
خيزسومدراستراتژيخنثيسازي
پيروزي انقاب اسللامي در ايران در سال ۱۳۵۷ بسان زلزله اي مهيب، همه 
معادالت غرب به ويژه امريكا را در منطقه به هم ريخته و آنان را در شوكي بزرگ 
فرو برد: »غرب بزرگ ترين پايگاه خود در برابر بلوك شرق )شوروي( را از دست 
داد«، »خطر صدور انقاب اسامي و تبعيت كشورهاي اسامي از مدل انقاب 
ايران، منافع غرب در منطقه غرب آسيا را با مخاطره جدي مواجه ساخت«، 
»ماهيت و موجوديت رژيم صهيونيستي به كلي زير سللؤال رفت«، »خطر 

گسترش نفوذ بلوك شرق و دسترسي به حوزه نفوذ غرب افزايش يافت« و... 
در اوايل پيروزي انقاب، تصور غرب بر اين بود كه اين انقاب نيز مانند همه 
انقاب ها، عمري كوتاه داشته و به زودي توسط عناصر نفوذي غرب از مسير 
اصلي خود منحرف شده و مجدداً به دامن غرب باز خواهد گشت، اما فروپاشي 
دولت غربگراي موقت، تسخير النه جاسوسي امريكا، خنثي سازي كودتا، غلبه 
بر فتنه هاي ريز و درشت گروهك ها و... غرب را از فروپاشي انقاب و نظام نوپاي 
جمهوري اسللامي نااميد كرد و براي نابودي انقاب اسامي بر بستر جنگ 
تحميلي را با محوريت تحريم مطلق ايران برنامه ريزي نمودند. در برنامه تحريم 
ايران بلوك شرق نيز )كه متأسللفانه تا امروز اين همراهي ادامه دارد( در كنار 
غرب قرار گرفته و نه فقط ساح و مهمات جنگي بلكه ايران در تأمين ملزومات 
غيرجنگي نظير خودرو، لوازم و ماشين آالت كشاورزي و راه سازي و... و حتي 
سيم خاردار، با تحريم شللديد مواجه گرديد اما جمهوري اسامي با تكيه به 
منطق مقاومت و ايستادگي در برابر ظالم و مستكبر، در جنگ جهاني گونه )كه 
بيش از ۶۰ كشور مستقيماً در آن عليه ايران مشاركت داشتند( بر رژيم بعثي 
عراق پيروز شده و سرانجام با فشار سنگين غرب، طبق قطعنامه ۵۹۸ آتش بس 
موقت را پذيرفت، اما توطئه ها، فشارها، تهديدها و تحريم هاي غرب عليه ايران 
تشديد شده و در ميادين جنگ نرم، جنگ رواني، جنگ اقتصادي و... گسترش 
يافته و يارگيري از تمامي اقشللار و صنوف و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي 
برنامه نفوذ در ساختارها، برنامه  ريزي، بودجه بندي و... و به طور كلي نفوذ در 
سخت افزار و نرم افزار نظام در تمامي حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي و... را دنبال كرد. 
طي سلله دهه   پس از جنگ تحميلي، دولت هاي مختلف تحت تأثير شبكه 
نفوذي دشمن و استراتژي مرعوب سازي قرار گرفته و تن به تصميم سازي هاي 
غرب داده و بر اساس مدل تحميلي راه مذاكره و عقب نشيني از اهداف، برنامه ها 
و ارزش هاي انقاب اسامي را دنبال كرده و خاكريز به خاكريز توانمندي هاي 
كشور را با وعده هاي پوچ دشمن و با هيچ معاوضه كردند. غربگدايان هيچ گاه به 
مردم گزارش نداده اند كه حاصل ۳۲ سال عقب نشيني در برابر غرب چه بوده 
و اين حجم از وادادگي چه دستاوردي براي كشور و ملت جز فرصت سوزي و 

سرافكندگي داشته است. 
در نقطه مقابل خط سازش با غرب، تفكر انقابي طي سال هاي پس از جنگ به 
دور از خيال پردازي متوهمانه، استراتژي خنثي سازي را در دستور كار قرارداده 
و در اين راه به انبوه دستاوردهاي معجزه گونه دست يافته و غرب را در اثربخشي 
تحريم ها ناكام گذاشته است كه بي شللك اگر اين دستاوردها نبود، پاي ميز 
مذاكرات، تنها گزينه پيش روي ايران تسليم شللدن در برابر زياده خواهي و 

زورگويي غرب بوده و سرنوشتي بهتر از سوريه و يمن در انتظار ايران نبود. 
تفكر انقابي زير پرچم خنثي سللازي در هر ميداني كه وارد شد )توليد علم، 
ساخت سد، تونل، راه، پل، اسكله، پااليشگاه، صنعت نانو، سلول هاي بنيادي، 
ساخت موشك، پهپاد، هواپيما، توليد ماهواره، صنعت هوافضا، صنعت هسته اي، 
رادارها، فعاليت هاي سايبري و... ( شگفتي آفريد. استراتژي خنثي سازي شاكله 
اقدامات تفكر انقابي را در كشور شكل داده است و اين درحالي است كه تفكر 
واداده و غيرانقابي مرغش يك پا داشته و همواره بر سازش و معامله! با غرب 
تأكيد داشته و در برنامه سازش نيز همواره دستاوردهاي تفكر انقابي را بر سر 
ميز مذاكره به حراج گذاشته و در مقابل به وعده هاي هيچ و پوچ غرب دل  خوس 
داشته است و از اين نكته كليدي و بسيار مهم غافل بوده كه تحريم و تهديد و 
فشار غرب عليه ايران، روش و وسيله اي براي تضعيف، ناراضي سازي مردم و 
عصيان عليه نظام اسامي و به تسليم واداشتن جمهوري اسامي بوده است و 

موضوعاتي نظير هسته اي، موشكي و... بهانه اي بيش نبوده و نيست. 
تفكر انقابي استراتژي خنثي سازي را نه امروز بلكه از همان سال هاي اوليه پس 

از جنگ در سه حوزه دنبال كرده است: 
۱ - خنثي سازي تهديد: تفكر انقابي براي خنثي سازي تهديدهاي دشمن، 
توسعه برنامه موشللكي، هوافضا، پهپادي و... را در دسللتور كار قرار داده و در 
شللرايطي كه در دوران جنگ تحميلي از دادن سلليم خاردار هم خودداري 
مي كردند اينك جمهوري اسامي در تراز جهاني از اقتدار مسلط خنثي سازي 
تهديدهاي دشمن برخوردار است و تقاضاي غرب براي مذاكره بر سر توانمندي 

موشكي نيز معطوف به حذف اين استراتژي است
۲ -خنثي سازي فشار سياسي: تفكر انقابي در مسير خنثي سازي فشارهاي 
سياسي جهان، سازماندهي، تجهيز، آموزش و تقويت محور مقاومت را در منطقه 
غرب آسيا پي گرفته و امروز عمق استراتژيك جمهوري اسامي ايران را در كل 
منطقه غرب آسيا بسط و تحكيم بخشيده اسللت. فراموش نمي كنيم كه در 
گذشته نه چندان دور، جمهوري اسامي در معادالت منطقه اي هيچ جايگاهي 
نداشت اما اينك به بركت استراتژي خنثي سازي فشار و به پاس حضور مقتدرانه 
جان بركفان مدافع حرم، امروز جهان اسللتكبار در هيچ معادله اي نمي تواند 
حضور مؤثر ايران را ناديده بگيرد و اين ايران مقتدر است كه با صابت خروج 
بي قيد و شرط امريكا از منطقه غرب آسيا را مطرح ساخته و امريكا چاره اي جز 

خروج ذليانه از منطقه ندارد. 
۳ - خنثي سازي تحريم: موضوع مقابله با تحريم هاي غرب طي سه دهه گذشته 
در دستور كار تفكر غيرانقابي بوده و مناديان اين تفكر برخاف سياست هاي 
كلي نظام و استراتژي خنثي سازي، همواره بر طبل پر سر و صداي مذاكره و 
سازش با غرب كوبيده و برنامه بي نتيجه و عزت سوز و ذلت آفرين رفع تحريم را 
پي گرفته اند و دشمن غربي با اطمينان از نياز جمهوري اسامي، هر بار بر حجم 
كمي و كيفي تحريم ها افزوده است. تاش تفكر غيرانقابي در حوزه مذاكره با 
شياطين غربي نه تنها دستاوردي براي جمهوري اسامي نداشته بلكه با سخاوت 
در هر دوره بخشي از دستاوردهاي تفكر انقابي را براي راضي كردن غرب تقديم 
نموده است. حاتم بخشي غربگرايان از يكسو موجب تضعيف جمهوري اسامي 
و دوقطبي سازي جمعيتي و تشديد اختافات موهوم داخلي شده و از سوي 

ديگر فزون خواهي و جسارت بيشتر طرف غربي را در پي داشته است. 
تأكيد چند ده باره مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي طي دهه  اخير، توسط 
غربگدايان و خط نفوذ تفسير به رأي شده و برنامه اقتصاد مقاومتي به كندي و 
سرعت غيرقابل قبول دنبال شده است. پايه اصلي اقتصاد مقاومتي نيز مانند 
تهديد و فشار با اتخاذ »استراتژي خنثي سللازي« بر »رفع موانع ساختاري و 
نرم افزاري توليد«، »برنامه اقتصادي درون زا و برون نگر«، »استفاده حداكثري 

از ظرفيت هاي داخلي« و... استوار است. 
جمهوري اسامي تا كنون تهديد و فشار دشمنان را با موفقيت خنثي ساخته 
و ضمن تثبيت جايگاه ايران در حوزه دفاعي و منطقه اي اراده خود را بر غرب 
تحميل نموده اسللت اما در خيز سوم خنثي سللازي به داليل پيش گفته و 
برنامه هاي خط نفوذ كمترين توفيق را داشته است. پذيرفتني نيست كه جريان 
مرعوب غرب، از گذشته برجام خسارت محض درس عبرت نگرفته و با ورود 
بايدن به كاخ سفيد دوباره جن زده شده و مجدداً بر طبل دوگانه »رفاه/ونزوئا« 
كوبيده و بحث مذاكره با دولت جديد امريكا را پي مي گيرند. سرلشگر باقري 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در حاشيه رزمايش پيامبر اعظم ۱۵ بر خيز 
سوم در خنثي سازي تأكيد كرده و مي گويد: »دشمن تغيير پذير نيست، اينكه 
سر يك ميز بنشينيم قهوه اي در دست بگيريم و لبخندي بزنيم چيزي را عوض 
نمي كند؛ اگر مي خواهيم تحريم را برداريم بايد در همه ابعاد مختلف قوي شويم 
)و در اين راه( نه برجام اهميتي دارد و نه اضافه شدن فان كشور به اين تعهد و 

يا كم شدن از اين توافق«
به نظر مي رسد خيز سوم استراتژي خنثي سازي فقط در چارچوب بيانيه گام 
دوم انقاب اسامي قابل انجام است و الزمه تحقق گام دوم نيز تشكيل دولت 
جوان حزب اللهي است. همه قرائن و شواهد ناظر بر اين حقيقت است كه عزم 
نظام اسامي بر تشكيل دولت جوان حزب اللهي جدي بوده و آثار اين اراده در 
دو قوه مقننه و قضائيه كاماً مشهود است و با تشكيل قوه مجريه مبتني بر تفكر 
انقابي بر سرعت خنثي تحريم ها و تحقق اقتصاد مقاومتي افزوده خواهد شد. 

عبداهلل متوليان

بازي خواني صحیح نظام بازي ضدايراني امريكا، اروپا و رژيم صهیونیستي را دگرگون كرد

تخريبمعادالتغرب
پسازتعليقتعهداتدستوپاگيرهستهاي

تحوالت چند ماه اخير و به تبع آن تغيير رويكرد  
محسللوس جمهوري اسللامي ايللران در مقابل 
رفتار گستاخانه و تهاجمي غرب در قبال صنايع 
هسللته اي و موشللكي و فعاليت هاي منطقه اي 
كشورمان منجر به آن شللده كه احساس ترس و 
دلهره بيش از گذشته هر زمان ديگري به مقامات 
رژيم صهيونيستي سللرايت كند و آنها همگام با 
امريكا – اروپا در پي متوقف سللازي شلليب تند 
تغييرات ماهوي در دسللتگاه سياسللت خارجه 

كشورمان باشند. 
نظام سلللطه با محوريت اياالت متحده امريكا از 
ارديبهشت سللال ۹۷ به بعد تاش كرد دكترين 
»فروپاشللي نظام« را در فاز جديللدي پي  ريزي 
كند. نخسللتين گام براي تحقللق چنين هدفي، 
خروج امريكا از توافق هسته اي و پس از آن توسعه 
تحريم هاي بين المللي ضدايراني و وادارسللازي 
دولت تدبير به امتيازدهي هاي بيشللتر به طرف 
امريكايي بود. نقللش اروپا در اين ميان بسلليار 
تعيين كننده بود، به طوري كه از سال ۹۷ به بعد 
سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس نقش »دالل 
مذاكرات« را بازي كردند و اگرچه اين سه كشور 
مخالف خروج زودهنگام امريكا از برجام بودند با 
اين حال تاش زيادي داشتند تا ايران را به اجراي 

يك طرفه برجام وادار كنند. 
اروپا در تحقق هدف اصلي خود مبني بر »استمرار 
تعطيلي صنعت هسته ای«، »ممانعت از احياي 
قدرت بازدارندگي هسته ای«، »بي حس سازي 
طرف ايراني براي پاسخ دهي به نقض برجام« و 
»اجراي يكجانبه برجام بدون توجه به عدم اجراي 
تعهدات توسللط اروپا« موفق بود تا آنكه اراده اي 
خارج از دولت تصميم گرفت كه بازي سه ضلعي 
امريكا-اروپا – رژيم صهيونيستي را به هم بريزد. 

     شوك بهنگام به غرب
بعد از ترور شللهيد فخري زاده، نظام بدون توجه 

به مخالفت هاي دسللته اي از سياسللتمداران و 
تصميم سللازان تصميللم گرفت تا حللدود قابل 
توجهي اجراي يكجانبه برجام را متوقف ساخته و 
برخاف ماه هاي قبل كه دولت گام هاي ويتريني 
جهت كاهش تعهدات هسته اي برداشت، گام هاي 
مهمي را بللراي احياي روحيلله خودباوري ملي 

بردارد. 
پس از وضع قانللون »اقدام راهبللردي براي لغو 
تحريم هللا و صيانللت از حقوق ملت ايللران« كه 
مهم ترين گام جهت مقابله بللا رويكرد تهاجمي 
نظام سلللطه طي هفت سللال اخير بود مقامات 
امريكا و اروپايللي گرفته تا برخللي از مرتجعان 
منطقه نسللبت به تغيير رويكرد هسته اي ايران 
اظهار نگراني كردند. آژانس بيللن المللي انرژي 
اتمي نيز بر اساس رويه سللابق خود در مقابله با 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان طي 

گزارشي ايران را متهم به نقض برجام كرد. 
تنها چند روز پس از وضع و اجراي قانون »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم هللا و صيانت از حقوق 
ملت ايللران« نظللام تصميم گرفللت ضمن آغاز 
غني سازي ۲۰درصد اورانيوم، سانتريفيوژهاي 
نسل جديد را راه اندازي كند، اقداماتي كه تمام 
معادالت نظام سلللطه و همپيمانان منطقه اي را 
دچار تغييرات اساسي كرد تا به روش هاي ديگر 
براي متقاعدسللازي طرف ايراني بللراي متوقف 
سازي روند كنوني متمركز شوند. آن هم در حالي 
كه اتخاذ رويكللرد جديد كنوني خللارج از اراده 
دولت بوده تا غرب بتواند به واسللطه ارتباط هاي 
پنهاني مانع از استمرار آن شود. بر همين اساس 
كانال ۱۲ رژيم صهيونيستي روز گذشته مدعي 
شللد كه مقامات دولت آينده جو بايدن، رئيس 
جمهور منتخب امريكا، مذاكرات بي سللر و صدا 
با ايران درباره بازگشت به توافق نامه هسته اي را 
آغاز كرده اند و اسرائيل را در جريان اين مذاكرات 

قرار داده اند. 
سلله كشللور اروپايي از ۱۱ آذرماه تاكنون ) روز 
تصويب قانون لغو تحريم هللا و صيانت از حقوق 
ملت مجلس( دو بار به صورت رسمي بيانيه سه 
جانبه عليه ايران صادر كرده و هر كدام از وزيران 
خارجه اين سه كشللور به صورت متعدد مواضع 
ضدايراني عليلله فعاليت هاي جديد هسللته اي 
كشللورمان را اتخاذ كرده اند. در آخرين نمونه از 
مواضع پرخاشللگرايانه اروپا مي توان به اظهارات 
ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه اشاره كرد 
كه از ايللران درخواسللت كرده از نقللض صلح و 
امنيت منطقه اي دست بردارد. به موازات مواضع 
ضدايراني اروپايي ها مايك پمپئو نيز عصبي تر از 
گذشته به اتهام افكني عليه كشورمان مي پردازد. 
وي اوايل هفته در بيانيه اي توسعه گستره تحريم 
فلزات ايران را اعام كللرد. در بيانيه پمپئو آمده: 
»برنامه هاي نظامي، موشللكي و هسته اي ايران 
تهديدي مسللتمر براي امنيت جهان به شللمار 

مي آيد. بللا هدف مقابللله با اين تهديللدات، من 
محدوده تحريم هاي مرتبط با فلللزات ايران در 

وزارت خارجه را گسترش مي دهم.«
   ترس فزاينده صهیونیست ها

به همان ميزان كه اروپا و امريكا پس از اقدامات 
يكي دو ماه اخيللر نظام جهت تعليللق تعهدات 
مهم هسللته اي عصبي شللدند، مقامللات رژيم 
صهيونيستي نيز بازگشت ايران به دوران ماقبل 
برجام را بسلليار رعللب آور و ترسللناك قلمداد 
مي كنند و در تاشند با ارتباط گيري با دولت جو 
بايدن وي را ازآنچه اشتباهات اوبامايي مي خوانند 
بر حذر دارند. در همين باره دو تن از وزيران رژيم 
صهيونيستي از جو بايدن درخواست كرده اند وي 
اشتباهات اوباما درباره ايران را تكرار نكند. وزير 
امور شهرك سازي ها ابراز داشته: »مهم ترين چيز 
اين اسللت كه دولت آتي امريللكا را مجاب كنيم 
اشللتباهات دولت اوباما و سللازش با ايراني ها را 
تكرار نكند. « و يووال اشتاينيتز، وزير انرژي رژيم 
صهيونيسللتي نيز همين درخواست را با ادبيات 
ديگري تكرار و با ابراز اميدواري كه رئيس جمهور 
منتخب امريكا مانع ايران هسته اي خواهد شد، 
گفت او همواره رفتار بسيار دوستانه اي با تل آويو 

داشته است. 
در نمونه ديگر اِلي كوهن، وزيللر اطاعات رژيم 
صهيونيسللتي با تكرار ادعاهاي بي اسللاس عليه 
ايران، به بايدن توصيه كرد كه سياسللت دولت 
كنوني امريكا به رياسللت  دونالد ترامپ را عليه 

ايران حفظ كند. 
عصبانيللت صهيونيسللت ها از تغييللر رويكللرد 
جمهوري اسللامي ايللران در مصاديق ديگري 
نيللز قابل رديابي اسللت؛ به طوري كلله نماينده 
رژيم صهيونيستي در سللازمان ملل طي نامه اي 
به شللوراي امنيت، خواسللتار برگزاري نشست 
فوري براي طراحي اقدامي عليلله ايران به بهانه 

غني سازي ۲۰ درصدي اورانيوم شده است. 
    تیم س�ازي نتانیاه�و ب�راي گفت وگو با 

دولت بايدن درباره ايران
در همين باره پايگاه خبري آكسيوس نيز گزارش 
داده اسللت: »بر اسللاس اطاعاتي از منابع دفتر 
نخست وزيري اسرائيل، بنيامين نتانياهو در حال 
تعيين نماينده ويژه اي در واشينگتن جهت كار 
با دولت جو بايدن در امور ايران است. يكي از دو 
نامزد احتمالي بنيامين نتانياهو براي اين مقام، 
يوسي كوهن اسللت كه دوره رياست او بر موساد 
نيز به زودي به پايان مي رسد. همزمان نتانياهو 
تشكيل يك تيم براي تهيه راهبرد جلب همكاري 
با دولت بايللدن در پرونده هسللته اي ايران را در 
دستور كار قرار داده اسللت. او خواهان آن است 
كه تصميمات مربوط به ايران، تنها از سللوي او 
و بدون دخالت ديگر مقامللات نظامي و امنيتي 

گرفته شود. «
آنچه مبرهن مي باشد اين است كه تغيير رويكرد 
جمهوري اسامي ايران طي يكي دو ماه اخير و در 
برابر رفتار تهاجمي و گستاخانه سه ضلع امريكا 
اروپا و رژيم صهيونيسللتي نتيجلله بخش بوده 
است و عاوه بر احياي نسبي قدرت بازدارندگي 
هسته ای، محاسللبات نظام سلللطه مبنی بر »با 
تشديد فشار و تهديد نظامي مي توان ايران را وادار 

به امتياز كرد« را به بن بست رساند. 

سرلشكر باقري: 
پروازبمبافکنهایامريکادرمنطقه

ارزشعملياتيندارد
رئیس ستاد كل نیروهاي مسلح با بیان اينكه پرواز دو فروند هواپیمای 
بی 52 امريكا به روي منطقه و بازگش�ت آنه�ا ارزش عملیاتي قابل 
توجهي ندارد، گفت: براي پاسخ به همه تهديدات آمادگي كامل داريم. 
به گزارش مهر، سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
روزگذشته در حاشيه همايش مديران بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس در جمع خبرنگاران درباره تحركات اخير امريكا در منطقه  
گفت: پرواز دو فروند هواپيمای بی ۵۲ امريكا به روي منطقه و بازگشت 

آنها ارزش عملياتي قابل توجهي ندارد. 
باقري ادامه داد: طي يك ماه اخير ناو هواپيمابللر و ناو بالگردبر امريكا و 
همچنين زيرسللطحي جورجيا از منطقه خليج فارس خارج شده و در 
شعاع بيش از هزار كيلومتر از سللواحل ايران قرار گرفته اند و مجموعه 
اقدامات دشللمن كه آن را نمايش قدرت نام گذاشته، نشان دهنده اين 
است كه نسبت به قدرت دفاعي جمهوري اسللامي ايران دچار ترس و 

واهمه هستند. 
وي تأكيد كرد: نيروهاي مسلللح ايران با علم به اينكه دشمن با توجه به 
آمادگي ما قادر به انجام كاري نيست، اما براي پاسخ به همه اين تهديدات 

كاما آماده است و نيروهاي ما در اوج آمادگي به سر مي برند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به رزمايش هاي اخير نيروهاي 
مسلح گفت: طي ۲۰ روز گذشته بيش از ۱۰ مورد رزمايش عملياتي در 
زمين، دريا، پدافند، حوزه پهپادي و همچنين موشكي داشتيم و همچنين 
در حوزه زميني رزمايش هايي را در روزهاي آتي خواهيم داشت كه نشان 
دهنده آمادگي نيروهاي مسلح براي دفاع از حريم امنيت و منافع ملي 

كشورمان است و اين آمادگي همچنان ادامه خواهد داشت. 
   اگر مي خواهیم تحريم را خنثي كنیم، راهش قوي شدن ملت 

ايران در همه ابعاد است
سرلشللكر باقري همچنين در جمع مديران بنياد حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس با اشاره به ضرورت تاش براي سللرافرازي كشورمان و مقابله با 
دشمنان نظام گفت: فرمايش های امام و مقام معظم رهبري را كه مرور 
كنيد، تعابيري از اين دست فراوان است كه دفاع مقدس و صدور مفاهيم 
بلند آن اتفاق افتاده است. فهم ضرورت اتكاي به خود در كشور به ظاهر 
جهان سومي را شاهد هستيم، نهادينه شدن فرهنگ ايثار در ملت ايران 
براي همه نسل ها، معرفي الگوي استعمار ستيزي در جهان و اگر امروز 
مردم يمن با دست خالي مقابل استكبار مي ايستند، برگرفته از همين 

الگو است. 
باقري اظهار داشت: موشكي كه امروز با اين صابت با برد هزارها كيلومتر 
به صورت نقطه اي و انبوه، اهدافش را هدف مي گيرد نتيجه دفاع مقدس 

است. ياد شهيد طهراني مقدم و ديگر شهداي اين عرصه گرامي باد. 
باقري گفت: حضور مدافعان حرم و سر و دسللت شكستن براي اعزام از 
اثرات همين دفاع مقدس اسللت. جنگ با همه خسللاراتي كه داشت از 

الطاف خفيه الهي بود. 
وي افزود: ما درس هوشللياري و واليتمداري را از دفاع مقدس گرفتيم. 
درك ارزش تبعيت از واليت فقيه فرا گرفتيللم. درس اخاص و روحيه 
بخشي. اينكه روحيه ما در سختي ها شكسته نشود. بن بست در اين مسير 

وجود ندارد و بارها و بارها مددهاي خداوند را ديديم. 
سرلشكر باقري ادامه داد: اگر مي خواهيم تحريم را خنثي كنيم، راهش 
قوي شدن ملت ايران در همه ابعاد است و بايد مشخص و بابرنامه عمل 
كنيم. كسللي اگر فكر مي كند امريكا و اسللرائيل و دشللمنان اين ملت 
مسيرشان تغيير مي كند كاماً بيهوده و خطا فكر مي كند و اگر هم خداي 
نكرده اين را مي دانند و دوباره روش نامناسبي را براي فريب خوردن مجدد 
در پيش مي گيرند كه هيهات. حتي اگر نادانسته فكر مي كنند بايد بدانند 
دشمن تغييرپذير نيست. اينكه سر يك ميز بنشينند يك فنجان قهوه اي 

در دست بگيرند و لبخندي به هم بزنند چيزي عوض نخواهد شد. 
وي ادامه داد: ما در نيروهاي مسلح تا وقتي به دفاع از كشور خللي ايجاد 
نشود به ساير بخش هاي كشور هم كمك مي كنيم ولي حق نداريم آنقدر 
در حوزه هاي ديگر ورود كنيم كه وظيفه اصلي ما كه دفاع است، لطمه 

ببيند. 
رئيس سللتاد كل نيروهاي مسلللح بيان داشللت: وقتي فرمانده كل قوا 
تصميم گرفت نيروهاي مسلللح در اوج آمادگي باشد، رزمايش هايي در 
۲۰ روز انجام شد كه البته مي توانستيم در سلله روز هم اين رزمايش ها 
را انجام دهيم اما براي انعكاس بيشتر به مردم عزيزمان و آسوده كردن 

خيالشان ۲۰ روزه شد. 
وي ادامه داد: آنها كه مي خواستند جمهوري اسامي ۴۰ سالگي انقاب 
خود را نبيند سللاختمان كنگره شللان تحت تصرف قرار گرفته اسللت. 
مسئوالنش گفتند جلوي چشم دنيا آبروي ما دارد مي رود. براي برگزاري 
مراسم تحليف رئيس جمهور جديدش نيروهاي نظامي امريكا در جامعه 

آماده باش است. 
باقري اظهار داشت: ما امروز در قله هستيم و دشللمنان ما رو به زوال و 
حضيض اند. البته مسئوالني كه براي امور اجرايي به ميدان مي آيند خود 
گذشته درخشان ملت ايران را مرور كنند. اين همه آدم براي كانديداتوري 

مي آيند و دست و پا مي زنند، كارشان واقعاً تعجب آور است. 

ظريف:سياستمامقابلدولتبايدن
»اقدامدربرابراقدام«است

س�خنگوي كمیس�یون امنیت ملي و سیاس�ت خارج�ي مجلس 
گف�ت: وزي�ر خارج�ه در نشس�ت كمیس�یون تصري�ح ك�رد كه 
سیاس�ت كش�ورمان در مواجهه با دولت باي�دن »اق�دام در برابر 
اقدام« اس�ت و ما اق�دام در براب�ر بیانی�ه و امض�ا را نمي پذيريم. 
ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسللامي در گفت وگو با فارس، در تشريح نشست روز 
گذشته كميسيون خود اظهار داشت: جلسه كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي با حضور محمدجواد ظريف وزير امور خارجه برگزار 
شد. در اين جلسه ۱۲ سؤال نمايندگان از وزير امور خارجه طرح شد. 
سخنگوي كميسلليون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسللامي در ادامه عنوان كرد: موضوعات سللؤاالت شامل موضوعاتي 
مانند واكنللش وزارت امور خارجه به سياسللت هاي تركيه در منطقه 
قفقاز و سدسللازي هاي اين كشللور، مناقشلله قره باغ،  پيگيري هاي 
حقوقي مرتبط با ترور شللهيد سللليماني، اقدامات صورت گرفته در 
مورد ترور شهيد فخري زاده، اقدامات صورت گرفته در جهت تقويت 
ديپلماسي اقتصادي در كشورهاي همسللايه از جمله عراق و سوريه، 
آخرين وضعيت افتتاح كنسللولگري كشللورمان در حلب و الذقيه و 
پيگيري وضعيللت لنج هاي بنادر آبللادان، اروندكنار و خرمشللهر در 

تجارت با كويت بود. 
وي تصريح كرد: در پي پاسخ هاي وزير امور خارجه، دو نفر از نمايندگان 
از پاسخ هاي وزير خارجه قانع شدند. نمايندگان طراح سؤال از پاسخ پنج 

سؤال قانع نشدند و بر ارسال سؤال به صحن علني تأكيد كردند. 
عمويي اضافه كرد: پنج نفر از نمايندگان هم اعام نظرشان در پاسخ هاي 
شنيده شده را منوط به بررسي تكميلي كردند كه در هفته هاي آتي پاسخ 

خود را به كميسيون امنيت ملي اعام خواهند كرد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي خاطرنشان كرد: در بخش 
ديگري از اين جلسه سه ساعته، آقاي ظريف گزارشي از آخرين تحوالت 
در سياست داخلي اياالت متحده و پيش بيني ها درباره روند آتي سياست 
خارجي اين كشور به اعضاي كميسيون امنيت ملي ارائه و تأكيد كرد كه 
سياست كشورمان در مواجهه با دولت بايدن  اقدام در برابر اقدام  است و ما 

اقدام در برابر بيانيه و امضا را نمي پذيريم. 

ژه
وی

 وقتپرسيدنشمانيست! 
عباس عبدي، روزنامه نگار اصاح طلب در حالي كه هشت 
سال است دولت اصاح طلب بر سر كار است، خواستار ارائه 
برنامه از سوي اصولگرايان شده است. او در يادداشتي كه در 
روزنامه اعتماد منتشر شده، به عباراتي از غامعلي حدادعادل 
و توصيه او به اصولگرايان اشاره كرده و نوشته: »انتظار مي رود 
كه پس از چهل و چند سال فعاليت سياسي در كشور گفته 
شللود كه، مشكات كشللور چيسللت؟ و راه حل آنها از نظر 
نيروهاي اصولگرا چيست؟ و چرا معتقدند كه اين راه حل ها 
منجر به نتيجه و حل مشكات مي شود؟ و چرا در گذشته آنها 

را انجام نداده اند؟«
اين سؤاالت از آن جهت جالب توجه است كه معلوم نيست 
چرا تا كنون عبدي آنهللا را از همفكران خود كه چند دهه 
دولت را در اختيار داشللتند، نپرسيده  اسللت و اگر طبيب 
بودي، سر خود دوا نمودي! هشت سال دولت اصاحات و 
هشت سال دولت تدبير و اميد با نيروهای اصاح طلب باعث 
نشده تا عبدي فكر كند به جاي حدادعادل، مخاطب اين 

سؤال هايش بايد مثًا سيد محمد خاتمي باشد؟!
او در ادامه هم نوشته: »به نظر بنده اگر هر نيروي سياسي كه 
سر كار مي آيد به اين چند مسئله مهم اقتصادي پاسخ دهد، 
مي توان درباره آنها داوري كرد؟ ۱- چگونه مي خواهد رشد 
اقتصادي ايجاد كند؟ ۲- چگونه مي خواهد سرمايه گذاري 
براي اين رشد را تأمين كند؟ ۳- چگونه مي خواهد اشتغال 
را توسعه داده و بيكاري را كم كند؟ و ۴- چگونه مي خواهد 
صادرات و واردات را افزايللش دهد؟ بحث هاي ديگري نيز 
هست كه فعًا وارد آنها نمي شللوم. از جمله اينكه چگونه 
مي خواهد جلوي تللورم را بگيرد و فقر و نابرابري و فسللاد 
را كاهش دهد؟ به عاوه بايد توضيح دهند كه در گذشته 
درباره اين مسللائل چه كرده اند؟ پس از اقتصاد بايد درباره 
ايده هايش درباره مشللاركت مردم، آزادي رسانه و فضاي 
مجازي، روابط خارجي، حقوق زنان، حل مسئله گرايش به 

مهاجرت و... را پاسخ دهد. اين پاسخ ها نبايد كلي  گويي هاي 
رايج باشد. شخصاً اگر ببينم يك نيروي اصولگرا نيز به اين 
پرسش ها پاسخ معقولي بدهد، حتماً از آنان حمايت خواهم 
كرد، هر چند بعيد مي دانم كه در اين صورت ديگر اصولگرا 

باقي بماند. «
يعني عبللاس عبدي زماني كلله در آسللتانه انتخابات ۹۶ 
مي گفت »جدا شدن اصاح طلبان از آقاي روحاني به اين 
راحتي نيست يا آقاي روحاني فكر كند اگر رأی آورده اين 
رأی ناشي از سبد خودش اسللت و مي تواند متمايز باشد. 
چنين چيزي امكان ندارد و ترديد نكنيد اصاح طلبان دور 
بعد از آقاي روحاني دفاع مي كنند و اصانبايد ذره اي ترديد 
داشت. « جواب همه اين سؤاالت را از روحاني گرفته بود و به 
همين دليل از او حمايت مي كرد؟ عبدي يا هر اصاح طلب 
ديگري، با وضعيتللي كه دولت روحانللي و مجلس دهم و 
شوراها و شهرداري ها و اسللتانداري ها براي مردم طي اين 
سال ها رقم زده اند، نبايد و نمي تواند كه در مقام پرسيدن 
باشد، او بايد پاسخگوي همين سؤاالت در مورد حمايت از 

روحاني باشد و تمام. 
حدادعادل گفته كه  »مسلما نظام سلطه راضي نيست كه 
ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتي از جنس مجلس داشته باشيم. 
بعيد نيست كه مقداري ارز آزاد كنند يا قولش را بدهند يا با 
معادالت پولي  و  مالي بازي كنند و قيمت ارز و سكه پايين 

بيايد و مردم به يك سمت و سوي بروند. «
عبدي در پاسللخ نوشللته: »منطق آقاي حداد عادل را اگر 
تعميم دهيم نتيجه مي گيريم كه بيگانگان و نظام سلطه با 
افزايش قيمت ارز و تحريم ها خواسته اند دولت و حاميان آن 

را از چشم مردم بيندازند. «
اما اوالً  تعميم آقای عبدی خاف قواعد منطق است. اينكه 
با سخنی چيزی را ادعا كنيم به معنای آن نيست كه مفهوم 
مخالف آن هم صحيح اسللت.  ثانياً اگر اينكه آنان توانايي 
تغيير قيمللت ارز را دارند، به معناي اين نيسللت كه از اين 

توانايي حتماً پيش از اين هم بهللره برده اند يا آنكه ضعف 
دولت روحاني در بذل و بخشش ارز دولتي هم تقصير نظام 

سلطه بوده است!


  پيشبينيدقيقزیباكالم
درموردترامپ!

چهار سللال پيش و در اواخر آبان ۹۵ اين جمات در سرمقاله 
روزنامه آرمان و در كنار تصويري از صادق زيباكام   منتشر شد: 
»ترامپ بيشترين انعطاف را نسبت به برجام نشان خواهد داد. 
او نه تنها برجام را آتش نخواهد زد بلكه پرونده برجام را در جايي 
امن در كاخ سفيد قرار خواهد داد. نبايد فراموش كنيم كه آقاي 
ترامپ يك» بيزينس من« و تاجر اسللت و مصالح اقتصادي را 
فداي شعارهاي تندي كه در دوران انتخابات داده نمي كند. آقاي 
ترامپ مي داند كه اروپا با هرگونه خدشه يا نفي برجام مخالفت 
خواهد كرد. وي مي داند كه فرانسوي ها وآلماني ها از پيروزي او 
خيلي استقبالي نكردند و انگليسي ها و چيني ها سكوت كردند. 
البته روس ها از آمدن ترامپ استقبال كردند براي اينكه روس ها 
نيز مانند كساني كه مي خواهند بر طبل امريكا ستيزي بكوبند از 
اينكه كسي مثل ترامپ رئيس جمهور شده، خوشحالند. ترامپ 
مي داند كه متحدان غربي او قرص و محكم پاي برجام ايستاده اند 
و او نيز پاي برجام خواهد ايستاد، ضمن اينكه ممكن است در 
زبان برخي شعارهايي بدهد، اما يقين بدانيد وي به برجام وفادار 

خواهد ماند. «
حاال چهار سال گذشللته است و ميزان درسللتي پيش بيني 
زيباكام در عرصه سياست بين الملل روشللن شده است. آن 
روزها اصاح طلبان مي خواستند خود را دلداري دهند كه حتي 
در صورت پيروزي ترامپ هم برجام چون خيلي محكم و دقيق 
بسته شده، تكاني نخواهد خورد! هم از اين رو است كه زيباكام 
در مقام يك استاد علوم سياسي و تحليل گر، اين ميزان گزاره هاي 

عجيب و غريب را در چند خط جاي داده است. 
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محمداسماعيلي
   تحليل

اروپ�ا در تحق�ق هدف اصل�ي خود 
مبني بر »اس�تمرار تعطیلي صنعت 
هسته ای«، »ممانعت از احیاي قدرت 
بازدارندگ�ي هس�ته ای«، »بي حس 
سازي طرف ايراني براي پاسخ دهي به 
نقض برجام« و »اجراي يكجانبه برجام 
بدون توجه به ع�دم اجراي تعهدات 
توس�ط اروپ�ا« موف�ق بود ت�ا آنكه 
اراده اي خارج از دولت تصمیم گرفت 
كه بازي س�ه ضلعي امريكا-اروپا – 
رژيم صهیونیس�تي را به ه�م بريزد 


