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جهانگيري جدا از دولت نمي تواند باشد
روزنامه صبح نو در مطلب��ي آورده: اصالح طلبان 
تالش بي وقفه اي دارند تا مس��ير سياست ورزي 
خود را از دولت جدا كنند. به زعم ايشان، فقط در 
اين صورت است كه مي توانند از جامعه رأي خود بخواهند تا بار ديگر با 
ش��ركت در انتخابات، ب��ه نامزد م��ورد نظ��ر اصالح��ات رأي  بدهد. 
اصالح طلبان مي دانند كه به واس��طه حمايت بي دريغ ش��ان از حسن 
روحاني در دو انتخابات 92 و 96، در ايجاد وضع موجود كاماًل شريك 
هستند و نمي توانند حساب خود را از دولت جدا بدانند؛ براي همين هم 
بود كه وقتي محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري چندي پيش 
عليه مواضع صادق خرازي، فعال اصالح طلب موضع گرفت و تصريح كرد 
اصالح طلبان در قدرت  گرفتن روحاني، هيچ  تأثير و نقش��ي نداشتند، 

برخي فعاالن اصالح طلب از اين صحبت ها استقبال  كردند. 
به نظر مي رسد حمايت طيف چپ اصالحات از جهانگيري در انتخابات 
1400، در راس��تاي كوش��ش اصالحات براي منفك  دانستن خود از 
عملكرد دولت باش��د؛ البته ناگفته پيداس��ت كه جهانگيري به دليل 
تصدي س��مت بلندباال در قريب هش��ت س��ال فعاليت دولت تدبير و 
اميد، اساساً نمي تواند تصويرگر فضايي غير از فضاي عملكردي دولت 
باشد و با اپوزيس��يون نمايي، خود را به عنوان قرباني رئيس جمهوري و 
مجموعه دولت، به مردم بقبوالند. در يك كالم، جهانگيري از نمودهاي 
اصلي وضع موجود است و حربه اصالح طلبان مبني بر جداانگاري او از 
بقيه دولتمردان، تا حد زيادي شكس��ت خورده مي نمايد. جداانگاري 
جهانگيري از بقيه دولتمردان، سياس��تي بود كه از مهر 96، درس��ت 
از هنگامه آغاز به كار رس��مي دولت دوم حس��ن روحاني كليد خورد. 
اصالح طلبان از آن برهه تاكنون سعي كرده اند با ايجاد دوقطبي ميان 
جهانگيري و تيم محمود واعظي در نهاد رياست  جمهوري، معاون اول 
را گوشه رينگ افتاده و هيچ كاره تصوير كنند و چنين وانمود كنند كه 
مانور قدرت واعظي، جهانگيري را از تمامي معادالت مديريتي دولت 
دور انداخت��ه و معاون اول به هيچ وج��ه با وضع مديريت��ي اعتداليون 
همراهي ندارد. اين در حالي است كه در ماجراي تك نرخي  كردن ارز 
به ميزان 4200 تومان كه از فروردين 97 اجرايي شد و تبعات سنگيني 
همچون ايجاد رانت و تضعيف تولي��د داخل را در پي آورد، جهانگيري 
به عنوان متهم رديف اول ش��ناخته شد كه نش��ان مي داد معاون اول 
رئيس جمهور برخالف تبليغات جري��ان اصالحات، در مديريت دولت 

نقشي كليدي دارد. 
........................................................................................................................

 اتهام به پيامبر اسالم 
از سر سفره خشن ترين دولت جهان

روزنامه كيهان در يادداشتي نوشته: همان ها 
كه با شعار »ياحسين- ميرحسين« به جنگ 
اس��الم و انقالب آمده بودند، مدت��ي بعد، به 
ارزشمند ترين سرمايه ملت ايران در روز عاشورا چنگ انداختند. حاال 
هم كس��ي با مختصات س��روش كه ايدئولوگ طيف تجديدنظرطلب 
محسوب مي شود، سر به ديوانگي گذاشته و با كنار  زدن نقاب ارادت به 
پيامبر اعظم)ص(، مي گويد اسالم يكسره اقتدارگرايي و خشونت است 
و رحمت و عطوفت، جايي در آن ن��دارد. او دو هفته قبل، در اظهاراتي 
آميخته با غيظ و تحريف گفت »اسالم دين رحمت نيست؛ دين سلطه 
و جنگ و انتقام و اقتدار است. قرآن و سيره، هيچ ربطي به عشق و محبت 
عيسي]ع[ ندارد و محمد]ص[ حتي زماني كه در مكه بود، وعده انتقام 
و عذاب و شكنجه مي  داد. آيات و احاديث درباره مهرورزي و مدارا چنان 
جزئي و موردي اس��ت كه مي ت��وان گفت قرآن، كتاب خوف اس��ت و 
محمد]ص[، چنانكه خود گفت، آمده بود تا بكشد]؟![ قرآن درباره اهل 
كتاب به كمتر از خّفت راضي نمي شود. حتي مولوي هم هيچ مشكلي 
در كشتن كفار ندارد. طباطبايي هم كه در سلوك شخصي  ماليم و مثل 
حرير بود، در الميزان چنان از احكام سر بريدن و نفي  بلد و جهاد حمايت 
مي  كند كه آدمي را به حيرت وامي  دارد. موسي كه قدرت  گرا و ستيزه  جو 
بوده و پنج��ه در پنجه قدرت مي انداخته، مطل��وب محمد]ص[ بود... 
خميني هم در همين مس��ير افتاد«. دو هفته از اين اظهارات سخيف 
مي گذرد اما مجمع روحانيون و خاتمي و موسوي خوئيني ها و مدعيان 
سابق خط امام و گروه موسوم به مجمع محققين و مدرسين مهر سكوت 
بر لب زده اند و يك كالم در اعتراض بر زبان نياورده اند... اين پرخاشگري 
انتحاري، برآمده از بن بستي است كه كارفرمايان سروش در آن گرفتار 
شده اند. او در حالي پيامبر اعظم)ص( را به خشونت و اقتدارگرايي متهم 
مي كند كه خود و طيف متبوعش بيش از دو دهه اس��ت س��ر س��فره 

خشن ترين رژيم دنيا )امريكا( نشسته اند. 
........................................................................................................................

امريكا در انتظار خشونت بيشتر
روزنامه خراس��ان در يادداشتي نوشته: 
صحنه هايي كه در روز تحليف در دو نقطه 
پايتخت امريكا يعني كاخ سفيد در زمان 
خروج ترامپ از قدرت و كنگره در زمان ورود بايدن به قدرت به نمايش 
گذاشته شد، نشان داد تا چه اندازه ش��كاف و اختالف در امريكا شدت 
يافته است. حتي ساعاتي پس از پايان مراسم تحليف رياست جمهوري 
بايدن كه تعداد نظاميان تأمين كننده امنيت آن بيش از تعداد مهمانان 
و تماشاگران بود، دعواي سياسي مجدد از سر گرفته شد. اين وضعيت، 
بر نگراني ها از عميق تر شدن اختالفات كه بر ساختارهاي دموكراتيك 

و وحدت ملي امريكا اثر سو به جا مي گذارد، افزوده است. 
ترديدي نيست كه در ماه هاي اخير، دموكراسي امريكايي و نهادهاي 
حافظ آن به شدت مورد انتقاد و خدشه قرار گرفته اند. جدا از ادعاهاي 
مكرر ترامپ مبني بر وقوع تقلب گس��ترده در انتخابات ماه نوامبر كه 
سالمت نظام انتخاباتي امريكا را به ش��كل جدي زير سؤال برده است، 
سلطه گسترده پول و ثروت بر روند انتخاباتي در اين كشور به عنوان يكي 
از جلوه هاي تضعيف كننده دموكراسي در امريكا قلمداد مي شود. ضمن 
اينكه همچنان بحث بر سر ضعف هاي انتخاب رئيس جمهوري امريكا 
بر اساس آراي هيئت هاي الكترال وجود دارد و بسياري معتقدند امريكا 
نه بر مبناي نظام جمهوري دموكراتيك كه بر مبناي نظام اليگارش��ي 

مالي شكل گرفته است. 
از سوي ديگر، ش��كاف هاي سياس��ي و اجتماعي در امريكا روز به روز 
ش��ديدتر و عميق تر مي ش��ود تا جايي كه قتل يك جوان سياه پوست 
توسط پليس سفيدپوست، امريكا را در تابس��تان گذشته براي ماه ها 
وارد چرخه اي از خش��ونت، غارت و افراط گرايي ك��رد. با توجه به اين 
وضعيت، وعده بايدن براي تقويت دموكراس��ي امريكا و ايجاد وحدت 
ملي تاحدودي غيرممكن يا حداقل، بسيار دشوار خواهد بود. به همين 
دليل نيز فرانسيس فوكوياما انديش��مند معروف امريكايي و نويسنده 
كتاب هاي »پايان تاري��خ« و »هويت« در گفت وگو با س��يمورهرش، 
روزنامه نگار امريكايي ضمن ابراز نگراني از س��ير تحوالت سياس��ي- 
اجتماعي در امريكا مي گوي��د: »امريكا بايد در انتظار خش��ونت هاي 

بيشتري باشد.«

88498443سرويس  سياسي

فرمانده قرارگاه حضرت زينب)س(: 

توانايي منهدم كردن ناوهاي امريكايي را داريم
روزگاري حضـور امريكا در منطـقه، براي ما تهـديد بود اما 
امـروز به بركت قدرت بازدارندگـي و مـوشـك ها، توانايي 

منهـدم كـردن آنهـا را داريم.
س��ردار رحيم نوعي اقدم فرمان��ده قرارگاه حض��رت زينب)س( در 
گفت وگو با مهر، با اش��اره به تحركات اخير امريكا در خليج فارس، 
گفت: در طبقه بندي ارتش هاي دنيا، ارتش امريكا يك ارتش درياپايه 
محس��وب مي ش��ود. به عبارت ديگر، كل قدرت ارتش امريكا براي 
عمليات و انجام مأموريت خارج از جغرافياي امريكا، نيروي دريايي 
اين كشور است كه اين نيروي دريايي مش��تمل بر ناوهاي جنگي، 
هواپيمابر، اتمي و غيراتمي اس��ت. وي با بيان اينكه درصد بااليي از 
پرسنل ناوهاي جنگي امريكا به كرونا مبتال شدند و به شدت درگير 
اين موضوع هستند، افزود: در طول تاريخ پيدايش امريكا، امروز تنها 
زماني است كه ناوهاي جنگي آنها روي آب ها و اسكله ها سرگردان 
هستند و حتي خود امريكا هم توان پذيرش مبتاليان به كرونا كه در 

اين ناوها هستند را ندارد. بعد از جريان كرونا، ارتش، سياستمداران 
و دولتمردان امريكايي به هيچ وجه احس��اس قبل از كرونا را ندارند 

چراكه به شدت تحقير شدند.
فرمانده قرارگاه حضرت زينب)س( تصريح كرد: الف زني هايي كه از 
سوي رئيس جمهور س��ابق امريكا صورت گرفت، در چارچوب همان 
ديوانه بازي هاي غيرمعقول و خارج از منطق ترامپ بود كه براي فرار از 
مشكالت داخلي و ايجاد يك عمليات رواني بيان مي شد. مطمئناً امريكا 
ديگر هيچ گونه حركت و اقدام خاصي در حوزه مقاومت نمي تواند انجام 
دهد چراكه نيروها و پايگاه هاي دريايي آنها به شدت در كشورهاي حوزه 
خليج فارس تحقير شدند و از قله اي كه بر فراز آن قرار داشتند به پايين 
افتادند. وي تأكيد كرد: در مقابل نيروهاي امريكايي حاضر در غرب آسيا 
كه توان انجام هيچ حركتي را ندارند، تيزهوشي، تحرك، جنگندگي، 
قدرت، توان، انس��جام، وحدت و روحيه نيروه��اي جبهه مقاومت به 

خصوص نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران زبانزد است.

فرمانده قرارگاه حضرت زينب)س( گفت: اگر روزگاري حضور امريكا 
در آب هاي بين المللي نزديك ايران، براي م��ا يك تهديد بود امروز به 
فضل الهي و به بركت قدرت بازدارندگي و موشك هاي نقطه زن زمين به 
زمين، زمين به هوا، زمين به ساحل، ساحل به دريا، دريا به دريا و دريا به 
زير دريا، ما توانايي منهدم كردن ناوهاي امريكايي چه در حالت توقف 
و چه در حالت تحرك را داريم. سردار نوعي اقدم اظهار داشت: وقتي كه 
چهار قايق تندرو سپاه تنها با سالح دوشكا، مي توانند خودشان را به ناو 
جنگي امريكا نزديك كرده و براي آنها احساس تزاحم به وجود بياورند، 
عمق قدرت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به اثبات مي رسد. 
وي در پايان با بيان اينكه ناوهاي امريكايي حاضر در خليج فارس هيچ 
غلطي را عليه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران نمي توانند انجام 
دهند، گفت: دكترين امريكا در دنيا به شكل »زنده ماندن و پياده شدن 
در جغرافياي خاكستري« تعريف شده اما ما براي پيروزي مي جنگيم و 

در اين مسير حاضر هستيم جان خود را فدا كنيم.

   دفاعی

ميرسليم: هيئت نظارت مانع راهيابي افراد سفارشي به شوراهاي شهر خواهد شد
عضـو هيئـت مركـزي نظـارت بـر انتخابـات 
شـوراها تصريـح كـرد ايـن هيئـت بـا دقـت 
تمـام بـه اظهـار نظـر مراجـع قانونـي اعتنـا 
خواهـد كـرد تـا افـراد فاقـد صالحيـت وارد 
شـوراهاي اسـالمي شـهر و روسـتا نشـوند.

سيدمصطفي آقاميرسليم در گفت وگو با خانه  ملت با 
بيان اينكه تشخيص صالحيت نامزدهاي شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا قانوناً بر عهدۀ هيئت مركزي 

نظارت اس��ت كه پنج نفر از نماين��دگان مجلس به 
انتخاب مجلس شوراي اس��المي عضو آن هستند، 
گفت: آنچه از طرف مراجع س��ه گانه و نيز اطالعات 
س��پاه و ش��وراي نگهبان در اختيار هيئت نظارت 
مركزي قرار مي گيرد، ابزار تشخيص صالحيت است. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر 
و پردي��س در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: 
متأسفانه در دورۀ قبلي اعتناي الزم به موضوع بررسي 

دقيق صالحيت ها با استفاده از ظرفيت ارگان هاي 
مختلف نشده بود بنابراين افرادي به شوراها راه يافتند 
كه ويژگي هاي الزم را از نظر پاكدستي نداشتند. وي 
افزود: نتيجه عدم توجه به بررسي دقيق صالحيت ها 
اين بود كه موارد متعددي از تخلف و جرم در برخي 
شوراها رخ داد و باعث وهن نظام انقالبي ما شد. در اين 
دوره هيئت نظارت با دقت تمام به اظهار نظر مراجع 
قانوني اعتنا خواهد كرد و ان شاءاهلل مانع خواهد شد 

كه بر اثر اعمال نفوذ و سفارش و زدوبند، افرادي كه 
فاقد صالحيت الزمند به انتخابات راه يابند.

اين عضو كميس��يون اص��ل 90 قانون اساس��ي در 
مجلس يازدهم ادامه داد: جايگاه شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا در ارائه خدمت به مردم و برطرف كردن 
مشكالت محلي بس��يار مهم اس��ت و نبايد فرآيند 
انتخابات به گونه اي پيش برود ك��ه نتايج آن، اصل 

شوراها را زير سؤال ببرد.

   خبر

آصفري: گفتار و رفتار دولتمردان امريكايي 
متناقض است

بـه  هيـچ گاه  امريكايي هـا  كـه  داده  نشـان  تاريـخ 
و  نبـوده  پايبنـد  بين الملـل  اصـول  و  بشـر  حقـوق 
دارد. تناقـض وجـود  آنهـا  گفتـار  و  رفتـار  در  همـواره 

محمدحسن آصفري نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تأثير تحريم هاي امريكايي به ويژه در 
حوزه دارو و مواد غذايي بر سالمت مردم ايران، بيان كرد: امريكايي ها 
گفتار و عمل دوگانه داشته و همواره در گفتار به يك نوع صحبت كرده 
و در عمل به شيوه ديگري عمل مي كنند. هميشه در طول تاريخ شاهد 
بوده ايم كه امريكايي ها در سخنراني ها به گونه اي خود را به ملت دنيا 
معرفي مي كنند كه گويا پايبند به اصول و توافقات بين المللي و حقوق 
بشر هستند اما در عمل رفتار هاي خشونت آميزي عليه مردم دنيا دارند. 
وي در ادامه اظهار كرد: خشونت هاي امريكايي ها چه با مردم خود امريكا 
و چه با مردم ساير كشورها نش��ان مي دهد كه به هيچ وجه نه تنها به 
حقوق بشر پايبند نبوده بلكه براي صحبت هاي خودشان نيز ارزشي قائل 
نيستند. تحريم هاي ناجوانمردانه امريكايي ها عليه مردم ايران يا  عليه 
ملت هاي ديگر و همچنين چراغ سبز امريكايي ها براي حمله عربستان 
به مردم يمن يا ايجاد جريان داعش در منطقه همه نشان از تناقض بين 
رفتار و گفتار امريكايي هاست. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: امروز ما بيش از يك ميليون نفر بيمار خاص در 
كشور داريم كه نياز آنها به داروهايي است كه در خارج توليد مي شود اما 
امريكا حاضر نيست اجازه ورود اين داروها را بدهد تا مردم از آن استفاده 

كنند و اين ظلم بزرگي از سوي امريكايي هاست.
آصف��ري در پايان تأكيد ك��رد: امريكايي ه��ا به حقوق بش��ر و اصول 
بين المل��ل پايبند نبوده و ما همواره ش��اهد تناق��ض در رفتار و گفتار 
دولتمردان امريكايي بوده ايم. تنها چيزي كه مي تواند جلوي رفتارهاي 
خصومت آميز امريكا را بگيرد تكيه بر توان داخلي است. ما هرچه توان 
داخلي خود را باال ببريم، امريكايي ها مجبور مي شوند كه رفتار خود را 

تغيير داده و از زورگويي به مردم ايران دست بردارند.
........................................................................................................................

 زاكاني: قوه مقننه
 سرگرم روزمرگي نخواهد شد

با اصالح آيين نامه داخلي مجلس، از اين پس قوه مقننه سـرگرم 
روزمرگي نخواهد شد.

به گزارش خانه ملت، عليرضا زاكاني رئيس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در تشريح اقدامات مركز پژوهش ها براي ايجاد تحول 
در مجلس گفت: يك گروه اختصاصي براي آيين نامه و اسناد باالدستي 
در زيرمجموعه معاونت جديد حقوقي و سياسي اين مركز تشكيل شده 
كه اصالح اساسي آيين نامه داخلي مجلس را دنبال مي كند. گروه دومي 
در معاونت اقتصاد و مديريت مركز پژوهش ها قرار دارد كه ناظر به ارتقا و 
كارآمدسازي فرآيندهاست كه اين دو گروه كار مشتركي را با كميسيون 

تدوين آيين نامه داخلي آغاز كرده اند.
وي افزود: اين دو گروه در حال دسته بندي نقطه نظراتشان براي اصالح 
جدي آيين نامه كنوني هستند تا پس از نهايي شدن به كميسيون تدوين 
آيين نامه داخلي ارائه كنند. زاكاني بيان كرد: جلس��ه اي با كميسيون 
تدوين آيين نامه داخلي داشتيم تا سطوحي از خاستگاه تغيير و تحول 
در مجلس را مرور كنيم و در حال پيگيري خروجي مشخص هستيم كه 

بتواند فرآيندهاي داخل قوه مقننه را شفاف و كارآمد كند.
وي ابراز كرد: متأسفانه بس��ياري از فرآيندهاي مجلس كارآمد نيست 
و به صورت سنتي از گذشته روال ش��ده، در حالي كه مي توان آنها را با 
استفاده از شرايط نوين امروزي جايگزين كرد تا شفافيت و كارآمدي 
براي مجلس به ارمغان بياورد. با اصالح آيين نام��ه داخلي مجلس، از 
اين پس قوه مقننه س��رگرم روزمرگي نخواهد ش��د و ضمن پيگيري 
كار خود، به صورت جدي در قالب يك برنامه هدف دار نسبت به كشور 

مسئوليت پذيرتر مي شود.
........................................................................................................................

 چمران: هدف شوراي ائتالف 
افزايش مشاركت در انتخابات است

عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب ضمن تأكيد بر اينكه ما هيچ گاه 
اين را صالح و درسـت نمي دانيم كـه مردم در انتخابات شـركت 
نكنند، چه برنده شويم و چه نشويم، بيان كرد كه ايده و آرزوي ما 
اين است كه مشاركت هرچه بيشتر باشد، حتي اگر موفق نشويم.

مهدي چمران رئيس سابق شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به طرح برخي مباحث پيرامون تأثير كاهش حضور مردم در نتيجه 
انتخابات، اظهار داشت: در انتخابات مجلس يازدهم كمبود حضور وجود 
داشت و دوستان هم اين را پاي اين زدند كه طيف هاي طرفدار ما شركت 
نكردند ولي به طور كلي بايد اين عدم حضور و شركت نكردن را بررسي 

كرد كه چرا شركت نكردند.
وي با تأكيد بر اين كه مأيوس ش��دن مردم از اين گروه باعث ش��د در 
انتخابات شركت نكنند، گفت: هم در جبهه متدين و انقالبي ها و هم در 
گروه هاي اصالح طلب اين مسئله بود ولي خود اصالح طلبان در انتخابات 
شركت كرده و وزن خودش��ان را نش��ان دادند اما گروه هاي مابيني و 

كساني كه عموماً ترديد دارند، كمتر در انتخابات شركت كردند.
چمران ضمن تأكيد بر اينكه ما هيچ گاه اين را صالح و درست نمي دانيم 
كه مردم در انتخابات ش��ركت نكنند، چه برنده ش��ويم و چه نشويم، 
تصريح كرد: ايده و آرزوي ما اين است كه مشاركت هرچه بيشتر باشد، 
حتي اگر موفق نشويم، و اين بحثي است كه هميشه دنبال كرده ايم و 
االن هم  ساز و كارهايي را كه در شوراي ائتالف دنبال مي كنيم، در اين 

مسير است كه بتوانيم مشاركت عمومي را بيشتر كنيم.
عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اس��المي با تشريح  ساز و كار اين 
شورا براي افزايش حضور مردم در عرصه انتخابات سال 1400 اظهار 
داشت:  ساز و كاري كه افراد جمع باشند و در مجمع رأي بگيريم و افراد 
در نظرسنجي ها انتخاب شوند، در اين مسير است كه بتوانيم مشاركت 
عمومي را افزايش دهيم و در مجامع همه خانواده و آشنا دارند و حتي 
پيش بيني كرده ايم كه ه��ر نفر يك گروه 1۵ نفره درس��ت كند و اين 
گروه هاي 1۵نفره خودش��ان سه نفر منتخب داش��ته باشند و شوراي 
منتخب را به وجود بياورند. وي افزود: اين  س��از و كار را به اين منظور 
پيش بيني مي كنيم كه مش��اركت را حداكثري كنيم و عماًل برخالف 

آنچه گفته مي شود عمل مي كنيم تا مشاركت افزوده شود.
چمران با تأكيد بر اينكه جريان مقابل به دنبال دوقطبي س��ازي است 
و كس��اني كه فكر مي كنند در اين دوره گروه ه��اي اصالح طلب رأي 
نمي آورند دچار توهم هس��تند، اظهار داش��ت: چنين چيزي درست 
نيست و ممكن است با همين دوقطبي سازي ها و كمك هاي تبليغاتي 
كه از كشورهاي ديگر مي ش��ود و در دوره رياست جمهوري قبلي هم 
بوق هاي تبليغاتي خارج به كمك تش��ديد دوقطبي س��ازي ها آمد، به 

موفقيتي دست پيدا كنند.
عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي با بيان اينكه هر روز براي 
ايجاد دوقطبي سازي يك چيز را مطرح مي كنند، اظهار داشت: چند روز 
پيش بحث واكسن را مطرح كردند در حالي كه كسي نگفته بود واكسن 
نزنيد و فقط گفته بودند از پول ملت واكسني نخريد كه مشكوك است 
و در امريكا و اروپا تعداد زيادي تلفات داشته است ولي اين دوقطبي را 

ساختند و بعد مشخص شد كه آن واكسن ها قابل اعتماد نيستند.
وي با اشاره به اينكه دوقطبي سازي هاي مذاكره و جنگ و فيلتر كردن 
و نكردن فضاي مجازي دس��تاويزهايي اس��ت كه وج��ود دارد، گفت: 
بزرگنمايي هم در اين زمينه ها ص��ورت مي پذيرد و دوقطبي به وجود 

مي آيد كه ممكن است برايشان جواب هم بدهد.

نگاهـي بـه اظهـار نظـر مقامـات نظامـي 
كشـورمان نشـان مي دهد رزمايش هاي اخير 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي و ارتـش 
نـه تنهـا توانسـته از هـر گونـه تجـاوزي در 
ماه هاي پايانـي دولت ترامپ عليه كشـورمان 
جلوگيري كنـد بلكه از طرح گزينـه نظامي به 
عنوان امـري واقعي روي ميـز جلوگيري كند. 
»گزينه نظامي هميشه روي ميز است«. اين عبارتی 
بود كه به صورت مرتب در دوران اوباما تكرار مي شد. 
منطق اصلي اين واژه بر اين راهبرد استوار بود كه 
در كنار بحث تحريم هاي چند جانبه و س��نگين و 
در كنار آن پيشنهاد مذاكره بايد يك گزينه جدي 
نظامي هم براي هراس از ايران در دستور كار باشد. 
اين راهبرد حتي بع��د از مذاكرات برج��ام نيز در 
دس��تور كار امريكايي ها قرار داشت به گونه اي كه 
حتي برخي از تحليلگران ايران ستيز خارج از كشور 
آن را متناسب با فضاي مذاكره با ايران ندانستند. به 
عنوان مثال اكبر گنجي طي مقاله اي در سال 93 
با اشاره به اينكه ايران گارد خود را براي مذاكره باز 
كرده تهديدات مداوم عليه ايران را متناسب با چنين 

سهل گيري از طرف ايران ندانست. 
اين تهدي��دات مكرر ع��الوه بر اينكه ب��ه صورت 
مس��تقيم با مانورهاي پياپي نيروه��اي امريكايي 
انجام ش��د به متحدان اين كش��ور نيز اين پيام را 
مي داد كه مي توانند با استفاده از تهديدات نظامي 
بدون هيچ گونه مش��كلي براي عقب راندن ايران 

استفاده كنند. 
  تهديد نظامي در دوران مذاكره 

يكي از خاطرات جالبي كه محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه در دوران مذاكرات برجامي نقل مي كرد 
مربوط به مطالبي بود كه دو طرف براي بيان عواقب 
شكس��ت مذاكرات و تهديدات ناش��ي از آن بيان 
مي كردند. در يكي از همين مشاجرات جان كري 
وزير خارجه وقت امريكا به طور تلويحي از احتمال 
حمله به زيرس��اخت هاي هس��ته اي ايران سخن 
مي گويد. در مقابل محمدجواد ظريف به تأسيسات 
هسته اي ايران در فردو اشاره مي كند كه در مقابل 
حمالت احتمالي هوايي مقاومت بااليي دارد و در 
مقابل كري از بمب هاي 1۵ تني سخن مي گويد كه 

براي تخريب اين تأسيسات ساخته شده است. 
نكته جالب اينجاس��ت كه تمام اين تهديدات در 
دوره اي از سوي وزير امور خارجه امريكا بيان شد 
كه مذاكرات ب��ه صورت جدي در ح��ال برگزاري 
بود و حتي برخي از تحريم هاي امريكا عليه ايران 
به صورت موقت كاه��ش يافته بود. ب��ا نگاهي به 
همين تحوالت در همان زمان روشن مي شود كه 
اتفاقاً دولت اوباما نه تنها در بيان تهديدات نظامي 
كوچك ترين ترديدي نداش��ت بلك��ه برنامه هاي 
جدي ب��راي حمالت نظام��ي عليه اي��ران نيز در 

دستور كار بود. 
حتي در آن زمان برنامه اي با نام نيترور زئوس وجود 
داشت كه در صورت شكست مذاكرات هسته اي 
بايد حمالت گس��ترده اي عليه زيرس��اخت هاي 
ايران انجام مي شد كه شامل طيف گسترده اي از 
تأسيسات برق تا تأسيسات نظامي ايران مي شد. 
البته در كنار اين نبايد از ياد ببريم كه دوران اوباما 
عالوه بر تهديدات نظامي آش��كار، دوراني بود كه 
عمليات هاي مخفي عليه ايران به ش��دت رش��د 
يافت كه يكي از نمونه هاي آن ترور دانش��مندان 
هس��ته اي ايران ب��ا همكاري س��ازمان اطالعات 

خارجي رژيم صهيونيستي بود. 
البته در اين ميان آمادگي نظامي ايران نيز س��بب 
ش��د، تا هيچ يك از اين تهديدات ب��ه صورت مؤثر 
قابليت اجرا پيدا نكند اما به خوبي ماهيت امريكا و 

دموكرات ها را نشان داد. 
   قمپزهاي نظامي رژيم صهيونيستي 

يكي از نكات ديگري ك��ه در همان زمان به عنوان 
ابزاري عليه ايران مورد استفاده قرار گرفت تهديدات 
نظامي رژيم صهيونيستي بود. در سال هاي 2010 
و 2011 تهديدات گسترده اي در خصوص احتمال 
حمله نظامي به ايران مطرح شد كه در رسانه هاي 

بين المللي نيز انعكاس فراواني پيدا كرد. 
در اين ميان حتي برخي منابع از تعيين زمان حمله 
به ايران توسط اسرائيل سخن مي گفتند. عالوه بر 
اين مانورهاي فراواني براي واقعي نشان دادن اين 
حمالت انجام شد. در يكي از اين موارد نزديك به 
يك صد فرونده جنگنده بر ف��راز درياي مديترانه 
عمليات حمله از راه دور به همراه س��وخت گيري 

را تمري��ن كردن��د. همچني��ن تمرين هايي براي 
هدف به حمالت زيرزميني در بيان نقب در جنوب 

سرزمين هاي اشغالي انجام شد. 
با اين حال خاطرات منتشر شده نشان مي دهد كه 
هيچ يك از اين عمليات ها حت��ي به نقطه اجرا نيز 
نزديك نشدند. در حقيقت از اساس نيروي هوايي 
اين رژيم توانمندي حمله گسترده و مؤثر عليه ايران 
را به دليل بعد مسافت ندارد. در كنار اين مسئوالن 
نظامي رژيم صهيونيستي از واكنش ايران به شدت 

در هراس بودند. 
اهميت اين واكنش زماني مش��خص مي شود كه 
باراك اوباما ب��ه صراحت به اين نكته اش��اره كرد 
كه در صورت انجام هر عملياتي عليه ايران خاك 
سرزمين هاي اشغالي مورد حمالت جدي از طرف 

ايران قرار مي گيرد. 
  بايدن هم به دنبال راهكار اوباما

به نظر مي رس��د با به ق��درت رس��يدن بايدن باز 
هم راهكار مش��ابهي از س��وي امريكايي ها و رژيم 
صهيونيستي در پيش گرفته شده است. در طول 
چند ماه گذشته رژيم صهيونيس��تي بارها و بارها 
از احتمال در دستور كار قرار گرفتن حمله مجدد 
نظامي به تأسيسات هسته اي نظامي ايران سخن 
مي گويد. نشريه هاآرتص در گزارشي به اين نكته 
اشاره مي كند كه س��تاد ارتش رژيم صهيونيستي 
خواس��تار اين ش��ده اس��ت تا راهكارهاي نظامي 
براي حمله به ايران م��ورد بازبيني قرار گرفته، در 
اختيار كابينه اين رژيم قرار بگيرد. از س��وي ديگر 
اين رژيم حمالت جديدي را عليه سوريه در پيش 

گرفته است. 
در كنار آن برخ��ي مقامات نظامي امري��كا از اين 
احتمال سخن گفته اند كه در صورت عدم همراهي 
ايران با شروط امريكا براي برگشت به برجام و ادامه 
افزايش ظرفيت هاي هسته اي ايران مانند افزودن 
ماشين هاي غني سازي بار ديگر تهديدات نظامي 
در دستور كار امريكا قرار بگيرد. از همين رو بود كه 
ايران براي نشان دادن آمادگي نظامي خود در مقابل 
هر تهديدي سلسله مانورهايي را در مناطق مختلف 

ايران سامان داد. 
اين مانورها عالوه بر حوزه هاي گوناگون در گستره 

وس��يعي در جغرافياي ايران انجام ش��د كه نشان 
داد نيروهاي مسلح نظام جمهوري اسالمي ايران 
آمادگي بااليي دارند كه مي توانند براي هر اقدامي 

واكنش الزم را نشان دهند. 
اين آمادگ��ي نظامي نه تنها مي تواند نش��ان دهد 
كه هر گونه حمله نظامي ب��ا عواقب جدي روبه رو 
شود، بلكه قادر اس��ت از به كارگيري كارت حمله 
نظامي روي ميز مذاكره جلوگيري كند. در حقيقت 
نيرو هاي نظامي ايران عمالً ميز مذاكره را به گونه اي 
چيده اند كه ديگر حمله نظامي بهانه ای بر دررفتن 

از تعهدات و تهديد ايران نباشد. 
در همين باره سرلش��كر باقري رئيس س��تاد كل 
نيروهاي مسلح كشورمان طي سخناني با اشاره به 
اين برنامه اين رزمايش ها را نوعي بيمه كردن كشور 
در مقابل تهديدات دانس��تند. البته ايشان به اين 
نكته اشاره كردند كه بخشي از اين مانورها به منظور 
جلوگيري از هر گونه شيطنتي از سوي دولت ترامپ 
در ماه هاي پاياني بوده كه باز هم روشن شد بحث 
تهديدات نظامي مس��ئله اي است كه حتي طرف 

مقابل هم به عدم انجام آن باور داشت. 
  تهاجمي از طرف دشمنان نخواهد بود

سرلشكر باقري در نهمين جلسه هيئت امناي بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با اشاره به 
رزمايش هاي 20 روز اخير نيروهاي مسلح گفت: 
در طول دو ماه گذش��ته، جمهوري اسالمي ايران 
با تهديداتي مواجه ش��د كه طي آن رئيس جمهور 
بي خرد امري��كا تهديداتي را علي��ه نظام مقدس 

جمهوري اسالمي مطرح كرد. 
باقري با بيان اينكه فرد بي سوادي كه امكان هرگونه 
اقدامي از سوي او مي رفت در همان زمان به ظاهر 
قدرت نمايي ها و تالش هايي را انج��ام داد، افزود: 
الزم بود تا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
آمادگي هاي خود را در مقابل به نمايش بگذارند و 
در يك مدت فش��رده 1۵ روزه نيروهاي مسلح با 
اقتدار 10 رزمايش را در سراسر كشور برگزار كردند 
كه بسياري از آنها با پيشنهاد و داوطلبي خود اين 

نيروها بود. 
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه 
اقدامات فوق العاده اي در اي��ن رزمايش ها صورت 
گرفت كه برخي از اين اقدامات براي نخستين بار 
انجام مي شد، افزود: اين رزمايش ها در واقع قدرت 
و آمادگي جمهوري اسالمي و نيروهاي مسلح را به 
جهان و دشمنان نشان داد و موجب دلگرمي ملت 

ايران و يأس دشمنان شد. 
وي گفت: دش��من چند بار در خالل برگزاري 
اين رزمايش ه��ا از طرق مختل��ف اعالم كرد 
قصد هيچ گون��ه تهاجمي ن��دارد، اقداماتش 
صرفاً دفاعي است و نگران اقدامات هم پيمانان 
جمهوري اسالمي در سالگرد شهادت سردار 
سليماني بوده اس��ت. سرلش��كر باقري بيان 
داش��ت: به هر صورت اين آمادگي ه��ا كاماًل 
ضرورت دارد و بايد تداوم داش��ته باشد. ما از 
دفاع مقدس آموختيم ك��ه چنانچه هدف ما 
س��ربلندي و عزت كشور اس��ت، بايد همواره 
آماده و قدرتمند باشيم و اين توانمندي ها را به 

دشمنان نشان دهيم. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: 
قطعاً حركت توفنده انقالب اسالمي و جست وجو و 
تالش براي دستيابي به آرمان هاي اين نظام الهي 
در كمال آرامش و امنيت ادامه پيدا مي كند. وي در 
ادامه اظهار داشت: در چهلمين سالگرد دفاع مقدس 
قرار داريم و از زحمات همه دستگاه هاي لشكري و 
كشوري كه براي گراميداشت اين مناسبت تالش 

كردند، قدرداني مي كنيم.

 رزمايش هاي نيروهاي مسلح 
كشور را مقابل تهديدات نظامی بيمه كرد

سرلشكر باقري: دشمن از طرق مختلف اعالم كرد كه هيچ گونه تهاجمی ندارد
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