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سرمايه سازي هاي دفاع مقدس براي كشور
رهبر معظم انقاب اس��امي حضرت ام��ام خامنه اي)مدظله العالی( 
در بيانات اخير خود در ارتباط تصویري با ش��ركت كنندگان در آیين 
تجليل از پيشكس��وتان دفاع مقدس با اش��اره به بركات دفاع مقدس 
هشت س��اله فرمودند: » دفاع مقدس براي كشور سرمایه سازي كرد و 
سرمایه هاي ارزشمندي را براي كشور به وجود آورد. « روشن است كه 
فهرست همه بركات و سرمایه آفریني هاي دفاع مقدس از حوصله یك 
یادداشت كوتاه، خارج است، اما در این یادداشت به برخي از مهم ترین 
سرمایه هایي كه این حماس��ه جاویدان در اختيار ملت ایران قرار داد، 

پرداخته می شود. 
1. اكنون دفاع مقدس اندوخته ای گرانبها و تجربه اي ذی قيمت است 
كه می تواند چراغ راه كش��ور در عبور از چالش ها و شتاب گرفتن در 
مسير پيشرفت باش��د. دفاع مقدس اوالً عرصه ش��كوفایي استعداد 
و خاقيت جوان��ان بود و جوان��ان در آن خوش درخش��يدند. ثانياً، 
ظرفيت هاي دروني ملت و كشور را گشود و با تكيه بر آنها ناممكني ها 
ممكن شد. ثالثاً، سبب شد از همه قدرت های مادي قطع اميد كنيم 
و با اتكال به خدا و ایس��تادن روي پاي خود پيش��رفت كنيم. رابعاً، 
سرمایه عظيمي از تجربه درون زا براي ملتي كه هيچ گونه تجربه اي 
نداشت اندوخت. خامس��اً مدیریت جهادي را ترس��يم كرد و عرصه 
ظهور نهادهاي مردمي و انقابي همچون س��پاه و بس��يج شد. این 
گنجينه بي حد و حصر س��رمایه گرانبها را براي امروز و فرداي ایران 

فراهم آورده است. 
2. دفاع مقدس مي تواند الگویي براي »قوي« شدن هرچه بيشتر ملت 
ایران و پيشرفت هرچه بيشتر جغرافياي مقاومت در جهان باشد. دفاع 
مقدس اوالً الگویي براي مقاومت در جغرافيایي فراتر از مرزهاي ایران 
شد و س��نگ بناي محور مقاومت در دفاع مقدس گذارده شد. ثانياً، 
الگوي ایثار و شهادت طلبي را به جامعه و جوانان ایراني آموخت كه 
نتيجه آن را در امنيت آفریني و دفاع از حرم دیدیم. ثالثاً، اسوه هاي 
درخشاني همچون شهدا را در پيشگاه ملت و جوانان ایراني قرار داد 
كه با تأسي به آنها راه پيشرفت را طي كنند. رابعاً، به مظلومان جهان 
آموخت كه چگونه با دست هاي خالي می توان در برابر ابرقدرت های 
پوش��الي ایس��تاد و از آنها نترس��يد و در محاصره كامل اقتصادي و 

تحریم هاي ظالمانه هم می توان مقاومت كرد. 
3. س��ومين س��رمایه اي كه دفاع مقدس در اختيار ای��ران قرار داد، 
»نيروي عظيم بازدارنده« اس��ت. دفاع مقدس اوالً با ایس��تادگي در 
مقابل تهاجم رژیم بعث و عقب ران��دن آن تجربه ذي قيمتي از دفاع 
واقعي و همه جانبه را در اختيار ملت ایران گذارد. ثانياً، دشمن مهاجم 
را پش��يمان كرد و موجب تردید همه دش��منان دیگر تا آینده شده 
و خواهد ش��د )بازدارندگي رواني( . ثالثاً، ظرفي��ت دفاعي و قدرت 
نيروهاي مسلح كش��ور را بدون كمك خارجي چندین برابر افزایش 
داد و وابستگي نيروهاي مسلح كش��ور را به حمایت خارجي از ميان 
برد. رابعاً، دفاع مقدس بي اثر بودن تحریم ها را ثابت كرد. خامس��اً، 
دفاع مقدس عرصه شكوفایي نهادهاي نظامي انقابي شد و ظرفيت 
عظيم مردمي بسيج و قدرت علمي و اس��تعداد جوانان را در اختيار 
امنيت آفرینی براي كشور قرار داد. در نهایت باید گفت دفاع مقدس 
سرداراني كارآزموده براي دفاع و امنيت آفریني براي ایران اسامي 

تربيت كرد. 
4 . چهارمين س��رمایه اندوخته دفاع مق��دس، مبنایي براي تدوین 
الگویي براي پيم��ودن گام دوم انقاب اس��امي اس��ت. براي فهم 
این الگو باید فرصت هایی را كه دفاع مقدس براي چهل نس��ل بعد و 
امروز و فرداي ما فراهم آورده است ش��ناخت. اوالً، كارآمدي حضور 
و نقش آفرینی مردم و به ویژه جوانان ثابت ش��د و این روش مبنایي 
براي گام دوم انقاب ش��د. ثانياً، مقاومت فعال و ایستادن روي پاي 
خود و بي اعتمادي به دشمن و نااميد شدن از همه قدرت های مادي 
را تثبيت كرد. ثالثاً، تكيه بر فرهن��گ و مدیریت جهادي و انقابي و 
تأسي به فرهنگ ش��هادت طلبي و ایثار را به همگان آموخت. رابعاً، 
نهراسيدن از طاغوت هاي پوشالي و تهدید دشمن را به عنوان مبنایي 
در سياست خارجي قرار داد. در نهایت نشان داد كه راهبرد صحيح 
در گام دوم انقاب اس��امي »حاج قاسم« ها باید در صحنه بمانند و 

»حاج قاسم« هاي جدید نيز تربيت یابند. 

محمدجواد اخوان

تقابلي كه دشمن در فضاي مجازي پيش گرفته و تالش مي كند 
به ش�كل رواني و تمس�ك به دروغ و تحريف مردم ايران را باز 
دارد، ادامه همان مس�ير دهه اول اس�ت و اكنون همان جبهه 
بعد از شكس�ت در جنگ س�خت رو به جنگ نرم آورده است. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غامرضا سليماني، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين روز گذشته در یادواره شهيد زینب كمایي با اشاره به 
سخنان مقام معظم رهبري در مورد اهميت برگزاري یادواره ها تصریح 
كرد: این حركت ها باید تداوم داشته باشد تا نسل جوانان را به عنوان 

چراغ راه داشته باشد و ما این را در دسترس جوانان قرار دهيم. 
سردار سليماني عنوان كرد: نظام سلطه چندین دهه و حتي چندین 
قرن در این مملكت سرمایه گذاری و كشور را به یك وابسته و سرسپرده 
تبدیل كرده بود كه با انقاب این ظرفيت از دست آنها خارج شد و نظم 

طراحي شده و در هم تنيده شده امریكایي ها از دست آن ها خارج شد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور گفت: تمركز امریكایي ها در 
دهه اول پيروزي انقاب بر این بود كه الگویي از انقاب اسامي شكل 
نگيرد و این الگوی جدیدي در دنياست و یك راه جدید است. تقابلي كه 
دشمن در فضاي مجازي پيش گرفته و تاش مي كند به شكل رواني و 
تمسك به دروغ و تحریف مردم ایران را باز دارد، ادامه همان مسير دهه 
اول اس��ت و اكنون همان جبهه بعد از شكست در جنگ سخت رو به 
جنگ نرم آورده است  .سليماني رمز پيروزي ملت ایران در چهل سال 
گذشته تمسك به امامت و والیت و در سایه والیت عمل كردن دانست 
و گفت: خانواده شهيدي با وجود تقدیم چهار فرزند خود به انقاب باز 
هم مي گوید از انقاب هيچ انتظاري ندارد و همچنان مدیون و بدهكار 
انقاب است، اما عده اي كه تفكرات ليبرالي دارند از هيچ خيانتي فروگذار 

نيستند و دشمن آنها را جمهوري اسامي معرفي مي كند. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين خاطرنشان كرد: در عاشورا كوفيان به ميدان نيامدند 
و اگر آن روز مردم به امام ش��ان لبيك گفته بودند جهان اسام مسير 
دیگري را مي گذراند و اكنون شرایط دیگري بود، اما امروز جمهوري 
اسامي فرصت جدیدي را به بشریت و دنيا داده است. سردار سليماني 
بيان كرد: ما منكر مشكات مردم نيستيم و همه ظرفيت هاي نظام باید 
براي حل این مشكات به كار گرفته شود؛ ما باید شرایطي فراهم كنيم 
كه مردم در كنار مسئوالن براي حل مشكات وارد ميدان شوند. وي با 
شاره به نقش فعاليت فرهنگي و جایگاه آن گفت: این مقام خيلي باالتر 
از یك حكم حكومتي و نظامي است، ترور شهيد زینب كمایي با این 
رویكرد و راهبرد انجام شده است و با وجود اینكه نزدیك به 3۷ سال از 

آن مي گذرد فراموش نشده و این راه ادامه خواهد داشت. 

فرمان�ده كل س�پاه ب�ا بي�ان اينك�ه م�ا 
هرگ�ز متوق�ف نمي ش�ويم، گف�ت: ب�رد 
س�الح هاي مان را افزاي�ش مي دهي�م و ب�ه 
عم�ق دريانوردي م�ان ژرف�ا مي بخش�يم. 
سرلشكرحس��ين سامي روز گذش��ته در مراسم 
الحاق پهپادها و بالگردها به نيروي دریایي س��پاه 
در بندرعباس، با اشاره به پوسيدگي نظام سياسي 
امریكا اظهار داشت: در گذش��ته اگر امریكا دچار 
چالشي مي شد، آن را با جنگ حل مي كرد و قدرت 
بازگش��ت و ترميم زخم ها را داشت؛ اما امروز دیگر 
قادر به ترميم این مس��ائل نيس��ت. وي ادامه داد: 
امریكا دست از استراتژي هاي تهاجمي اشغالگرانه 
و توسعه طلبانه برنداشته و هنوز به دنبال تحميل 
سلطه خود بر جهان است؛ هرچند این استراتژي 

امروز دشمن ساز است. 
فرمانده كل سپاه افزود: تفاوت رهبراني كه جهان را با 
حكمت اداره مي كنند و آنها كه فاقد حكمت هستند، 
همين است. رهبران ژرف اندیش الهي كه با حكمت 
جهان را اداره مي كنند، دوس��تان خ��ود را تكثير 
مي كنند، اما رهبران فاقد عقل سياس��ي كه دچار 
انحطاط و زوال تدبير هستند، دشمن سازند. وي با 
اشاره به نقش امریكا در عادي سازي روابط كشورهاي 
امارات و بحرین با رژیم صهيونيستي گفت: امریكا 
حكام رژیم هاي مرتجع را با صهيونيست ها آشتي 
مي دهد تا همه مسلمان عليه او نفرت پيدا كنند؛ این 
نفرت ها در سطح احساس باقي نمي مانَد و ساح ها و 

جهاد از درون این نفرت ها شكل مي گيرد. 
فرمانده كل سپاه تصریح كرد: آیا مقامات امریكایي 

مي توانند ب��راي لحظ��ه اي در خيابان هاي یكي 
از ش��هرهاي كوچك اس��امي رفت و آمد كنند، 
اگر مي توانند »بس��م اهلل«. امریكایي ه��ا قادر به 
این كار نيس��تند، چون همه ملت ه��ا عليه آنان 
هستند. سرلشكر س��امي تأكيد كرد: ما هر روز 
قدرتمندتر ش��ده ایم. آثار و نفوذ انقاب اسامي، 
انقابي كه متعلق به جهان اس��ام و بلكه جهان 
بشریت اس��ت، تا ش��رق مدیترانه و شمال آفریقا 
قدرت ساخته است؛ این قدرت ها امروز ایستاده اند 
و عمل مي كنند. وي افزود: روح جهاد زنده ش��ده 
است و دشمنان ما نمي توانند در ميان این فوران 
قدرت جهاد، هيچ حركتي در باد اسامي انجام 
دهند؛ اینها یعني پایان فصل سيطره سنتي امریكا 

و انگليس و متحدان آنها بر جهان اسام. 

   الحاق 188فروند پهپاد و بالگرد به نيروي 
دريايي سپاه

همچنين آیين الحاق  188فروند پهپاد و بالگرد به 
نيروي دریایي سپاه صبح دیروز با حضور   فرمانده 

كل سپاه  در بندر عباس برگزار شد. 
دریادار پاسدار عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي 
دریایي سپاه در این مراسم با برشماري ویژگي هاي 
پهپادهاي الحاقي گفت: فيلم برداري و عكاسي در 
حوزه رزمي براي انهدام اه��داف ثابت و متحرك 
دریایي، از قابليت هاي این پهپاد ها است. وي افزود: 
با الحاق این پهپاد ها تم��ام ماموریت هاي نيروي 
دریایي سپاه، تحت پوشش پهپاد هاي بومي ایراني 
قرار مي گيرد؛ رصد و پایش همه تحركات دریایي 
هم با این پهپاد ها رهگيري مي شود. فرمانده نيروي 

دریایي سپاه با بيان اینكه پهپاد هاي الحاق شده 
كاما بومي، و به دست متخصصان سازمان صنایع 
هوایي ایران ساخته شده است، گفت: سه فروند از 
این پهپاد براي نخستين بار رونمایي شده است و 
قابليت انجام ماموریت از روي شناور براي اهداف 

مورد نظر دارد. 
وي با بيان اینكه این پهپاد ها ش��امل پهپاد عمود 
پرواز سپهر، ش��هاب 2 و عمود پرواز هدهد چهار 
است، گفت: پهپاد مهاجر شش نيز با دقت باال در 
دریا و س��احل، از دیگر پهپاد هایي است كه صبح 
امروز به نيروي دریایي سپاه ملحق شد؛ این پهپاد 
با شعاع پرواز بيش از 2۰۰ كيلومتر، توانایي حمل 
4 موشك و انجام ماموریت در همه شرایط آب و 
هوایي دارد. همچنين دو فروند بالگرد آب نشين 
و 4 فروند بالگ��رد با ظرفيت ه��اي رزمي و حمل 
موشك هم دیروز به نيروي دریایي سپاه پاسداران 

ملحق شد. 
    رص�د ناوگ�روه هواپيماب�ر امريكايي با 

پهپادهاي بومي
س��ردار تنگس��يري فرمانده نيروي دریایي سپاه 
همچنين در ای��ن مراس��م از رهگي��ري ناوگروه 
هواپيمابر امریكایي با پهپاد هاي بومي س��پاه خبر 
داد و  اظهار داش��ت:  در این رهگيري، ناو هواپيمابر 
نيميتز به همراه ناو هاي اسكورت كننده شامل دو 
فروند ناوشكن 114 و 1۰4، رزم ناو هاي 58 و 59، دو 
ناوچه گشتي 9 و 12 و یك فروند شناور گارد ساحلي 
1333 ارتش تروریستي امریكا، قبل از ورود به تنگه 

هرمز و خليج فارس شناسایي شدند. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

تقابل دشمن در فضاي مجازي ادامه جنگ تحميلي است

پهپادهای بی شمار سپاه  در پهنه آبی خليج فارس 
سردار سالمی: برد سالح های مان را افزايش می دهيم و عمق دريانوردی مان را ژرفا می بخشيم

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت: 

سران كاخ سفيد به توهمات صدام دچارند
رئيس جمه�ور »توهمات و محاس�بات غلط« 
را عام�ل اصل�ي حمله رژي�م صدام ب�ه ايران 
اس�المي خواند و تأكيد كرد كه ص�دام با اين 
توهمات ومحاس�بات غلط آمد، رس�وا ش�د و 
خ�ودش را ناب�ود ك�رد و ت�ك ت�ك حاميان 
منطق�ه اي او ني�ز آمدن�د و اب�راز پش�يماني 
كردند و امروز نيز دقيقاً اين توهمات از س�وي 
حاكم�ان كاخ س�فيد در ح�ال تكرار اس�ت. 
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه 
هيئت دولت گفت كه دولت ترامپ نيز از سال 9۷ با 
توهمات مشابه و محاسبات غلط، جنگ اقتصادي 
تمام عياري را آغاز كرده است كه نتيجه آن كامًا 

مشخص است. 
رئيس جمهور افزود: همان طور كه صدام متوهم، 
برگزاري جلس��ه ادامه مصاحبه آغ��از جنگش با 
ایران را به هفته آینده در اهواز موكول كرده بود!، 
اعضاي دولت امریكا هم دقيقاً با تكرار كار صدام، 
پس از پاره كردن برجام و تحميل جنگ اقتصادي 
مي گفتند چند ماه دیگر وارد تهران مي ش��ویم و 
اینها چهل سالگي انقاب را نخواهند دید و چنين 
تخياتي داش��تند. روحاني گفت: ام��ا اینها نيز 
همانند صدام به هيچ كدام از اهدافشان نرسيده اند 
و در تمام محاسبات اشتباه كرده اند. همان توافق 
برجام و قطعنامه 2231 در برابر اینها ایس��تاد و 
در ش��وراي امنيت مفتضح شدند. رئيس جمهور 
اظهارداش��ت: در تاریخ امریكا بي سابقه است كه 
طرحي را پس از ماه ها مقدمه چيني به ش��وراي 
امنيت ببرند و شكست بخورند. اندونزي و نيجر، 
تونس و 13 كشور در شوراي امنيت با شهامت در 
برابر امریكا ایستادند و به این ترتيب ابهت و هيمنه 

امریكا فرو ریخت. 
رئيس جمهور در ادامه با بيان اینكه هدف اصلي 
صدام در حمله به ایران س��رنگوني انقاب و نظام 
بود، اظهار داش��ت: صدام در این تصور بود كه اگر 
به این هدف خود نرسيد حداقل بخشي از ایران را 
تصرف خواهد كرد و اگر در دستيابي به این هدف 
نيز ناكام ماند معاهده موجود بين ایران و عراق را 
پاره مي كند و بنابراین مي تواند حاكميت خود را 
بر اروندرود تثبيت كند. روحاني گفت: رژیم بعث 
عراق با ایستادگي ملت ایران رسوا و سرنگون شد 
و همه آنهایي كه وعده حمایت از او را داده بودند 
پس از مدتي اظهار پشيماني كردند. رئيس جمهور 
گفت: محاسبات غلط صدام باعث ایجاد مشكل و 
دردسر براي ملت ایران شد و براي كشور خود نيز 

مشكات فراواني به وجود آورد. 
   توهم صدام در حال تكرار است

دكتر روحاني با بيان اینكه امروز نيز دقيقاً شاهد 

تكرار حادث��ه اي همانند توهم ص��دام در حمله و 
شكس��ت ایران هس��تيم، گفت: امریكا دو سال و 
نيم پيش جنگ اقتص��ادي را برمبناي توهمات و 
محاسبات غلط عليه كشورمان آغاز كرد، هدفشان 
هم این بود كه تمام راه ه��اي اقتصادي را به روي 
ایران مس��دود كنند. رئيس جمه��ور اضافه كرد: 
جمهوري اس��امي ای��ران از س��ال 59 با تحریم 
اقتصادي مواجه بود اما جنگ اقتصادي از س��ال 
9۷ عليه ایران شروع شد و امریكا در این جنگ با 
تمام امكاناتش به ميدان آمده است. روحاني گفت: 
امریكایي ها همانند صدام ب��ر این تصور بودند كه 
چند ماه پس از آغاز جن��گ اقتصادي وارد تهران 
خواهند ش��د و در این توهم بودند كه در فرودگاه 
مهر آباد و فرودگاه امام براي آنها فرش قرمز پهن 
خواهد شد و در این راستا ترامپ به سران اروپا گفته 
بود كه فقط سه ماه صبر و تحمل كنند چرا كه پس 
از س��ه ماه با تحميل فش��ار اقتصادي دیگر نظام 

جمهوري اس��امي وجود نخواهد داشت. رئيس 
جمهور افزود: هدف نخست امریكایي ها همانند 
صدام س��رنگوني نظام جمهوري اسامي ایران و 
حداقل پاره كردن و از بين بردن توافق 2231 بود 

اما به هيچ كدام از اهداف خود نرسيدند. 
   همه بايد جنگ اقتصادي را باور كنيم

رئيس جمهور تصریح كرد: ام��روز ابهت امریكا و 
هيمنه اي كه فكر مي كرد در دنيا دارد، فروریخته 
است. ملت ایران با ایستادگي طي4۰ سال قبل، 
در هش��ت س��ال دفاع مقدس از لحاظ نظامي و 
دفاعي پيروزي بزرگ تاریخي را رقم زد و امروز هم 
موفقيت بزرگ سياسي، حقوقي و دیپلماسي را به 
دست آورده است. روحاني باور و ایستادگي مردم 
را علت پيروزي دیروز و امروز ملت ایران دانست و 
گفت: در چهل سال پيش مردم ایران باور كردند 
كه به آنها ظلم و به كشورشان تجاوز شده است و 
ارتش خائني به دستور اربابانش بدون هيچ دليلي 

به ایران حمله كرده است بنابراین اوالً خوِد جنگ 
براي مردم ملموس شد و در مرحله بعدي احساس 
كردند كه بار جنگ بر دوش همه قرار دارد. رئيس 
جمهور افزود: همه مردم به خوبي تشخيص دادند 
كه این جنگ عليه منافع و شرف ملي است بنابراین 
مسئوليت جنگ را بر عهده خود احساس كرده و 

همه به ميدان آمدند. 
دكتر روحاني با اشاره به شرایط جنگ اقتصادي 
گفت: امروز هم باید همه باور كنيم كه در جنگ 
اقتصادي هستيم و مردم ایران بدانند كه مسئولين 
اقتصادي و بس��ياري از بخش ه��اي خصوصي و 
عمومي غيردولتي در دو سال و نيم گذشته مشغول 
فداكاري هستند. رئيس جمهور با تأكيد بر اینكه 
جنگ شوخی بردار نيست، گفت: در جنگ حتي 
ممكن اس��ت پيامبر اس��ام و اميرالمومنين)ع( 
مجروح و عده اي ش��هيد ش��وند و ميدان جنگ 
ممكن اس��ت هم پيروزي و هم شكس��ت داشته 
باشد. روحاني گفت: امروز در وهله اول همه باید 
باور كنيم كه در شرایط جنگ هستيم و دوم اینكه 
باور كنيم بار این جنگ تنها بر دوش دولت نيست 
و در این عرصه همه مس��ئوليت دارند و بي تردید 
اگر مردم باور كنند كه در جنگ هستيم - كه البته 
باور دارند - و همه مس��ئوالن و قوا در كنار هم و 
دس��ت به دس��ت هم بدهيم، بدون تردید پيروز 
و موفق خواهيم ش��د و امروز به فضل الهي همه 
قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و تمام اركان كشور 

یكصدا هستند. 
    هيچ طرح اقتصادي را متوقف نكرديم

رئيس جمهور در ادامه ب��ه وحدت و یكپارچگي 
همه اركان كش��ور در مقابله با كرونا اشاره كرد 
و گفت: ام��روز موفقيت ما در مقابله ب��ا كرونا با 
كش��ورهاي پيش��رفته دنيا قابل مقایس��ه است 
و از ای��ن موض��وع خارج نش��ين ها و كانال هاي 
ضدانقاب ناراحت هس��تند كه چگونه با وجود 
كرونا فعاليت هاي اقتصادي و مناس��ك دیني و 
مذهبي در كش��ورمان برقرار اس��ت چرا كه آنها 
عاقه داشتند كه در فضاي كرونا همه امور كشور 
تعطيل ش��ود. روحاني گفت: امروز به رغم همه 
مشكاتي كه وجود دارد كشاورزان با نشاط تر از 
هر سال خودشان را براي كشت آماده مي كنند 
و دولت هم در كنار آنها و تس��هيل كننده تاش 
آنان است ضمن اینكه در جریان جنگ اقتصادي 
تمام طرح هاي توسعه اي خود را ادامه مي دهيم 
و هيچ طرح اقتص��ادي را متوقف نكردیم و همه 
خارج نشين ها و كانال هاي ضدانقاب بدانند كه 
امس��ال متقاضي براي فعاليت صنعتي در شش 
ماهه گذشته نسبت به پارسال 33 درصد بيشتر 

شده است. 

       فارس: سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با تأكيد 
بر غناي روزافزون موزه هاي دفاع مقدس گفت: از این پس پژوهشگران به 
اسناد ناب و دس��ت اول و تحليل هاي واقعي و روایت هاي درست از دفاع 

مقدس دست پيدا خواهند كرد و بنا داریم از تحریف جلوگيري كنيم. 
       ايسنا: مصطفي پورمحمدي، دبير عالي جامعه روحانيت مبارز گفت: 
جامعه روحانيت مبارز باید هرچه بيشتر به روشنگري و راهبري جریان هاي 
ارزشي و انقابي بپردازد و در آستانه انتخابات با تمام ظرفيت و توان خود 

وارد عمل شود. 
       ايرنا: امير حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده ستاد كل ارتش 
جمهوري اس��امي ایران گفت: مجموعه علم و دانش موجود در كشور 
مي تواند تكيه گاه مطمئني براي دستيابي به ابزار مورد نياز جهت مقابله 

با تهدیدهاي آینده باشد. 

اصالح طلبان به تحقير مردم امريكا رسيدند!
روزنامه ابتكار در گزارش��ي با عنوان »كدام براي ایران بهتر است، جو 
بایدن یا دونالد ترامپ؟« نوشته: »در حالي كه اصولگرایان بر این باور 
هستند كه ميان ترامپ و بایدن، جمهوریخواه و دموكرات تفاوتي وجود 
ندارد، روزنامه ه��اي اصاح طلب پيروزي بایدن در انتخابات ریاس��ت 

جمهوري امریكا را به سود ایران ارزیابي مي كنند .«
این روزنامه اصاح طلب در ادامه آورده: »به نظر مي رسد حاميان تحریم 
و به ویژه جنگ، ترامپ را به بایدن ترجيح مي دهند، ولي مخالفان تحریم 
و جنگ، انتخاب بایدن را به سود ایران مي دانند. بایدن خود در سخناني 
گفته بود كه اگر رئيس جمهور شود به برجام برخواهد گشت و مسئله 

ایران را حل خواهد كرد .«
این روزنامه  اصاح طلب كه از حاميان بایدن محس��وب مي ش��ود، در 
پایان هم نوش��ته: »نظرسنجي ش��بكه »ان بي سي« نش��ان مي دهد 
۷1 درص��د رأي دهندگان گفته ان��د تصميم ش��ان را گرفته اند كه به 
چه كس��ي رأي مي دهند و مناظره ها كه نخس��تين آن 1۰ روز دیگر 
برگزار مي شود، تاثير چنداني در رأي شان نخواهد گذاشت. در تگزاس 
برخاف بسياري دیگر از ایالت ها، ترامپ 48 به 4۶ از بایدن جلوتر است. 
به رغم تاش هاي ترامپ ب��راي تضعيف نامزد دموكرات ها، نتایج كلي 
نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد كه جو بایدن با 8 امتياز همچنان 
نس��بت به رقيب جمهوریخواه خود در انتخابات 2۰2۰ پيشتاز است. 
براساس نتایج نظرسنجي شبكه ان بي سي و وال استریت ژورنال كه در 
روز یك شنبه به وقت محلي منتشر شد، بایدن با 51 درصد در برابر 43 
درصد ترامپ همچنان از شانس بيشتري در انتخابات ماه نوامبر )آبان( 

برخوردار است. «
ابتكار در مسير حمایت از جو بایدن، حتي تا قضاوت ميان هویت حاميان 
دو كاندیدا پيش رفته، و حاميان ترامپ را تحقير كرده اس��ت: »بایدن 
در حال حاضر، درصد باالیي از حمایت رأي دهندگان رنگين پوست، 
سفيد پوست، زنان و سالخوردگان را در اختيار داد. این در حالي است 
كه بيشتر حاميان ترامپ از ميان مردان و رأي دهندگان سفيد پوست 

فاقد مدارك دانشگاهي هستند .«
ابتكار مدعي شده كه حاميان تحریم و جنگ طرفدار ترامپ هستند؛ 
این در حالي است كه از قضا خبرنگاران بي بي سي كه حامي تحریم ایران 
هستند، از بایدن دفاع مي كنند. چون حتي آنان هم فهميده اند كه در 

تعامل با ایران تفاوتي نمي كند بایدن رئيس جمهور باشد یا ترامپ. 
ربط دادن مسائل ایران به انتخابات امریكا تا حدي پيش رفته كه علي 
ربيعي، س��خنگوي دولت هم گفته كه ما تاوان انتخاب اش��تباه مردم 
امریكا را مي دهيم. در حالي كه اوالً عزت نفس ملي باید مانع از تحليل 
وابستگي اوضاع داخلي ایران به امریكا شود؛ ثانياً مگر هم حزبي هاي جو 
بایدن زماني كه دولت امریكا را در دست داشتند، امري از تحریم عليه 

ایران را فروگذار كردند؟ 
فرقي نمي كند ترامپ رأي بياورد یا بایدن؛ اما در حافظه سياسي ما باید 
باقي بماند كه كساني در ایران رسانه هایشان را تبدیل به ستاد انتخاباتي 
بایدن كردند، بي آنكه ليست تحریم هاي دولت اوباما )هم حزبي بایدن( 

عليه ایران را هم منتشر كنند. 

جانشين فرمانده كل سپاه: 
بهتر است امريكايی ها به خليج فارس بيايند

 تا در دسترس ما باشند
جانشين فرمانده كل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي تأكيد كرد كه 
تالش امريكايي ها براي ايجاد ائتالف هاي ضدايراني قديمي اس�ت. 
به گزارش ایسنا، سردار علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقاب اسامي در گفت و گو با شبكه الميادین تأكيد كرد: امریكایي ها در 
تشكيل هيچ گونه ائتاف جدید عليه انقاب اسامي موفق نشده و نخواهند 
شد. بهتر است كه آنها به خليج فارس بيایند زیرا در آن صورت در دسترس ما 
خواهند بود. سردار فدوي خاطرنشان كرد: امریكایي ها اگر هرگونه حماقت 
جدیدي مرتكب شوند با قدرتي مواجه خواهند شد كه هيچ گاه تصور آن 
را نمي كردند. وي همچنين تأكيد كرد كه امریكا با تحميل تحریم هاي 

تسليحاتي عليه ایران به اهداف خود نخواهد رسيد. 
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محمد اسماعيلي

تله    مكانيسم ماشه
سه كشور اروپایي انگليس، آلمان و فرانسه 3۰ مرداد و زماني كه مایك پمپئو 
طي بيانيه اي به شوراي امنيت سازمان ملل خواستار فعال سازي مكانيسم 
ماشه مي شود، با ایاالت متحده مخالفت كردند و در ادامه روز 3۰ شهریورماه 
كه این مكانيسم رسماً بر اساس ادعاي امریكا فعال شد، طي بيانيه اي فعال 
سازي آن از سوي امریكا را فاقد قدرت اثرگذاري عنوان و رفع تحریم های 
تسليحاتي را حق ایران مي دانند  .یك روز بعد مایك پمپئو وزیر خارجه 
امریكا مي گوید: »كشورهاي اروپایي به صورت خصوصي به امریكا گفته اند 

نمي خواهيم تحریم تسليحاتي ایران رفع شود!«
پرسش اصلي اینجاس��ت كه اروپا چرا با فعال سازي مكانيسم مخالفت 
مي كند و این مخالفت تا چه حد واقعي اس��ت و آیا یك عمليات رواني به 

شمار نمي آید؟
1. متن بيانيه سه كشور اروپایي حاوي نكاتي است؛ از جمله اینكه اروپا در 
حالي كه خود به هيچ كدام از تعهدات یازده گانه برجام پایبند نبوده است و 
بارها همسو با امریكا برجام را نقض كرده است در این بيانيه تصریح مي كند 
كه ایران ناقض برجام است! در بخشي از این بيانيه مي آید : »معتقدیم مسئله 
فعلي عدم پایبندي ایران به تعهداتش در برجام را باید از طریق گفت وگو 
ميان طرف هاي برجام حل و فصل كرد. ما از ایران مي خواهيم به منظور 
حفظ توافق تمامي اقدامات ناسازگار با تعهدات هسته اي خودش را به عقب 

برگردانده و بدون تأخير به پایبندي كامل توافق برگردد .«
هدف اروپا از اینكه بار دیگر ایران را ناقض برجام معرفي مي كند توسعه یك 
رویه حقوقي است كه در آینده از آن استفاده خواهد كرد. رویه حقوقي آنها 
بر این پایه استوار است كه كاهش تعهدات ناچيز ایران طي ماه هاي اخير 
كه شامل »نقض تعهدات اصلي نيست« را نقض مفاد برجام – قطعنامه 
2231 معرفي كنند و با تكرار چندین باره آن و ش��كل دهي به این رویه 
حقوقي، در آینده نزدیك »نقض ایران« را از طریق  ساز و كار حل و فصل 
اختافات برجام كه نهایتاً به مكانيسم ماشه ختم مي شود، وارد فاز عملياتي 
كنند و كاري را كه امروز دولت ایاالت متحده امریكا صورت داد بار دیگر 
اجرایي كنند  .تأكيد اروپایي ها بر اینكه شوراي امنيت مرجع عالي حل و 
فصل اختافات مي باشد كنایه اي است به تيم مذاكره كننده ایراني مبني بر 
اینكه فعال سازي مكانيسم ماشه قانوني است و در آینده به كارگيری خود 
از آن استفاده خواهند كرد: »فرانسه، آلمان و پادشاهي متحده به حراست 
از فرایندها و نهادهایي كه شالوده های چندجانبه گرایي را تشكيل مي دهند 
متعهدند. ما كماكان بر اس��اس هدف حفظ مرجعيت و تماميت شوراي 

امنيت سازمان ملل عمل مي كنيم .«
2. ناقض برجام معرفي كردن ایران بارها توسط اروپایي ها جهت رویه سازي 
براي وارد كردن ضربه نهایي به برجام صورت گرفته است و اختصاص به 
یك ماه اخير ندارد  .اروپا همگام با امریكا بارها مفاد برجام و قطعنامه 2231 
را تفسير موسع كرده اند از جمله در حوزه هاي مهمي نظير »محدودیت 
فعاليت موش��كي« و » دائمي نبودن غني س��ازي اورانيوم«، »برداشتن 
تحریم های هسته اي«، »بند غروب برجام«، »بازرسي از مراكز هسته اي � 
نظامي«، »حضور مستشاري ایران در سوریه« و »برداشته شدن تحریم های 
بانكي � تجاري« قابل احصا است  .طي پنج سال بعد از برجام، فرانسه، آلمان 
و انگليس توسعه هدفمند مصادیق نقض قطعنامه 2231 از جانب ایران را 
از موارد دفاعي و موشكي به موضوعات تحقيقاتي و پژوهشي كشاندند به 
طوري كه طي دو سال اخير »پرتاب ماهواره هاي علمي « را نقض قطعنامه 
عنوان كردند و چندین بار جهت برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت 
و بازگشایي پرونده های متفاوت در شوراي امنيت عليه ایران، به رویه سازي 

حقوقي دست زدند. 
3. عاوه بر این هيچ كدام از كشورهاي فرانسه ، آلمان و انگليس همراه با 
روسيه و چين در بيانيه هایي كه بعد از نشست هاي كميسيون مشترك 
برجام در دو سطح معاونان و وزراي خارجه دو طرف صادر كردند، امریكا را 
طي 28 ماه اخير )بعد از خروج امریكا از برجام( ناقض برجام معرفي نكردند و 
در تمام آن بيانيه ها همواره از ایران خواسته اند تعهدات را به صورت یكجانبه 
اجرایي كند  .با توجه به آنچه عنوان شد رویكرد و رویه اروپا طي پنج سال 
بعد از برجام نشان مي دهد كه اروپا بعد از این نيز نه تنها به صورت واقعي 
از رویكردهاي ضدایراني فاصله نمي گيرد بلكه تمرك��ز خود را بر اهداف 
مشترك با ایاالت متحده درباره ایران مي گذارد. مكانيسم ماشه حفره اي 
حقوقي است كه اروپا با سابقه مورد اشاره در آینده نيز به راحتی با ادعاي 

»نقض برجام – قطعنامه2231« از آن استفاده خواهد كرد. 
امریكا و اروپا یك راهبرد مش��ترك دارند و امروز بر اس��اس این راهبرد 
مشترك تقسيم وظيفه كرده اند و دو موضع به ظاهر متفاوت درباره ایران 
اتخاذ كرده اند؛ هدف مشترك آنها استمرار تعطيلي صنعت هسته اي كشور 
و اجراي یكجانبه برجام توسط ایران است و فراتر از آن وادار كردن ایران به 

انجام مذاكرات منطقه اي و یا موشكي است. 
4. اروپا هميشه تاش كرده با ارائه وعده های مبهم و ناظر به آینده ایران را 
كماكان وادار به انجام تعهدات یكجانبه كند و بعد از خروج دولت امریكا از 
برجام طرف ایراني را با »اینستكس« به مدت 28 ماه وادار به اجراي یكجانبه 
برجام كرد و كف تعهدات برجامي را نيز اجرایي نكرد. طي روزهاي اخير 
رویكرد اروپا دقيقا همان رویكردي اس��ت كه از 18 اردیبهشت ماه سال 
9۷ )روز خروج امریكا از برجام( صورت گرفت مبني بر اینكه اروپا قائل به 
بازگرداندن تحریم ها به واسطه اعمال مكانيسم ماشه نيست. در صورتي كه 
در عمل اروپا از تحریم های امریكایي تبعيت كرده و مي كند و عماً مكانيسم 
ماشه به آثار حقوقي و سياسي تن در مي دهد. حفظ برجام به عنوان یك 
الگو جهت اختتام سایر مناقشات با ایران به انضمام استمرار تعطيلي صنعت 

هسته اي هدف اصلي است كه از سوي اروپا دنبال مي شود. 


