پايان با تكذيب 
ادعاي رسانه هاي غربي مبني بر توقيف كشتي ديگري در روزهاي 

اخير توسط ايران و اش��اره به اينكه پرونده تخلف كشتي حامل 
سوخت قاچاق در سير مراحل رسيدگي قضايي قرار دارد، تأكيد 
كرده است: يگان هاي ش��ناوري اين منطقه طبق روال جاري با 
اش��راف اطالعاتي همه جانبه، مأموريت هاي امنيتي و مقابله با 
قاچاق سازمان يافته س��وخت را با قاطعيت و هوشمندي به  طور 
ش��بانه روزي اجرا و در صيانت از منافع و سرمايه هاي ملت ايران 

لحظه اي درنگ نمي كنند.

منطقه يكم نيروي دريايي سپاه خبر داد

توقيف شناور خارجي حامل سوخت قاچاق در خليج فارس

   دفاعی

مهدي پورصفا
   گزارش

من بي پروا مي گويم، نمايندگان هم مي خواهند بشنوند، ميان 
برخي از نمايندگان با وزرا ساخت و پاخت هايي وجود دارد. 
به گزارش مهر، آيت اهلل محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان در 
گفت وگويي در مورد روابط وزرا و نمايندگان مجلس گفت: من بي پروا 
مي گويم، نمايندگان هم مي خواهند بشنوند، ميان برخي از نمايندگان 
با وزرا س��اخت و پاخت هايي وجود دارد به نحوي كه به عنوان نمونه 
فالن وزير را صدا مي زنند و از او مي خواهند كه »فالن معدن را به من 
يا به فرزند و داماد من بده« تا برود از آن استفاده كند. وي افزود: در اين 
گونه روابط فاسد، امتياز قراردادهاي خاص را از وزرا مطالبه و تهديد 
مي كنند كه اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار 
مي كنند يا براي پاس��خ به سؤال يا اس��تيضاح، آنان را به مجلس فرا 
مي خوانند. آيت اهلل يزدي تصريح كرد: وزير بيچاره هم كه گير اينچنين 
نمايندگاني افتاده است، مي خواهد آبرويش محفوظ بماند، اما اگر ميان 

وزرا و اين گونه وكال قراردادي تنظيم و از اين امتيازات سوءاستفاده 
ش��ود، چون وزير هم امضا كرده است هر دو مرتكب تخلف شده اند و 
هر دو در پيشگاه خداوند قطعاً نتيجه اعمالشان را خواهند ديد. وي 
انگيزه برخي افراد براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
را مادي دانس��ت و تصريح كرد: اگر برخي دنبال دنياطلبي نيستند 
پس هزينه هاي هنگفتي كه براي نمايندگ��ي صرف مي كنند براي 
چيست، مگر در دوره چهار ساله در مجلس قرار است چقدر حقوق به 
آنان پرداخت شود؟ پس معلوم است كه دنبال چيزهاي ديگري هم 
هستند. آيت اهلل يزدي با اشاره به سابقه دو دوره نمايندگي در مجلس 

ش��وراي اس��المي افزود: در دوره اول 
كه در مجلس حضور داشتم صداقت، 
صفا، پاك��ي، دوري از دنيا و خدمت به 
اس��الم در نمايندگان موج مي زد. وي 
گفت: در آن دوره كه من رياست اداره 
قوانين مجلس را بر عهده داشتم يكي 
از نمايندگان حقوق دريافت نمي كرد، 
رئيس وقت مجلس از من خواس��ت كه به او بگويم ما چاره اي نداريم 
جز اينكه حقوقش را دريافت كند، نزد آن نماينده رفتم و موضوع را به 

او منتقل كردم، اما در پاسخ گفت: »من نياز ندارم، اينجا نيامده ام كه 
حقوق بگيرم بلكه براي رضاي خدا كار مي كنم.« 

آيت اهلل يزدي افزود: در پاس��خ به او گفتم هيئت رئيسه ناچار است 
حقوقت را پرداخت كند و اين حق شماست، بگيريد و به هر كسي 
خواستيد بدهيد، در آن زمان چنين روحيه اي وجود داشت كه حتي 
من بايد واسطه مي شدم نماينده اي حقوقش را بگيرد اما اكنون برخي 
به آب و آتش مي زنند كه به مجلس راه يابند. وي همچنين با اشاره به 
جوسازي ها عليه شوراي نگهبان اظهار داشت: چه جوسازي هايي كه 
عليه شهيد بهشتي نكردند، اكنون براي من هم جوسازي مي كنند 
كه فالني چند پمپ بنزي��ن، كارخانه و اموال ديگ��ر دارد. آيت اهلل 
يزدي افزود: به يكي از دوستانم گفتم به شما وكالت مي دهم كه هر 
كس��ي چنين ادعايي كرد بگوييد فالني اعالم كرده است كه همه 

دارايي هايش را با 3ميليون تومان واگذار مي كند.

عضو فقهاي شوراي نگهبان:

برخي نمايندگان با تهديد استيضاح از وزرا باج می گيرند!

خبر


