 ميزان :آيتاهلل رئيسي ،رئيس قوه قضائيه در ادامه سلسله سفرهاي
استاني خود فردا پنج شنبه به همراه جمعي از مسئوالن عالي قضايي
جهت بررسي مسائل و مشكالت قضايي و حقوقي استان كردستان و
ديدار با قضات و كاركنان دستگاه قضايي به اين استان سفر ميكند.
 مهر :معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئيس جمهور از تغيير
زمان برگزاري اجالس سران ايران ،روسيه و آذربايجان خبر داد و گفت:
اجالس سران ايران ،روسيه و جمهوري آذربايجان در زمان مناسبتری
برگزار خواهد شد .اجالس سهجانبه سران ايران ،روسيه و آذربايجان كه
قرار بود امروز (چهارشنبه  ۲۳مردادماه) در بندر سوچي روسيه برگزار
شود ،به داليل فني و با توافق سه كشور به تعويق افتاد.
 تسنيم :حسن عباس��ي ،تحليلگر مسائل سياس��ي و اجتماعي
بازداشت شد .عباسي طي روزهاي گذشته ،طي يك سخنراني ،مطالبي
درباره وزارت اطالعات و برخي ارتباطات با «آمدنيوز» مطرح كرده بود
كه نهايتاً با شكايت اين وزارتخانه احضار و بازداشت شد.

حسن رشوند

جريان مقاومت؛ از جنگ33روزه تا امروز
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دفاعی

جانشين فرمانده كل سپاه :تجربه دفاع مقدس ،فكر تعرض را از دشمن گرفته است

جانشين فرمانده كل سپاه پاس�داران با بيان اينكه عنايت و اثر
خون شهدا و تجربيات دفاع مقدس س�بب شده دشمنان حتي
فكر تعرض به ايران را به خود راه ندهند ،گفت :تعرض دش�من به
دوستان انقالب ،در واقع رويارويي غيرمس�تقيم با ايران است.

به گزارش تسنيم از بجنورد ،س��ردار علي فدوي صبح ديروز در آيين
تكريم و معارفه فرمانده سپاه استان خراسانشمالي اظهار داشت :سپاه
بايد براي تحقق وعدههای الهي براساس فداكاري شهدا و آرمانهاي
انقالب هميشه آماده باشد .سردار فدوي با اشاره به ترس دشمنان از
اقتدار ايران تصريح كرد 31 :سال از پايان جنگ گذشته و هيچكس در
اين سالها جرئت نكرده حتي يك شليك به سمت ايران انجام دهد و
اين با وجود همه دشمنيها است .عنايت و اثر خون شهدا و تجربيات

دفاع مقدس سبب شده دشمنان حتي فكر تعرض به ايران را به خود راه
ندهند .تعرض دشمن به دوستان انقالب ،در واقع رويارويي غيرمستقيم
با ايران است .جانشين فرمانده كل سپاه گفت :دشمن سراغ حزباهلل،
يمنيها ،عراقيها و گروههاي فلس��طيني رفته و در همه اين نبردها
بدون استثنا شكست خورده است .آنها حتي به اين شكستها اعتراف
هم كردهاند .رئيسجمهور امريكا رسماً اعالم كرد ائتالف مبارزه با دولت
سوريه شكست خورده و اين شكس��ت در برابر انقالب اسالمي است.
وي تصريح كرد :دشمنان گمان ميكردند در يك هفته مردم يمن را
شكست ميدهند در حالي كه پنج سال است كه در باتالق يمن گير
كردهاند و امروز دست به دامان ايران شدهاند.
سردار فدوي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت :وقتي مردم

در كارزار سخت نبرد با دشمنان و تقديم جان ،پيروز شدهاند ،حتماً در
ساير ميدانها كه سخت هم نيستند ،پيروز خواهند شد .شأن مردم
ايران در مسائل اقتصادي اين وضعيت نيست .علت اينكه در مسائل
اقتصادي اين وضعيت را داريم به اين خاطر است كه تا كنون در اين
ميدان به تكاليف عمل نشده و پاي كار نبودهايم.وي گفت :خامفروشي
نفت از ابتداي انقالب يك مس��ئله بوده و همه دولتها ميخواستند
مشكل وابستگي بودجه به نفت خام را حل كنند اما تا كنون حل نشده
است .علت اين مش��كل آن اس��ت كه پاي كار نبودهايم .قطعاً امسال
بشارتهاي عظيمي براي مردم خواهد بود و مهم اين است كه مردم
و مسئوالن پاي كار باشند .در جبهه فرهنگي نيز اتفاقاتي كه رخ داده
در شأن ملت نيست.

اروپاییها با مذاكره فقط زمان ميخرند
مقاومت عزتمندانه راه برون رفت از بن بست برجام است

داس��تان توهي��ن
تحليل
دونال��د ترام��پ به
مهدي پورصفا
ماك��رون ،رئي��س
جمهور فرانس��ه درباره مذاكره با ايران يك نكته
اثبات ش��ده را بار ديگر به تمام ناظران يادآوري
ك��رد .اروپا توانمن��دي و اراده ايف��اي يك نقش
مستقل در پرونده هستهاي ايران را ندارد .شايد
اگر كسي چند سال پيش اين مسئله را در قالب
يك مقاله و يا گزارش مستقل مطبوعاتي منتشر
كرده بود ،به طور حتم با اين اتهام روبه رو ميشد
كه تواناي��ي درك روابط پيچي��ده بينالمللي و
همچنين جايگاه اروپا را ندارد .با اين حال روي كار
آمدن ترامپ فرضيه عدم استقالل اروپا را تبديل
به يك حقيقت اثبات شده كرد و اين يعني ادامه
مذاكره با اروپا آب در هاون كوبيدن است.
ايدهمذاكرهبااروپاوايجادشكافبيندوسويآتالنتيك
زماني در بدنه سياست خارجي كشور رسوخ كرد كه
امريكا به رهبري جورج بوش به دنبال حمله به عراق
و افغانستان بود .بسياري از كشورهاي اروپايي از اين
مسئله واهمه داشتند كه برنامه هستهاي تهران تبديل
به بهانهاي براي حمله امريكا به ايران ش��ود و تبعات
امنيتي آن گريبانگير اروپا نيز شود .واكنش اروپاییها
سفر وزراي خارجه وقت سه كش��ور آلمان ،بريتانيا و
فرانسه به تهران و آغاز مذاكرات دنبالهدار بين دو طرف
شد .اگرچه تهران با تعليق تمام برنامه هستهاي خود به
دنبال جلب رضايت اروپا برآمد اما در نهايت اروپاییها
كه از هر گونه درگيري و نبرد در خاورميانه خيالشان
راحت ش��ده بود ،در عمل به تعهدات خود و ارائه يك
برنامه مذاكراتي جدي خودداري كردند.
به گفته پيتر جنكينز (از اعضاي هيئت انگليس��ي)
«كام ً
ال ميدانس��تم وقتمان را تلف ميكنيم ،هدف
امريكا برچيدن تمام برنامه غنيسازي ايران بود » .در
واقع هدف اروپا نيز اتالف وقت بود .انگليس ،فرانسه و
آلمان به دلیل توافق با نيكالس برنز و س��وزان رايس
خواهان تعليق نامحدود غني س��ازي از سوي ايران
بودند .عالوه بر فشار امريكا اروپاییها نيز مانند بوش
به اين نتيجه رسيده بودند كه ايران از موضع ضعیفتر
وارد مذاكرات شده و ناچار است در مذاكرات با غرب به
توافق برسد .اروپاییها تصور ميكردند در نهايت ايران
تسليم ميشود و هر شرطي را قبول ميکند.
در حقيقت اميد اروپاییها ب��ه روي كار آمدن دولتي
انعطاف پذيرتر در انتخابات سال  2005ميالدي بود.
اما در نهايت با پيروزي اصولگرايان تمام محاس��بات
آنان به هم ريخت و فش��ار امريكاييها ب��راي ارجاع
پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل
متحد تشديد شد .به اين ترتيب نقش اروپاییها براي
ميانجيگري در پرونده ايران شكست خورد .اين تجربه
تلخ نشان داد كه مذاكره به تنهايي نميتواند راهحلی
براي مقابله با فشارهاي طرف مقابل باشد.

ویژ ه

زمان��ي كه رژي��م صهيونيس��تي  13س��ال پي��ش يعني در تابس��تان
2006درخواس��ت حزباهلل مبني بر آزادي زندانيان لبنان��ي را رد كرد و
بالفاصله با كشته شدن سه سرباز و اس��ارت دو تن از سربازان خود مواجه
شد و سريع آرايش جنگي به خود گرفت ،هیچگاه تصور نميكرد بازنده يك
جنگ 33روزه خواهد بود و دوره یکهتازی رژيمش به سر آمده و از اين پس،
بايد سلسله شكستهاي خود را تجربه كند .جنگ 33روزه حزباهلل با رژيم
صهيونيستي آغازي بر پايان رژيمي بود كه همواره الف پيروزي ميزد .حاال
اين حزباهلل بود كه صحنه نبرد را طراحي و اجرا ميكرد و صهيونيستها
با ترس و دلهره ،گرفتار عملياتهاي آفندي حزباهلل شده بودند و با رصد
اقدامات اين گروه به ظاهر كوچك ولي پرتوان و با ايمان  ،مانده بودند كه
چگونه ميتوانند پاسخ اين حجم از موشكي را كه بر سر آنها فرود ميآمد،
پاسخ دهند .س��الگرد پيروزي و مقاومت  33روزه حزباهلل لبنان در برابر
ارتشبهظاهرقدرتمندرژيمصهيونيستيدرسال 2006ميالدىوشكست
مفتضحانه اين رژيم ،به عنوان «روز مقاومت اسالمي» نامگذاري شده است.
نامگذاري اين روز به نام «مقاومت اسالمي» و بازخواني حوادث و تحوالت
آن ،دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه دارد ،چراكه اين پيروزي ارزشهاي
واقعيوحقيقيشکلگیریجريانمقاومتيابهتعبيري«،جبههمقاومت»
در يكي از حساسترین مناطق راهبردي جهان و نتايج ثمربخش آن را براي
تمامي ملتهای مبارز به اثبات رساند .مقاومت 33روزه ،به گروههاي مبارز
فلسطيني جرئت و جسارت داد تا در مقابل رژيم صهيونيستي بايستند و
پيروزي در جنگهاي  22روزه 58 ،روزه و در آخرين آن ،نبرد دو روزهاي كه
تنها صهيونيستها توانستند كمتر از  48ساعت در مقابل حماس و جهاد
اسالمي تاب مقاومت بياورند و با اعالم آتشبس ،جان ناقابل خود را از معركه
جنگ نجات دهند ،رقم خورد.
آنچه عامل پيروزي حزباهلل در جنگ 33روزه  2006گرديد را در اين چند
مورد ميتوان خالصه كرد:
 -1استفاده مناسب و كامل از ظرفيت و توان نظامي :استفاده از ظرفيت و
توان نظامي مناسب و راهبردي در شرايط زماني و مكاني مورد لزوم ،يكي
از مسائلي بود كه پيروزي حزباهلل را در مقابل ارتشي كه به جديدترين و
کاربردیترین سالحها و آموزشها مجهز بوده و از ارتشهای برتر جهان به
شمار میآمد ،رقم زد.
حزباهلل با افزايش توان و قدرت موش��كي خود ،اين رژيم را به طور كلي
مستأصل كرد و هريك از حمالت زميني ،دريايي و هوايي اين رژيم را به
شكلي کوبندهتر پاس��خ داد .در يكي از اين حملهها كه در  ۱۴ژوئيه و در
حاليكه دو روز از نبرد ميگذشت ،انجام ش��د ،نيروهاي حزباهلل ،ناوچه
پيشرفته ارتش رژيم صهيونيستي را در ساحل لبنان مورد هدف قرار دادند.
در راس��تاي اين نحوه از عمليات ،حزباهلل تا پايان جنگ 4407 ،راكت و
موشك را به سمت سرزمینهای اشغالي شليك كرد كه چنين حجمي
از حمالت راكتي از زمان جنگ ايران و عراق بي سابقه بود و توانست عمق
استراتژيك اسرائيل را با خطر مواجه سازد.
 .2ايمان به ياري خداوند و پيروزي جبهه حق :درباره رزمندگان اسالم ،توكل
و توسل و نيز معنويت ،يك موضوع اساسى است و بنا به وعدههاى مصرح
الهى درقرآنكريم،نصرتالهى همراهباتوکلکنندگانبهخداست.بنابراين
مهمترین عامل پيروزي حزباهلل را بايد ايمان به هدف واالي خود يعني غلبه
بر دشمنان خدا و نترسيدن از مرگ براي رسيدن به درجه رفيع شهادت و
الگو گرفتن از بنمایههای عميق تفكر شيعه دانست كه اين رزمندگان را به
سالح قدرتمند ايمان به نصرت الهي مجهز ميكرد كه بر هر سالح بشري
برتري داشت و از آنجا كه در محاس��بات عقالني معطوف به ارزش آنان،
شكست ،سازش ،همزيستي با اشغالگر ،پذيرش امر واقع ،يأس از مبارزه و
طوالني شدن آن و فريب وعدههای دشمن در انديشه مقاومت دين محورانه
آنان جايي نداشت ،اين پيروزي را رقم زدند.
 .3وجود رهبري كارآمد و نخبه و استفاده از ابزار عمليات رواني عليه دشمن:
در اين جنگ يكي از مهمترین عوامل پيروزي را بايد اس��تفاده درست و
مناس��ب از ابزار رسانه در جنگ رواني عليه دش��من دانست .حزباهلل در
زمان انجام عملياتهاي خود از روند عمليات فيلم تهيه ميكرد و از طريق
شبكه المنار براي جهانيان به نمايش ميگذاشت .تصاوير پخش شده از اين
عملیاتها،تأثيربسيارباالييبرروحيهتماميمردميكهدرمناطقمختلف
لبنانازمقاومتحمايتميكنند،داشتهودرمقابل،موجبشكستروحي
سربازان دشمن و افكار عمومي رژيم صهيونيستي شد.
در سالهای بعد از اين جنگ تاكنون نيز اين رهبر شجاع و با درايت ،در
مقابل توطئههاي دشمنان به بهترين نحو از غافلگيري و استفاده از ابزار
عمليات رواني بهره برده و همواره رژيم صهيونيس��تي را شكست داده
و شرايط به گونهاي رقم خورده اس��ت كه رهبران اين رژيم اعتقاد پيدا
كردهاند كه صحبتهای س��يد حس��ن تهي از واقعيت نبوده و هر زمان
قابل وقوع است .اما دستاوردهاى جنگ  33روزه براى حزباهلل و كليت
جريان مقاومت كه امروز جا پاي اين جريان اصيل گذاشته ،در چند مورد
به سهولت آشكار است:
 .1تجلي «حزباهلل» به عنوان يك نيروى تأثیرگذار در منطقه كه تا امروز
بركات آن را در مقابله با جریانهای تكفيري در سوريه شاهد بودهایم.
 .2ايجاد قدرت بازدارندگي در مقابل رژيم صهيونيستي كه از جنگ 33روزه،
عم ً
ال اين رژيم دچار آچمز شده است.
 .3شکلگیری محور مقاومت در منطقه با الگوپذيري از حزباهلل.
بنابراين ،دستاوردهاي اين پيروزيها و خط مشي حزباهلل لبنان طي
سالهای اخير به خوبي ثابت كرده است كه راهبرد مقام معظم رهبري
در مقابله با دشمنان با محوريت نظريه «مقاومت» تنها راهبرد مؤثر در
مقابل دشمنان است« :ايستادگي و مقاومت كردن در مقابل زيادهخواهي
ش
دشمن و زورگيري دش��من و باجخواهي دشمن ،راه جلوگيري از پي 
آمدن اوست؛ پس صرفه با مقاومت است» .و به همين دليل الزم است كه
دشمن قويپنجه» تبليغ و ترويج شود.
مقابل
«نظري ه مقاومت در
ِ
ِ
امروز نظريه مقاومت ،نتيجه چهار دهه تالش خود پس از انقالب اسالمي
را كسب كرده اس��ت .اگر تا ديروز ،ايران اس�لامي را تنها حامي جريان
مقاومت معرفي ميكردند و قائل بودند اگر دس��ت حمايت ايران از سر
جبهه مقاومت برداشته شود ،در كمتر زماني اين جريان به قهقرا خواهد
رفت ،امروز وقتي ميبينيم با تهديد جمهوري اسالمي ايران ،سيد حسن
نصراهلل اعالم ميكند هرگونه تعرض به ايران بي پاس��خ نخواهد ماند و
حشدالشعبي عراق به حمايت از ايران بر ميخيزد و حتي هيئت اعزامي
حماس به تهران در ديدار با رهبر معظم انق�لاب ،اعالم ميكند جريان
مقاومت فلسطين يكپارچه از ايران دفاع ميكند ،حكايت از آن دارد كه
ريشههاي مقاومت نه تنها به گستردگي منطقه ،بلكه به گستردگي جهان
و آن سوي مرزهاي جهان اسالم است.

دريادار تنگسيري:

اروپا چگونه به امريكا پيوست
از اي��ن تاريخ به بعد اروپاييها در فش��ار ب��ر ايران با
امريكاييها همراهي كردند كه از آن جمله ميتوان
به رأی موافق آنان به چندين قطعنامه تحريمي عليه
ايران اش��اره كرد .در دوران رياست جمهوري باراك
اوباما اين همكاري به دلي��ل توافق نظر دو طرف اوج
گرفت و اتحاديه اروپا در چندين مرحله تحريمهايي
جدي عليه ايران به منظور محدود كردن فروش نفت
و گاز وضع کرد .اتحاديه اروپا كه تا سال  2010تنها
پيرو قطعنامههاي س��ازمان ملل در برابر ايران بود،
در سال  2010به طور مستقل اقدام به تحريمهاي
یکجانبهعليهايرانكردكهاينتحریمهاشاملشش
تصميم شورايي است كه عليه ايران اعمال كردند و
دامنه آنها خارج از م��وارد مجاز طبق قطعنامههاي
شوراي امنيت بود.
اولين دور تحريمها در سال  ،2010دور دوم در ژانويه
 2012و دور سوم تحريمها در اكتبر  2012وضع شد
كه منجر به قطع تقريباً كامل مبادالت تجاري ايران با
اروپا شد و اين در حالي بود كه اروپاییها در ابتدا مدعي
مذاكره جدي با ايران بودند.
اولين دور تحريمهاي اتحاديه اروپا در  26جوالي
س��ال  2010در قالب «تصميم ش��وراي اروپا» به

  غالمحسين كرباسچي ،دبير كل حزب كارگزاران سازندگي
در گفتوگويي با روزنامه سازندگي كه ارگان حزب محسوب
ميشود ،رهبري محمد خاتمي بر جريان اصالحات را رد كرده
است .سخنان او با بازتاب رسانهاي نس��بتاً زيادي مواجه شده
است .او با اشاره به برخي صحبتهاي اخير عباس عبدي ،حسين
مرعشي و احمد زيدآبادي درباره نياز جريان اصالحات به رهبري
جديد ميگويد« :اصالحات از ابتدا تاكنون رهبري نداشته است
كه اكنون بگوييم نيازمند رهبر جديد است .آقاي خاتمي مورد
احترام همه بوده و هستند اما آيا به واقع آقاي خاتمي اصالحات
را رهبري ميكنند؟ اينكه زماني در جريان انتخابات يا در مسئله
و حوزه ديگري ايش��ان اظهار نظري كنند و همه به نظر ايشان
احترام بگذارند به معناي رهبري نيست .رهبري يعني ورود به
مسائل ،مديريت و ساماندهي آنها» .
او در ادامه ميگويد رهبر يك جريان سياسي چه وظايفي بر عهده
دارد تا مخاطب خود دريابد كه يعني خاتمي اين كارها را انجام
نداده است؛ همچون انكاري كه از سر انتقاد به عملكرد فرد است،
يعني تو اگر رهبر بودي ،بايد اين كارها را ميكردي كه نكردي:
«رهبري يعني اينكه اگر زماني به مش��كلي برخورد كرديم او
لوفصل كند .اگر الزم شد در نقاط حساسي
بيايد و مشكل را ح 
حضور يا عدم حضور افراد را مديريت كند .قبول مسئوليت در
زمانهاي حساسي كه بايد عواقب يك تصميم برعهده گرفته
شود از نقشهاي مهم رهبر يك جريان است .رهبري تنها وجه
عالقه و احترام از طرف اعضا و گروهها نيست و بايد تمامي جنبهها
را دنبال كند» .
رد رهبري خاتمي بر جريان اصالحات از س��وی كرباس��چي
مقدمهاي اس��ت تا او انتقاداتش را از جريان اصالحات بگويد؛
انتقاداتي كه از بحران هويت اصالحات ميگويد« :اصالحات يك

فاصله كوتاهي بع��د از تصوي��ب قطعنامه 1929
شوراي امنيت سازمان ملل اعالم شد .عنصر اصلي
اين تحریمها ،منع سرمایهگذاری اروپا در بخش نفت
و گاز ايران و ممانعت از تأمين تجهيزات ،فناوریها،
منابع مالي و ارائه كمكهاي مورد اس��تفاده براي
تصفيه ،اكتشاف و توليد گاز طبيعي مايع ()LNG
ايران ب��ود .ش��روع دور دوم تحريمهاي مس��تقل
اتحاديه اروپ��ا در  23ژانويه س��ال  2012بود .اين
بس��ته تحريمي از دولتهاي اروپايي ميخواست
از هر گونه واردات ،خريد و حمل و نقل نفت ايران
خودداري كنند .به عالوه ،تأمين منابع مالي ،ارائه
خدمات بيمه و حمل و نقل محصوالت پتروشيمي
و صادرات تجهيزات و فناوريهاي كليدي به اين
بخش ممن��وع و داراييهاي بانك مرك��زي ايران
مصادره ش��د .س��ومين دور تحريمهاي اقتصادي
اتحاديه اروپا در  15اكتبر سال  2012اعمال شد .در
اين بسته تحريمي واردات يا حمل و نقل گاز طبيعي
ايران و ارائه خدمات بيمه و تأمين منابع مالي اين
قبيلفعاليتهاممنوعشدندوممنوعيتهاييبراي
صادرات گرافيت و فلزات نيمه تمام در نظر گرفته
شد .به اين ترتيب اروپاییها در اعمال هر گونه فشار
عليه ايران با امريكاييها همراه شدند .همين مسئله

دردسرهای اصالحات بیسر!
سازماندهي جدي ميخواهد كه آن را تعريف كند .به اين معني
كه از اساس اصالحات چيست؟ چه مفهومي را دنبال ميكند؟ به
دنبال اصالح چه مواردي است؟ از ۷۶تا به امروز جريان اصالحات
مكرر گفته است كه ميخواهد اصالحات كند اما هرگز روشن
نكرده است به دنبال اصالح چه چيزي است» .
از همان سالهاي دولت خاتمي اين سؤاالت هميشه مطرح بود
كه اصالحات چيست و چه ميگويد و دنبال اصالح چيست .حاال
كرباسچي هم ديگر اذعان دارد كه در اين 22سال هنوز اين موارد
مشخص نشده است .او يك مثال ديگر هم ذكر ميكند تا روشن
شود اصالحات چگونه پس از  22سال بر سر اصول مبنايي يك
جريان سياسي هم تكليف روشني ندارد« :در  ۲۲سال گذشته
هر زمان كه انتخاباتي در پيش داشتهايم ،به صورت ثابت تمامي
مباحث مربوط به شركت يا عدم شركت در انتخابات مطرح شده
و هنوز هم مطرح ميش��ود .زمان آن فرارسيده كه اصالحات
يكبار براي هميش��ه تعيين كند كه آي��ا ميخواهد از طريق
انتخابات به مسائل ورود كند يا با مقوله انتخابات كاري نداشته و
به دنبال ورود به مسائل و اصالح آنها از طريق انگيزش اجتماعي
و بسيج كردن مردمي است ...جريان اصالحات بايد قبول كند كه
انتخابات همواره به همين شكل برگزار شده و خواهد شد ،عدهاي
رد صالحيت ميشوند و عدهاي تأیید صالحيت شدهاند .بنابراين
بايد يك تعيين تكليف در خصوص انتخابات صورت بگيرد .يك
مجموعه جريان سياسي كه ميخواهد در سطح كالن در جامعه
سياسي كشور حضور داشته باشد نميتواند هميشه بالتكليف
باشد ».به نظر ميرسد كاهش مقبوليت خاتمي و پايان حرف
شنوي خواص اصالحطلب از او باعث شده تا اصل رهبري او براي
اين جريان انكار شود .بهزاد نبوي هم همچون كرباسچي پيش
از اين ،ضمن رد رهبري خاتمي ،صرفاً از محبوبيت و كاريزماي

نش��ان ميدهد كه تا چه اندازه مواضع اروپاییها
متزلزل و غيرقابل اعتماد است.
بیثمر بودن مذاكره و اثربخشی مقاومت
از سال  2013تا امضاي توافق برجام در سال 2015
اروپاییها عم ً
ال زير سايه امريكا قرار گرفتند .صرف
نظر از برخي ب��اج گيريهاي اقتص��ادي همانند
اقدام��ات وزير خارجه وق��ت فرانس��ه ،اروپاييها
هيچ نقش ويژهاي در پرونده هس��تهاي ايران ايفا
نميكردند.
موجنقشآفرینیجديداروپاییهادرپروندههستهاي
ايران از خروج ترامپ از برجام آغاز شد .اگرچه اروپا
اين تضمين را به نظام جمهوري اسالمي ايران داد که
ضررهاي خروج امريكا از برجام را به طور كامل جبران
كند و به همين منظور كانالهاي مالي اختصاصي نيز
به راه بيندازد ،اما نتوانست هيچ كدام از اين قولها را
عملياتي كند .تمام قولهاي اروپاییها تنها منجر به
يك خط ارتباطي مالي براي فروش غذا و دارو شد كه
آن هم در نهايت به يك معامله چند ميليون دالري
محدود مانده اس��ت .با وجود اينكه ماكرون ،رئيس
جمهورفرانسهدرماههاياخيرچندينباربرايعملي
كردن قوله��اي اروپا با رئيس جمهور كش��ورمان
مذاكره تلفني داشته و حتي قول شارژ  15ميليارد
يورويي براي اين خط اعتب��اري را داده اما مخالفت
امريكا باعث بي ثمر شدن تمام آنها شده است.
از س��وي ديگر انفعال دولت س��بب ش��د تا بدانجا
امريكاييها ب��ه جلو حرك��ت كنند ك��ه ترامپ در
ارديبهشت س��ال جاري تمام معافيتهاي نفتي را
لغو كند .در مقابل زماني كه ايران سياست مقاومت
فعال را در پيش گرفت نه تنه��ا امريكاييها از بحث
تهديد نظامي ايران عقب نشيني كردند ،بلكه كشور
امارات به دليل نا اميدي از حمله امريكا به ايران هيئت
نظامي خود را عازم تهران كرد و حتي برخي كانالهاي
اقتصادي را با ايران بازگشايي كرد .اقدامي كه بدون
ش��ك با مذاكره تنها قابل دستيابي نبود و اين اقتدار
نظامي كشورمان بود كه چنين رويدادي را سبب شد.
با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت كه مذاكره
عزتمندانه و با تكيه بر مقاومت فعال با تمامي كشورها
جز امريكا ميتواند ثمرات فراواني براي كشور داشته
باشد ،چرا كه مذاكره به هر قیمت و طریقی الزاماً يك
راه حل مناس��ب براي چالشه��اي موجود جهاني
نيست.
از س��وي ديگر مذاكره با امريكا نيز به هيچ عنوان به
سود جمهوري اسالمي نيست ،چرا كه دولت ترامپ
نشان داده كه هيچ گاه در عمل به قولهاي خود صادق
نيستوتنهابهدنبالنوعينمايشواستفادهتبليغاتي
از مذاكره با ايران است .البته اين روش تنها محدود به
دولت فعلي امريكا نيست ،بلكه تمام دولتهاي اين
كش��ور از ابتداي پيروزي انقالب چنين روشي را در
پيش گرفتهاند.

او گفته بود« :خاتمي هيچ گاه نگفته كه رهبر اصالحات است.
من نوعي صد بار
داشتن كاريزما موضوع متفاوتي اس��ت .اگر ِ
«تكرار كنم» كسي به حرفم توجه نميكند .ايشان يك بار تكرار
ميكنند ،تمام فهرستشان رأي ميآورد .اصالحطلبان بايد از
اين امتياز حداكثر بهره را ببرن��د و اين ربطي به رهبري فردي
ندارد و آقاي خاتمي هم مدعي آن نيست» .
صادق زيباكالم هم گاليه كرده بود كه چرا رهبر جريان اصالحات
معلوم نيست« :رهبري جريان اصالحات چه كسي است و كدام
جريانها هستند؟ آيا حزب كارگزاران و سازندگي رهبري اين
جريان را دارند؟ آي��ا حزب اتحاد ملت ،س��ازمان مجاهدين يا
مجمع روحانيون اس��ت؟ يا افرادي مانند خاتمي ،حجاريان و
موسويالري هستند؟ مشخص نيست رهبري اصالحطلبان با
چه فرد و گروهي است .انتخاب يك رهبر براي جريان اصالحات
از نان شب براي اصالحطلبان واجبتر است» .
زيدآب��ادي ،روزنامهن��گار اصالحطل��ب ه��م در گفتوگويي
«تواناييهاي بزرگ فكري و استعدادهاي خاص استراتژيك»
را از الزمههاي رهبران جريان اصالحات دانست و بعد تصريح
كرده« :اين مشخصهها در جنبش اصالحطلبي وجود نداشته
واي كاش نام اصالحطلبي را روي آن نگذاشته بوديم» .حسين
مرعشي ،عضو حزب كارگزاران نيز گفته بود «كساني كه مدعي
رهبري اصالحات هستند ،بايد با همين مردم كوچه و خيابان
همراه باشند؛ جلوتر رفتن و حرفهاي نامفهو م زدن مشكلي از
كشور حل نميكند» .
اصالح طلبي هميشه پر از «حرف» بوده است؛  22سال است
از اين حرفها ميزنند و جز تئوري چيزي ندارد .در نهايت هم
عم ً
ال اتفاقي نميافتد و همان طور ك��ه تاكنون پيش رفتهاند،
پيش خواهند رفت.

سپاه مسئول امنيت تنگه هرمز است

فرمان�ده ني�روي دريايي س�پاه تأکید
ك�رد :ني�روي دريايي س�پاه مس�ئول
امني�ت تنگ�ه هرم�ز و خلي�ج فارس
بوده و هيچ نيازي به غريبهها نيس�ت.

به گزارش س��پاه نيوز ،دريادار پاسدار علي
رضا تنگسيري ،فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاسداران انقالب اس�لامي ايران با تأکید بر
اينكه امنيت خليج فارس از موارد مهم براي ايران است اظهار داشت :عبور و
مرور دريايي بينالمللي بايد همچنان بينالمللي باقي بماند .فرماندهنيروي
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي تأکید كرد :ايران چندين دهه است
كه امنيت تنگه هرمز را تأمین كرده و حضور كشورهايي خارج از منطقه
باعث مختل شدن امنيت اين تنگه شده است .وي با اشاره به اينكه امريكا
و انگليس در حال بافتن سناريوهاي متعددي براي توجيه حضور خود در
خليج فارس هستند ،افزود :امريكا و انگليس در حال طراحي براي سوء
استفاده از كشورهاي منطقه بوده تا از نياز كشورهاي اروپايي و غرب آسيا به
نفت ايران بهرهبرداری كنند .فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب
اسالمي تأکید كرد كه حوادث دريايي متعددي به دليل حضور امريكا در
خليج فارس رویداده و واشنگتن با حمله به كشتيها در نزديكي آبهاي
ايران تالش دارد كه به ايران اتهام زني كند.
دريادار تنگسيري ادامه داد :امريكا و انگليس در حال برنامهريزي براي
حضور رژيم صهيونيس��تي در خليج فارس هستند و ما درباره هرگونه
حضور غيرقانوني به ويژه رژيم صهيونيستي در خليج فارس و تنگه هرمز
هش��دار ميدهيم .وي تأکید كرد :ما در نيروي دريايي سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي مس��ئول تضمين امنيت تنگه هرم��ز و خليج فارس
هس��تيم و هيچ نيازي به غريبهها نيست .سردار تنگسيري افزود :پيام
ما به كشورهاي منطقه و خارج از منطقه اين است كه تا زماني كه نفت
خود را از اين منطقه صادر ميكنيم امنيت آن را نيز تضمين ميكنيم.
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران گفت :تنگه هرمز باز بوده و همه
ميتوانند براي صادرات نفت خود از آن استفاده كنند.

تأکید ايران و آذربايجان
بر توسعه مناسبات دوجانبه

رئي�س جمه�ور رواب�ط اي�ران و جمه�وري آذربايج�ان را
دوس�تانه ،برادران�ه و روب�ه گس�ترش دانس�ت و ب�ر ض�رورت
تلاش مس�ئوالن دو كش�ور در راس�تاي توس�عه مناس�بات
و همكار يه�اي هم�ه جانب�ه ته�ران -باك�و تأکی�د ك�رد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري ،دكتر روحاني
روز گذش��ته در تماس تلفن��ي «اله��ام علياف» رئي��س جمهوري
آذربايجان ،با تبريك متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت جمهوري
آذربايجان ،اظهار داشت :خوشبختانه شاهد روند پيشرفت مثبت در
همكاريهاي في مابين با تالش مسئوالن دو كشور هستيم.
رئيس جمهور س��فر متقابل مس��ئوالن و وزراي اي��ران و جمهوري
آذربايجان به دو كش��ور را داراي نتايج تأثیرگذار در توس��عه روابط و
همكاريها برشمرد و اظهار اميدواري كرد كه با تالش و اهتمام بيشتر
مسئوالن شاهد تس��ريع در به ثمر رس��يدن توافقات و همكاريهاي
متقابل باشيم .روحاني خاطرنشان كرد :جمهوري آذربايجان همواره
كشور دوست و برادر ايران بوده و مطمئن اين دوستي و برادري ميان
دوملت بيش از پيش گسترش خواهد يافت.
«الهام علي اف» نيز در اين تماس تلفني با تبريك عيد س��عيد قربان
به دولت و ملت ايران ،گفت :رواب��ط و همكاريهاي ايران و جمهوري
آذربايجان روبه توس��عه و گسترش اس��ت و اين ثمره تالش ،اهتمام
و روابط مس��تمر و صميمانه مس��ئوالن در تهران و باكو است .رئيس
جمهوري آذربايجان با ابراز اميدواري براي ديدار با روحاني در آينده
نزديك ،اظهار داشت :مطمئناً روابط دو كشور و دوملت بهتر از گذشته
و روبه توسعه خواهد بود.

وزير اطالعات:

كرامت در برابر تحريم
با مقاومت محقق ميشود

مس�ير عزت و كرامت مقابل تحريم ابرقدرتها با مقاومت ،تقوا و
مجاهدتمردمومسئوالندرراهكاهشاثراتتحريممحققميشود.

به گزارش روابط عمومي وزارت اطالعات ،حجتاالسالم سيد محمود
علوي روز گذشته در ش��وراي اداري استان س��منان ،ارزشمندترين
داشته جامعه اسالمي را عزت دانست و گفت :دشمن همواره به دنبال
اين است تا با انواع توطئهها و جنايات مقابل ملتي كه مسير عزت را در
پيش گرفته ،بگيرد.
علوي ،صبر و پايداري و مقاومت در كنار تق��وا را راهبرد كارآمد نظام
مقابل تحريمها دانس��ت و گفت :خداوند در قرآن موفقيت و پيروزي
ملتهاي مسلمان را تضمين كرده است و س��ختي و دشواريها را به
عنوان نردبان رش��د و تعالي نگاه كنيم .وي با تأکید بر برخورد قاطع با
مفسدان اقتصادي ،حمايت از فعاالن اقتصادي و رونق توليدات صنعتي
را از نقاط قوت اين استان برشمرد و گفت :خطوط توليد متكي به مواد
اوليه و تجهيزات داخلي راه توسعه بازار اشتغال و بي اثر كردن تحريمها
است .علوي هزينههاي تحميل شده از تحريمهاي امريكا و استكبار را
به تعبير قرآن ،سختيهايي دانست كه پس از آن گشايش نصيب مردم
مقاوم و صبور خواهد شد.

معاون سياسي وزير كشور:

بي طرفي مجريان انتخابات بايد واقعي باشد

معاون سياس�ي وزير كش�ور در جلس�ه س�تاد انتخابات استان
گلس�تان ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه مجري�ان انتخاب�ات وام�دار
هي�چ ش�خص و جريان�ي نيس�تند ،تأکی�د ك�رد :بيطرف�ي
مجريان انتخاب�ات باي�د بيطرفي به مفه�وم واقعي كلمه باش�د.

به گزارش فارس جمال عرف ،معاون سياس��ي وزير و رئيس س��تاد
انتخابات كشور با اشاره به اينكه سفرهاي استاني و حضور در جلسات
ستاد انتخابات اس��تانها با هدف ارزيابي ميزان آمادگي ستادهاي
انتخابات استانها انجام ميشود ،در جريان آخرين اقدامات ،برنامهها
و فعاليتهاي كميتههاي ستاد انتخابات استان گلستان قرار گرفت.
وي ب��ا تأکید بر ض��رورت رصد مداوم و مس��تمر فضاي سياس��ي و
انتخاباتي شهرستانها از سوي مجريان انتخابات به منظور جلوگيري
از تخلفات احتمالي يا تبليغات زودهنگام انتخاباتي ،مجريان انتخابات
را نيز به پرهيز از هر گونه رفتار و كنش شائبه برانگيز همچون حضور
در محافل و ميهمانيهاي خاص و شبهه برانگيز سفارش كرد و اظهار
داش��ت :مجريان انتخابات وامدار هيچ ش��خص و جرياني نيستند،
بنابراين بيطرف��ي مجريان انتخابات بايد بيطرف��ي به مفهوم واقعي
كلمه باشد.
عرف تصريح كرد :مجريان انتخابات وظيفه دارند با سرلوحه قرار دادن
اصل قانونمداري ،نهايت بيطرفي را مبناي عمل خود قرار دهند چون
آبروي وزارت كش��ور و دولت و نظام در گرو صيانت از آراي مردم به
مثابه حق الناس است و اين امانتداري و بيطرفي ،بي ترديد موجب
ايجاد و گسترش اعتماد مردم به برگزاري انتخاباتي سالم و امن و در
نتيجه تحقق مشاركت باال و برگزاري انتخاباتي با شكوه ميانجامد.

