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اين روزها ماجراي تحريم وزير امورخارجه کشورمان 
از سوي خزانه داري امريكا و همچنين دعوت ترامپ 
از ظريف براي مذاکره در کاخ سفيد و رد آن تبديل 
به يك موضوع جهاني شده اس��ت. اولين جزئيات 
در اين باره از س��وي نش��ريه نيويورکر منتشر شد، 
اما رندپال ط��رف مذاکره کننده ايران��ي حاضر به 
پاس��خگويي در اين باره نش��د. صرف نظر از اينكه 
نتيجه چنين دعوتي چه مي توانست باشد يا اصاًل به 
نفع ايران بود تا چنين دعوتي را قبول کند، انتشار 
چنين اخباري س��بب ش��ده تا يك فرضيه در بين 
برخي تحليلگران داغ شده و به يك گمانه زني جدي 
تبديل شود؛ ايران براي آغاز مذاکره منتظر به قدرت 
رس��يدن دموکرات ها و برگزاري انتخابات رياست 

جمهوري در امريكاست. 
صبر براي مذاکره با دموکرات ها شايد با هيچ معيار 
عقالني در ش��رايط فعلي نخواند به خصوص آنكه 
امريكا با فش��ار تحريم هاي نفتي به صادرات نفتي 
ايران ضربه جدي زده اس��ت، اما سخنان برخي از 
س��خنان سياس��تمداران ايراني نيز اين فرضيه را 
تقويت مي کند، به عنوان مثال محمدجواد ظريف 
در س��خنراني خود به مناس��بت فرا رس��يدن روز 
خبرنگار ب��ه اين نكت��ه مي پ��ردازد و مي گويد که 
اميدوار است دولت ترامپ به زودي از صفحه بازي 
خارج شود. اگرچه هيچ کس از ادامه دولت ترامپ در 
اياالت متحده امريكا خوشحال نمي شود، اما چنين 
چشم اندازي مي تواند سبب شود تا اميد واهي نسبت 

به تغيير دولت بسته شود. 
واقعيت اين است که راهبرد مقام معظم رهبري در 
خصوص عدم مذاکره با امريكا وابسته به هيچ دولتي 
نيست و يك نگاه راهبردي به عملكرد اياالت متحده 
امريكا در منطقه دارد؛ عملك��ردي که همواره پر از 

خدعه و نيرنگ بوده است. 
   تحريم؛ سياست هميشگي اياالت متحده 

نگاهي به عملكرد دولت هاي مختلف نشان مي دهد 
عمال تحريم هاي يكجانبه امري��كا هيچ تفاوتي در 

جزئيات اجرا در دولت هاي مختلف نداشته است. 
از زمان پيروزي انقالب اس��المي، امري��كا اقدام به 
تحريم هاي يكجانبه و چندجانب��ه متعددي عليه 
ايران کرده است. کاخ س��فيد و کنگره امريكا طي 
دس��تورهاي اجرايي و قوانين مختلف تحريم هاي 
متعددي را عليه ايران وض��ع کرده اند که در چهار 

موج تاريخي عليه ايران اعمال شده است. 
موج اول تحريم ها از 1979 تا 1995 که پاس��خي 
به تسخير النه جاسوسي و بحران گروگانگيري در 
سفارت امريكا بود. از مهم ترين تحريم هاي اين دوره 
منع هرگونه صادرات کاال و خدمات به ايران طبق 
دستور اجرايي 12205 در آوريل 1980 و مسدود 
کردن دارايي هاي ايران بر اس��اس دستور اجرايي 

12170 است. 
موج دوم تحريم ها از 1995 ت��ا 2006 که با هدف 
تضعيف اي��ران در صنايع نفت و گاز اعمال ش��د و 
کشورهاي ثالث س��رمايه گذار در بخش نفت و گاز 

مورد تحريم واقع مي ش��دند. مهم ترين تحريم در 
 ILSA اين دوره قانون مجازات ها عليه ايران و ليبي
با عنوان رس��مي قانون داماتو در اوت 1996 است. 
طبق اين قانون هرگونه س��رمايه گذاري در جهت 
توس��عه منابع نفتي در ايران منع و براي خاطيان 

مجازات هايي وضع شد. 
موج س��وم تحريم ها از 2006 تا 2010 که عمدتاً 
روي برنامه هس��ته اي ايران تمرکز داشت و شامل 
تحريم هاي تنبيهي به دليل مس��ائل حقوق بشري 
در ايران بود. نمونه تحريم ه��اي اين دوره تصويب 
قان��ون حماي��ت از آزادي در ايران اس��ت که براي 
اصالح قانون تحريم ايران و ليبي اس��ت و تا س��ال 

2011 تمديد شد. 
موج چه��ارم تحريم ها از س��ال 2010 ب��ه بعد که 
شامل س��خت ترين محدوديت هايي بود که اياالت 
متحده تا به حال عليه کش��وري وضع کرده است. 
از مهم ترين تحريم ه��ا در اي��ن دوره قانون جامع 
تحريم، مس��ئوليت پذيري و منع س��رمايه گذاري 
ايران )CISADA( در سال 2010 است که توسط 
کنگره امريكا به تصويب رس��يد. پس از اين قانون 
کش��ورهاي ديگر هم به حامي��ان تحريمي امريكا 
عليه ايران پيوستند. هدف تحريم ها بانك مرکزي 
ايران و عدم دسترس��ي آن به درآمد حاصل از نفت 
و بسياري از بخش هاي حمل و نقل، بيمه، توليد و 

امور مالي بود. 
دو موج اول تحريم ها به صورت يكجانبه از س��وي 

امريكا وضع و اجرا ش��د اما دو موج بعدي، ش��امل 
تحريم هاي مشابهي بود که به وسيله متحدان امريكا 

و سازمان ملل وضع شد. 
   از آيزنهاور تا ترامپ 

اگرچه اولين تحريم در تاريخ ايران توسط انگليس 
وضع شد اما در نهايت با ورود امريكا به اين قضيه، 
امريكا به متحد اصلي شاه تبديل شد. اولين تحريم 
عليه اي��ران توس��ط بريتانيا و در واکن��ش در برابر 
انتخاب دکتر مصدق به وزارت نفت بود. با ملي شدن 
صنعت نفت توسط دولت مصدق دست انگليس از 
نفت اي��ران دور ماند. به دنب��ال آن اولين قطعنامه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل در دوره مصدق عليه 

ايران صادر شد. 
در آوريل 1951 مجلس شوراي ملي به ملي شدن 
صنعت نفت اي��ران و انگلي��س رأي داد که موجب 
خشم انگليس شد. مصدق به حمايت امريكا اميدوار 
بود ام��ا امريكا در همكاري ب��ا انگليس يك تحريم 
گسترده نفتي عليه ايران انجام داد که متعاقب آن 
شرکت هاي بين المللي نفت ايران را تحريم کردند. 
شرکت هاي امريكايي در خليج فارس نيز اين تحريم 

را همراهي کردند. 
مصدق براي جلب حمايت مالي و اخالقي امريكا 
در نامه اي به آيزنهاور در مي 1953 در مورد عدم 
حمايت از ايران به امريكا هشدار داد اما آيزنهاور 
در پاس��خ مصدق در ج��والي 1953 از هرگونه 
کمك مالي به ايران خ��ودداري کرد. )عليخاني، 

1380:11( امريكا اعالم کرد تا زماني که مصدق 
با انگلي��س تسويه حس��اب نكند، از اي��ران نفت 
نخواهد خريد. نهايت��اً امري��كا در عكس العملي 
تصميم گرفت ب��ا انگليس در عملي��ات آژاکس 
همكاري کند و با راه ان��دازي کودتاي 28 مرداد 
مصدق را از قدرت برکنار کردند. با مقايسه ميزان 
کمك هاي مالي امريكا ب��ه دولت مصدق و دولت 
بعدي مي توان به نقش امريكا در سرنگوني دولت 
مصدق پي ب��رد. در س��ال هاي 1328 تا 1331 
کمك هاي نظام��ي امري��كا 16/7ميليون دالر و 
کمك هاي اقتص��ادي 16/5ميلي��ون دالر بوده 
است، در حالي که در س��ال هاي 1332تا1340 
کمك هاي نظام��ي 436 و کمك هاي اقتصادي 

611 ميليون دالر بوده است.
پس از پيروزي انقالب اسالمي تحولي در روابط بين 
ايران و امريكا حاصل شد که چرخشي قابل مالحظه 
در رويكرد دو کشور نسبت به هم ايجاد شد. ماجراي 
تسخير النه جاسوسي و گروگانگيري ديپلمات هاي 
امريكايي نقطه پايان حضور امريكا در ايران و شروع 
فصلي جديد از تنش هاي ميان دو کشور بود و اولين 

چالش هاي دو دولت آغاز شد. 
طي چن��د روز پ��س از دس��تگيري ديپلمات هاي 
امريكايي، تحريم هايي با فاصله هاي زماني کم عليه 
ايران وضع شد، به طوري که طي 10روز گذشته از 
اين اتفاق شديدترين تحريم هايي که تاکنون وضع 

نشده بود، بر ايران اعمال شد. 

در هفت��م نوامبر 1979 رمزي کالرك دادس��تان 
پيش��ين امريكا و ويليام ميلر مدي��ر امور کارکنان 
کميته اطالعات مجلس س��نا، دو نماينده امريكا 
براي رس��اندن پيام کارتر به س��مت ايران حرکت 
کردند که به دليل عدم پذيرش آنان توس��ط امام 
خميني مجبور ش��دند در فرودگاه استانبول فرود 
بيايند. پس از اي��ن جريان اولي��ن تحريم ها عليه 
ايران صادر ش��د. اولين تحريم در هش��تم نوامبر 
1979 بر اساس قانون مهار صدور تسليحاتي عليه 
ايران صادر شد که طي آن امريكا از ارسال قطعات 
يدکي- نظامي به ارزش 300ميليون دالر که قباًل 
توس��ط ايران خريداري و هزينه آن پرداخت شده 

بود، ممانعت کرد. 
از آن زمان به بع��د دولت هاي ري��گان، کلينتون، 
بوش، اوبام��ا و ترامپ هر کدام ب��ه داليل مختلف 
تحريم هاي گوناگوني را عليه ايران اعمال کرده اند 
که تنها فراز و فرود آنها با هم تفاوت داشته و عمال 
در سياس��ت کالن تحريم��ي امريكا بر ض��د ايران 
تفاوتي ايجاد نكرده اس��ت. جالب اين است که اين 
روزها در مناظ��رات دموکرات ها نيز ش��اهديم که 
موضع هيچ کدام از کانديداها برگشت بدون شرط 

به برجام نيست. 
   نامزدهاي دموكرات  چه مي گويند

تقريبا همه نامزدهاي دموکرات به اين س��ؤال که 
»آي��ا ورود آنها به کاخ س��فيد به معني بازگش��ت 
امريكا به برجام اس��ت؟« پاس��خ مثبت داده اند اما 
زماني ک��ه همين نامزدها پاس��خ خود را تش��ريح 
مي کنند، مش��خص مي ش��ود که آنها برجام سال 
2020 را به شكلي که هست، نمي پذيرند و به دنبال 
برجامي هس��تند که هم طول بلندتر و هم عرض 

وسيع تري دارد. 
برخ��ي از نامزده��ا با اي��ن بهانه که چ��ون امريكا 
مدتي در برج��ام نب��وده، ادعا مي کنن��د که بايد 
محدوديت هاي اين تواف��ق را طوالني تر کرد، آن 
هم با اينكه جز دو ماه اخير، اي��ران در تمام مدت 
خروج امريكا، محدوديت هاي هس��ته اي برجام را 

رعايت کرده است. 
برخي ديگر هم برجام را به چش��م سكوي پرتابي 
براي بسط محدوديت هاي ايران از حوزه هسته اي به 
حوزه هاي ديگر قدرت ايران از جمله برنامه موشكي 
و فعاليت هاي منطقه اي مي بينند، از اين رو نگاهي به 
نامزدهاي فعلي انتخابات امريكا نشان مي دهد حتي 
در صورت پيروزي دموکرات ها نبايد انتظار گشايش 
جدي ای را داش��ت که بتوان مذاکرات جديدي را 
کليد زد، حتي در صورتي که دموکرات ها به قدرت 
برس��ند و فش��ار فعلی امريكايي ها برداشته شود، 
امكان همراه شدن ساير کشورها با واشنگتن عليه 
ايران جدی تر مي ش��ود. اين در حالي است که هم 
اکنون به دليل عملكرد ترامپ هيچ کشوري حاضر 
به همكاري با آنها نيست، از اين رو به نظر مي رسد 
مقامات سياست خارجي کشور نبايد چندان دلبسته 

تغيير ترامپ باشند.

امید به رئیس جمهور دموکرات، غیرعقالنی و موهوم
زمزمه ها همچنان از اميدواری برخی به چرخش قدرت در امريکا حکايت می كند!

قاضي پور:

 مديران دولت از اقتدار نیروهاي مسلح
در غلبه بر دشمنان الگوگیري کنند 

نماين�ده ارومي�ه در مجل�س گف�ت: باي�د مدي�ران ارش�د كش�ور و 
دول�ت ب�ه ارتب�اط مس�تقيم اقتص�اد ب�ا افزاي�ش اقت�دار باور داش�ته 
باش�ند و بدانن�د وقت�ي اقت�دار نيروهاي مس�لح افزاي�ش ياب�د، روند 
داخل�ي ه�م بهب�ود پي�دا می كن�د و رون�ق تولي�د ايج�اد مي ش�ود. 
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس، درباره تأثير افزايش اقتدار جمهوري اسالمي ايران در فرايندهاي داخلي 
اقتصاد و بهبود روند بازار گفت: توطئه را بايد در نطفه خفه کرد و روزي که اولين 
کشتي نظامي امريكايي وارد خليج فارس شد، بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 

حضرت امام خميني)ره( فرمودند که کشتي هاي آنها را بزنيد. 
وي افزود: در حوادث اخير خليج فارس که نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي 
ايران بخش��ي از اقتدار خود را به رخ جهانيان کش��اندند و پهپاد فوق پيشرفته 
امريكا را ساقط کرده و نفتكش قانون گريز انگليسي را توقيف کردند، پنتاگون به 
نيروهاي خود دستور داده است که در صورت تيراندازي در اين منطقه، خليج 

فارس را به سمت ديگر مناطق ترك کنند. 
وي گفت: بايد مديران ارشد کشورمان به ارتباط مستقيم اقتصاد با افزايش اقتدار 
باور داشته باشند و بدانند که وقتي اقتدار نيروهاي مسلح افزايش يابد، اين اقتدار 

به بخش هاي مختلف جامعه تزريق می شود و روند بهبود پيدا مي کند. 
نماين��ده مردم ارومي��ه در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: دولتم��ردان اگر 
اظهارنظري داشته باشند، بالفاصله در وضعيت اقتصادي کشور تأثير مستقيم 
خواهد گذاشت، اين در حالي است که وقتي دشمنان با اقتدار نيروهاي مسلح از 
توطئه چيني عقب نشيني کنند، بالفاصله بازارهاي کشورمان اثر مثبت ديده و 

توليد رونق پيدا خواهد کرد، چراکه نشاط کارگر و کارمند بيشتر شده است. 
وي گفت: کشورهاي منطقه که همراه امريكا بودند، در اثر اقتدار اخير نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران به سمت ما گرايش پيدا کردند، چراکه مي دانند 

امريكا و انگليس هم برايشان کاري نكرده و عددي نيستند. 
قاضي پور خاطرنشان کرد: اقتدار جمهوري اسالمي ايران که بخشي از آن توسط 
نيروهاي مسلح به نمايش گذاشته شده اس��ت، موجب رونق توليد در کشور و 

بهبود فرايندهاي اقتصادي شده و خواهد شد.
....................................................................................................................

 ابطحي: رسانه هاي منتقد 
از مزاياي دولت محروم هستند

دول�ت  همس�وي  رس�انه هاي  در  دولت�ي  دس�تگاه هاي  آگه�ي  
منتش�ر مي ش�ود و كاغذ دولت�ي هم ب�ا حجم زي�اد در اختيار آنهاس�ت 
در حال�ي ك�ه رس�انه هاي منتق�د از اي�ن مزاي�ا مح�روم هس�تند. 
محمدجواد ابطحي عضو فراکس��يون نمايندگان واليي در گفت وگو با مهر، در 
واکنش به تعطيلي روزنامه وطن امروز، گفت: مدت زيادي بود که روزنامه وطن 
امروز به دليل مشكالت مالي با تعداد صفحات کمي منتشر مي شد، البته بنده 
بعيد مي دانم که علت تعطيلي اين روزنامه صرفاً مشكالت مالي باشد و قطعاً در 

پشت پرده اين ماجرا مسائل ديگري وجود دارد که بايد روشن شود. 
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينكه دولت تالش مي کند تا به 
نحوي منتقدانش را از دور خارج کند، تصريح کرد: چندي پيش رئيس جمهور 
گفت که از بس��تن دهان منتقدان و رقيبان به خدا پناه مي برم که اين مسئله 
نشان مي دهد اين دولت تا چه حد از ش��نيدن حرف هاي انتقادي هراس دارد 
و قطعاً آنان سراغ خبرگزاري ها و س��ايت هاي منتقد هم مي روند و با آنان هم 
مقابله مي کنند. ابطحي تأکيدکرد: دولت فقط با رس��انه ها در تقابل نيس��ت 
و با نمايندگان مجلس هم برخ��ورد مي کند به گونه اي که ش��كايت دولت از 
نمايندگان مجلس به صرف انتقاد از عملكرد آنان بي سابقه است و تاکنون در 

هيچ دولتي اين چنين نبوده است.

   منطق سلطنت طلب ها در تقسيم درياي خزر
علي سيستاني در توئيتي نوشته: 

يك زمين داريم مي خواهيم بين پنج نفر تقسيم کنيم. به هر 
کدوم چند درصد سهم ميرسه؟! 

خب مش��خصه به يكيش��ون 50درصد! 50درصد بقيه هم بين اون چهارتاي 
ديگ�ه تقس��ي�م بش���ه! دق�ت کني�د اين منط�ق س��لط�نت طلب در مق�ابل 

تقسي�م درياي خ�زر است!
....................................................................................................................

   تغيير تئوري هاي انتخاباتي حجاريان
محمد پاداش در توئيتي نوشته: 

حجاريان همين چند وقت پيش طي يادداشتي وصيتنامه گون نوشته بود که 
رأي من کو؟!« بايد به مانيفس��ت اصالح طلبان تبديل بشه. امروز نداي  شعار »

عبور از »عبور از انتخابات« سر داده.
 اميدواريم اگر چهره هاي مس��ئله دار مورد نظر آقاي حجاريان توس��ط شوراي 

نگهبان رد شدن، رفقاي ايشون پنجه به صورت نظام نكشن!
....................................................................................................................

   پهلوي نگران درياي خزر شده؟!
 بهروز عزيزي در مورد جو دادن هاي رضا پهلوي در مورد آنچه فروش درياي خزر 

مي نامد، توئيت زده که: 
يك چيزي ميگم نخنديد، کس��ي که پدرش بحرين رو به باد داد و پدر بزرگش 
به رشته کوه هاي آرارات، شط العرب و دشت اميد چوب حراج زد، نگران تقسيم 

 درياي خزر بر اساس قوانين بين المللي شده است! 
....................................................................................................................

   دو جمله، دو راهبرد
 اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: 

همه مصيبت هايي که امروز  برجام براي کش��ور درست کرده برمي گردد به دو 
جمله مهمي که راهبرد مذاکره کنندگان ايران��ي و امريكايي قبل از اين توافق 
را نشان مي دهد؛ جان کري: »همواره عدم توافق بهتر از يك توافق بد است«/ 
کتاب خاطرات کري. ظريف: »هر نوع توافقي بهتر از عدم توافق اس��ت«/ 27 

شهريور 93.
....................................................................................................................

   دليل بايکوت يك خبر
اکانتي به نام حاج حيدر در توئيتي نوشته:  

فوري/ خبرگزاري ها اعالم کردند متأسفانه يك شنبه شب فردي با ورود به يك 
فروشگاه بزرگ بيشتر از 20نفر از جمله يك کودك چهار ماهه را کشته و دست 
کم 26نفر ديگر را زخمي کرده است، البته اين خبر مربوط به ايران نيست و در 
امريكا اتفاق افتاده، به خاطر همين براندازه��اي غرب زده و غرب ِگدا بايكوتش 

کردند. 
....................................................................................................................

   فرصت يا تهديد؟!
عليرضا پناهيان در توئيتي نوشته:

 آقاي روحاني گفته: ما هيچ وقت فرصت مذاکره را از دس��ت نمي دهيم. اساساً 
مذاکره با امريكا يك فرصت نيس��ت، يك تهديد است. کس��اني که به مذاکره 

خوش بين باقي مانده اند اين حقيقت را نمي توانند درك کنند. واقعاً چرا؟
....................................................................................................................

   يك تذكر به مراكز مختلف حفظ آثار دفاع مقدس
 حسين کازروني در توئيتي نوشته: 

چرا با گذشت 30س��ال از دفاع مقدس همچنان تصاوير ويدئويي بسيار کمي از 
سرداران شهيد و صاحبنام ايران منتشر شده است. آرشيوهاي صداوسيما خصوصاً 
مراکز استاني و مراکز مختلف حفظ آثار دفاع مقدس در استان ها و تهران مملو از 

اين تصاوير است. اگر با مسئوالن اين مراکز ارتباط داريد به آنها تذکر دهيد.

اروپ�ا نمي توان�د ب�ا معط�ل نگ�ه داش�تن اي�ران و 
خري�د زم�ان صرف�ًا مناف�ع خ�ود را تأمي�ن كن�د و 
ما چ�اره اي جز كاه�ش تعه�دات برجامي خ�ود نداريم. 
اسماعيل بش��ري کارشناس مس��ائل بين الملل در گفت وگو 
با مه��ر، در خصوص تأمي��ن منافع اي��ران از س��وي اروپا در 
قالب تعه��دات برجامي در مدت زم��ان 60روزه دوم تا پيش 
از برداشته شدن گام س��وم، اظهار داشت: تصور من اين است 
که طرف هاي اروپايي کار بيشتري از آنچه تا به امروز در قالب 
برجام و اجراي تعهداتشان انجام داده اند را پيش نخواهند برد، 
در واقع اروپايي ها برجام را صرفاً در حد شعار و مواضع سياسي 

حمايتي نگه مي دارند. 
وي گفت: ش��ايد اين موضوع که ما بخواهيم به طرف اروپايي 
بيش از حد فشار بياوريم و از آنها توقع و انتظارات باالتر از آنچه 

در توان آنهاست را داشته باشيم، چندان هوشمندانه و مناسب 
نباشد، چراکه به واقع آنها توان انجام تعهدات برجامي خود را با 

توجه به فشارهاي سنگين امريكا ندارند. 
اين کارشناس مسائل بين الملل با اشاره به سازوکار مالي ايجاد 
شده از سوي اروپا موسوم به اينستكس، افزود: در همين موضوع 
در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اختالف نظر وجود دارد و 
همه به صورت يكدست به اين موضوع نگاه نمي کنند، به تعبير 
بهتر ميزان همراهي آنها با يكديگر حتي در موضوع اينستكس 

هم متفاوت است. 

اين کارشناس مسائل بين الملل افزود: ايران پيش از برداشتن 
گام سوم و آغاز مرحله جديدي از کاهش تعهدات، بايد بررسي 
کند و ببيند در دو گام گذش��ته چه اتفاقاتي افتاده و واکنش 
طرف هاي مقابل چگونه بوده است. با بررسي هاي انجام شده 
مي توان متوجه ش��د که آيا دو گام گذش��ته توانس��ته تاثير 
ملموسي بر اجراي تعهدات توسط طرف هاي اروپايي بگذارد 

يا آنكه برعكس. 
بش��ري ادامه داد: ما چ��اره اي جز کاهش تعه��دات برجامي 
خود نداريم و اين گزينه مي تواند به عنوان مس��يري مشخص 

تأمين کننده مناف��ع ايران در قب��ال بدعهدي هاي طرف هاي 
باقي مانده در برجام به خصوص اروپايي ها باشد، هر چند بايد 
منتظر ماند و ديد نتيجه رفتار و سياست هاي آنها در آينده چه 
مي شود اما نمي توان برنامه هاي کشور را معطل آنها نگه داشت 
و بايد با توجه بيشتر به توانمندي هاي داخلي مسير پيشرفت 

خود را طي کنيم. 
وي در پايان خاطرنش��ان کرد: اگر اروپايی ها به آن چيزي که 
در مواضع سياس��ي و بيانيه هاي خود باره��ا مطرح مي کنند 
مبني بر اينكه خواهان حفظ برجام و تداوم همكاري ها با ايران 
هستند، باور دارند، بايد هزينه تمايل خود را هم بپردازند. اروپا 
نمي تواند با معطل نگه داشتن ايران و خريد زمان صرفاً منافع 
خود را تأمين کند و مسئوليتي در قبال انجام تعهداتش نسبت 

به ايران نداشته باشد. 

كارشناس مسائل بين الملل:

 هدف اروپا معطل كردن ايران است

دیدگاه

دريادار خانزادي: 

 ناوشكن »دماوند« امسال
به نيروي دريايي ارتش ملحق مي شود

ما امسال الح�اق ناوشک�ن دماوند در ناوگان 
ش�م�ال ني��روي درياي�ي را خ�واهي�م 

داشت. 
به گزارش مهر، دريادار حسين خانزادي فرمانده 
نيروي دريايي ارتش در حاش��يه مراسم افتتاح 
مس��ابقات غواصي بين المللي نظامي 2019 که 
در جزيره کيش برگزار شد، درباره الحاق ناو شكن 
دماوند به ناوگان نداجا گفت: ما امسال الحاق ناوشكن دماوند در ناوگان شمال 

نيروي دريايي را خواهيم داشت. 
وي افزود: اين ناوش��كن به طور کام��ل احيا و اين کار در م��دت 18ماه انجام 
شده اس��ت. تمامي ايراداتي که در نمونه هاي قبلي اين ناوشكن وجود داشته 
در ناوشكن دماوند برطرف ش��ده است. اين ناوشكن به س��امانه هاي راداري 
پيشرفته اي مجهز ش��ده که دستيابي به اهداف دور دس��ت را براي آن ميسر 
مي کند. فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد: اين ناوش��كن به تس��ليحات 
جديدي مجهز ش��ده و در حال پي��ش بيني براي تجهيز ناوش��كن دماوند به 
سيلوهاي پرتاب عمودي موشك هستيم. اين روند در ناوگان جنوب نداجا هم 
در حال انجام است. ما امسال در ناوگان جنوب نداجا الحاق ناوشكن دنا و يك 
فروند ناو موشك انداز را خواهيم داشت به انضمام يك فروند ناو مين شكار که 
به تجهيزات نوين مين روبي در سطح و زير سطح دريا مجهز است. عالوه بر اين 
يك عامل کرافت را هم به صورت کاماًل بومي ساخته ايم که اميدواريم در هفتم 

آذر شاهد الحاق اين هاور کرافت هم باشيم.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: مسئوالن 
نظام بايد بي�ن ادامه مس�ئوليت يا تحصي�ل و زندگي 
فرزندانشان در خارج از كش�ور يکي را انتخاب كنند و 
تهي�ه اي�ن ط�رح در مجل�س امکانپذي�ر و در صورت 
تص�وي�ب و تبدي�ل ب�ه قان�ون، بازدارن�ده اس�ت.
محمدعلي پورمخت��ار در گفت وگ��و با مه��ر، در خصوص 
اظهارات اخير حجت االسالم محمد مصدق معاون حقوقي 
قوه قضائيه مبني بر اينكه اگر فرزندان مقامات عالي رتبه نظام در خارج از کشور تحصيل 
مي کنند پدران آنها از سمت خود استعفا کنند، اظهار داشت: تهيه اين طرح در مجلس 
امكانپذير و در صورت تصوي��ب و تبديل به قانون، بازدارنده اس��ت. در واقع بازدارندگي 
چنين طرحي از اين باب است که مسئولي که به دنبال اعزام فرزندانش به خارج از کشور 
براي تحصيل است، ديگر مسئوليتي نداشته باشد و بايد بين ادامه مسئوليت يا تحصيل و 
زندگي فرزندانشان در خارج از کشور يكي را انتخاب کنند. در صورتي که اين طرح تهيه 
و تبديل به قانون شود، يك عامل پيش گيرنده است تا مسئوالن نظام از موقعيت و جايگاه 

خود براي تحقق منافع شخصي و خانوادگي شان سوءاستفاده نكنند. 
عضو کميس��يون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه اين هش��دار معاون حقوقي قوه 
قضائيه بسيار جدي و نيازمند مداقه و بررسي همه جانبه است، تصريح کرد: به طور کلي 
بايد تصميمي منطقي در اين زمينه اتخاذ شود که در وهله اول مستلزم ارزيابي دقيق است 
و بايد مشخص ش��ود که چه تعداد از فرزندان مس��ئوالن نظام در خارج از کشور تحصيل 
مي کنند؟به چه طريقي اعزام شده اند؟ آيا توانمندي علمي داشته اند يا آنكه صرفاً به واسطه 

مسئوليت والدينشان و با استفاده از رانت آنان به خارج از کشور رفته اند؟

پورمختار: 

 مجلس مي تواند محدوديت تحصيل
 خارج از كشور فرزندان مسئوالن را قانون كند

امروز هيچ  يك از كشورهاي منطقه  و فرامنطقه اي در يك 
نبرد زميني قادر به مقابله با كش�ور ما نيستند و قدرت 
موش�کي ما نيز نق�ش بازدارنده ب�راي هرگون�ه تعدي 

منطقه اي و فرامنطقه اي دارد. 
به گزارش تس��نيم، س��ردار مهدي رباني مع��اون عمليات 
ستادکل نيروهاي مسلح در مراسم بزرگداشت 22شهيد تيپ 
فاطميون شهرستان شهريار با تأکيد بر اينكه هدف دشمن 
از ايجاد ناامني بين کشورهاي منطقه ترسيم چهره اي خشن و زشت از اسالم بود، گفت: 
کشتارهايي که توسط دشمنان در منطقه انجام شد همه براي مخدوش کردن چهره اسالم 
بود اما بر خالف انتظار آنها به تمام دنيا نشان داده ش��د که ايران مرکز تشيع است. امروز 
ملت ايران به دستاوردهاي بسياري دست پيدا کرده و روز به روز قدرتمندتر نيز مي شود 
به گونه اي که هيچ يك از کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي در يك نبرد زميني قادر به مقابله 
با کشور ما نيستند و قدرت موشكي ما نيز نقش بازدارنده براي هرگونه تعدي منطقه اي و 

فرامنطقه اي دارد و روز به روز هم بر بُرد موشك ها افزوده مي شود.
معاون عمليات س��تاد کل نيروهاي مس��لح ادامه داد: امروز نيروهاي مسلح انصاراهلل در 
يمن، حزب اهلل در لبنان و حشدالشعبي در عراق شكل گرفته و در سوريه نيز نيروها براي 
برون رفت از اين ايستادگي ها تشكيل جبهه مقاومت داده اند. وي در پايان با اشاره به قدرت 
پهپادي جمهوري اسالمي خاطرنش��ان کرد: پرنده اي که هيچ قدرتي نمي توانست آن را 
دنبال کند و از بين ببرد و بالغ بر 220ميليون دالر قيمت داشت با يك موشك بومي ساز به  
نام سوم خرداد از فاصله 100کيلومتري هدف و نشانه گيري شد، اين يك موازنه قدرت در 

سيستم پدافند هوايي کشور است و اقتدار جمهوري اسالمي را نشان مي دهد.

معاون ستادكل نيروهاي مسلح: 

 هيچ كشوری 
قادر به نبرد زمينی با ايران نيست

چهرهها

مهدیپورصفا
تحلیل


